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Resumo 

 

As normas contábeis brasileiras para o setor público vêm passando por mudanças em um 

movimento de convergência às normas internacionais pela adoção do regime de competência 

contábil para o registro dos fatos que afetam o patrimônio. A pesquisa procurou entender como 

essa mudança está ocorrendo na contabilidade da Câmara dos Deputados à luz do 

institucionalismo sociológico. A teoria institucional contemporânea, nos estudos 

organizacionais, vem, desde a década de setenta, sendo utilizada para o entendimento das 

mudanças nos arranjos estruturais das corporações com uma reflexão ampliada do ambiente 

organizacional para além dos conceitos técnicos e destacando os aspectos simbólicos. Justifica-

se o estudo pela oportunidade de conhecimento do estágio de implantação do novo regime 

contábil por um ente do perfil da Câmara dos Deputados. O objetivo da pesquisa foi descrever 

o processo de institucionalização do regime de competência contábil na Câmara dos Deputados. 

Para tanto, a pesquisa propôs a modelagem de Tolbert e Zucker (1998) que divide o processo 

em três fases: habitualização, objetificação e sedimentação. A metodologia utilizada foi 

descritiva e exploratória com procedimentos de pesquisa bibliográfica e documental, 

abordagem qualitativa e realização de entrevistas. Os dados coletados foram analisados e 

categorizados conforme os aspectos do processo. De forma geral, os resultados apontam que a 

Câmara dos Deputados se encontra no estágio de sedimentação do processo de 

institucionalização. A sedimentação é o último estágio do processo, o que caracteriza nível 

avançado de institucionalização do regime de competência contábil na Câmara dos Deputados.  

 

Palavras-chave: Câmara dos Deputados. Institucionalismo sociológico. Poder Legislativo. 

Processo de institucionalização. Regime de competência. 



 

 

Abstract 

 

The Brazilian accounting standards for the public sector have been undergoing changes in a 

movement towards the convergence of international standards by the adoption of the accounting 

competence regime for the recording of facts that affect equity. The research sought to 

understand how this change is occurring in the accounting of the Chamber of Deputies in the 

light of sociological institutionalism. The contemporary institutional theory in organizational 

studies has been used since the seventies to understand the changes in the structural 

arrangements of corporations with an extended reflection of the organizational environment 

beyond the technical concepts and highlighting the symbolic aspects. Justifies the study for the 

opportunity to know the stage of implementation of the new accounting regime by a body of 

the profile of the Chamber of Deputies. The objective of the research was to describe the process 

of institutionalization of the regime of competence in the Chamber of Deputies. For this, the 

research proposed the modeling of Tolbert and Zucker (1998) that divides the process into three 

phases: habitualization, objectification and sedimentation. The methodology used was 

descriptive and exploratory with procedures of bibliographical and documentary research, 

qualitative approach and interviews. The collected data were analyzed and categorized 

according to the process aspects. In general, the results indicate that the Chamber of Deputies 

is in the stage of sedimentation process of institutionalizationº Sedimentation is the last stage 

of the process, which characterizes advanced level of implementation of the regime of 

competence in the Chamber of Deputies. 

 

Keywords: Chamber of Deputies. Sociological Institutionalism. Legislative Power. Process of 

institutionalization. Accrual accounting. 
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INTRODUÇÃO 

 

As normas contábeis brasileiras para o setor público vêm passando por mudanças, em 

um movimento de convergência com as normas internacionais pela adoção do regime de 

competência contábil para o registro dos fatos que afetam o patrimônio. Tal sistemática contábil 

já implantada na contabilidade geral, societária e privada, agora se volta para a contabilidade 

aplicada ao setor público com a publicação de diversos normativos e procedimentos 

(CRUVINEL; LIMA, 2011). 

A dimensão legal, como definida no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

– PDRAE, de 1995 (BRASIL, 1995), sempre foi engrenagem principal para as alterações 

estruturais e de gestão no setor público, assumindo papel fundamental como instrumento de 

institucionalização de comportamentos e ações na sociedade (MACHADO-DA-SILVA; 

FONSECA; FERNANDES, 2003).  

Na área contábil não foi diferente, desde o Alvará de 28 de junho de 1808, de D. João 

VI, que criou o Erário Régio e estabeleceu as partidas dobradas para a escrituração contábil 

(BRASIL, 1808), até o ano de 2016, quando foram publicadas as primeiras cinco normas 

brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, consideradas convergidas às normas 

internacionais (BRASIL, 2016), percebe-se forte influência da contabilidade prescritiva, 

baseada em normas (leis, decretos, instruções, etc.), pela herança dos países europeus, área 

continental conhecida como nações do code law (NIYAMA; COSTA; AQUINO, 2005). 

 Ademais, nos últimos vinte anos, tanto os países desenvolvidos como os em 

desenvolvimento têm experimentado reformas importantes nas estruturas de gestão e na 

contabilidade aplicada ao setor público (NIYAMA et al. 2013). No Brasil, embora tenha havido 

esforços, com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000) e as publicações 

dos Manuais de procedimentos da Receita e da Dívida Ativa a partir de 2004 (BRASIL, 2004), 

a transformação consistente começou em 2008 com a publicação da Portaria nº 184 do 

Ministério da Fazenda que dispôs sobre as diretrizes a serem observadas pelo setor público 

quanto ao processo de convergência com as normas internacionais para elaboração e 

consolidação das demonstrações contábeis (BRASIL, 2008). 

A mudança do status quo ocorre em um movimento de aderência às normas editadas 

pela International Federation of Accountants (Ifac), organismo internacional que tem como 

uma de suas finalidades a emissão de normas contábeis para o setor público. De acordo com o 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a internacionalização das normas contábeis vem 

levando diversos países ao processo de convergência (BRASIL, 2008a).  



16 

 

O CFC, órgão regulador da profissão contábil e editor de normas técnicas contábeis, 

no Brasil, é a instituição autorizada, por acordo firmado com a Ifac, como um dos “[...] 

tradutores, outorgando os direitos de realizar tradução, publicação e distribuição das normas 

internacionais [...].” (BRASIL, 2016, online). Assim, as regras editadas pelo CFC devem ter a 

mesma base conceitual e ser referendadas para o setor público pela Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN), órgão normatizador para a Administração Pública, englobando todos os entes 

federativos (União, Estados, Distrito Federal e municípios).  

A nova estrutura contábil tem como objetivo tornar a informação contábil mais 

compreensível, confiável e melhorar a qualidade dos relatórios, fornecendo informações para a 

instrumentalização do controle social, como também proporcionar melhor transparência das 

contas públicas em todos os seus níveis, na busca de eliminar situações de corrupção ou de 

gestão temerária dos recursos públicos (NASCIMENTO, 2008). Além disso, sem descuidar do 

aspecto orçamentário da Lei nº 4.320/64 (BRASIL, 1964), visa, primordialmente, atender ao 

objeto da contabilidade pública, o patrimônio público, resgatando princípios contábeis, como 

ciência, na perspectiva do setor público e para a consolidação das contas públicas, como 

requisitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000). Ademais, busca-se definir, 

em bases científicas, as grandes questões da contabilidade no setor público: o que se deve 

registrar na contabilidade (identificação), quando se deve registrar (reconhecimento), por 

quanto se deve registrar (mensuração) e como o registro deve ser demonstrado (evidenciação) 

(MOTA, 2015).  

Segundo Andrade e Carvalho (2013), o ambiente dessa alteração de modelagem 

contábil ampara-se em um movimento pós-burocrático a partir do surgimento da Administração 

Pública Gerencial. Esse novo paradigma preza pela necessidade de modernização do setor 

público com a utilização de ferramentas gerenciais, redução de custos e prestação de contas, 

entre outros fatores. Esse contexto está levando órgãos profissionais reguladores, como a Ifac 

e o CFC, a reexaminarem suas normas por meio da aproximação dos mecanismos de gestão do 

setor privado com os procedimentos da administração pública (HERBEST, 2010). 

O ponto fundamental dessa mudança é a migração para o regime contábil de 

competência, regime basilar das normas internacionais usualmente utilizado por empresas 

privadas. A presente situação foi verificada em pesquisa por Lima (2017) que constatou que 

mais de 70 países estão adotando as normas internacionais considerando o regime por 

competência. 

De acordo com esse regime, as receitas e despesas devem ser reconhecidas quando 

incorridas e não do evento financeiro pelo recebimento ou pagamento (IUDÍCIBUS, 2015). 
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Assim, o regime de competência contábil registra a distribuição temporal dos fluxos financeiros 

de forma a melhorar a informação, o que não acontece com o regime de caixa, que preza pelo 

fato financeiro. 

Nesse sentido, no registro de todas as variações patrimoniais, inclusive despesas sem 

desembolso financeiro como a depreciação, o registro adequado dos ativos e passivos e a 

evidenciação efetiva do consumo dos estoques são alguns dos procedimentos do regime de 

competência para a melhoria do planejamento e previsão de riscos (ANDRADE; CARVALHO, 

2013). Acrescenta Herbest (2010) que o novo regime proporciona maior transparência para a 

sociedade, responsabilidade dos gestores e comparabilidade em razão da mesma base 

conceitual. 

No Brasil, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) estabeleceu no Plano de 

Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) que os entes públicos 

adotassem o regime de competência juntamente como os demais procedimentos definidos na 

nova normatização contábil. O Plano tem a finalidade de padronizar os procedimentos contábeis 

para consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) (BRASIL, 2015). 

De outra parte, além do contexto legal que direciona a aplicação da contabilidade 

pública, observa-se a sua filiação às ciências sociais aplicadas, sendo considerada como um 

sistema de informação e também uma ferramenta gerencial que permite a interação entre 

administradores, funcionários, usuários e organizações em uma rede complexa de 

relacionamentos. Assim, o sistema de informação contábil representa uma estrutura para a 

identificação, mensuração, avaliação, registro, controle e evidenciação dos atos e dos fatos da 

gestão do patrimônio, com o objetivo de orientar e suprir o processo de decisão, a prestação de 

contas e a instrumentalização do controle social (BRASIL, 2008a). 

A práxis contábil não é decorrente apenas de um raciocínio lógico permeado por 

orientações econômicas e instrumentais. Pelo contrário, suas atividades estão “imersas em 

sistemas simbólicos, processos de legitimação, relações de poder, hábitos, rotinas e outros 

aspectos de natureza cultural” (GUARIDO FILHO; COSTA, 2012, p. 22). Para Lima (2017), 

algumas pesquisas já demonstraram que as práticas contábeis são produtos sociais e sofrem 

influência do ambiente (MAPURUNGA; MENESES; PETER, 2011). A contabilidade é um 

sistema aberto à presença de fatores como regras, significados e valores, de maneira que a 

decisão de convergir ou não com as normas internacionais, e da adoção do regime de 

competência contábil, reflete o ambiente institucional do país, especialmente o seu sistema legal 

e características econômico-sociais. 
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Dessa forma, a abordagem institucionalista aparece como uma corrente teórica que 

pode explicar as mudanças que vêm ocorrendo na contabilidade aplicada ao setor público 

(PEREIRA FILHO; SILVA NETO; MÜLLER, 2017) e na contabilidade gerencial 

(GUERREIRO et al., 2005), tendo em vista que defende a ideia de instituição como resultante 

da produção de determinado grupo social como uma concepção compartilhada entre os seus 

integrantes e, ao mesmo tempo, orienta e constrange a conduta individual desses adeptos, 

estabelecendo as alternativas possíveis e viáveis (SANTOS FILHO, 2009). 

Desde a década de setenta, a teoria institucional contemporânea vem sendo utilizada 

nos estudos organizacionais para o entendimento das mudanças nos arranjos estruturais das 

corporações (TOLBERT; ZUCKER, 1998) com uma reflexão ampliada de seus ambientes para 

além dos conceitos instrumentais e destacando os aspectos simbólicos (MEYER; ROWAN, 

1999).  

A teoria aponta a importância da relação entre as organizações e seus ambientes 

externos e a limitação da abordagem racional e instrumental, caracterizando as organizações 

públicas como entes guiados por estratégias sociais e projetos coletivos que devem ser 

contextualizadas como instituições e não como elementos técnicos (SCOTT, 2008; THOENIG, 

2010). Aspectos como isomorfismo, campo organizacional (DIMAGGIO; POWELL, 2005), 

valores compartilhados, legitimidade (SCOTT, 2008) e mitos racionais (MEYER; ROWAN, 

1999) são elementos acrescentados aos estudos organizacionais com poder de explicação para 

os processos de institucionalização das organizações. 

Além disso, a vertente sociológica da teoria institucional pode propiciar um suporte 

teórico adequado a este estudo em razão do locus utilizado para a pesquisa ser uma organização 

pública, sem fins lucrativos, na qual os resultados são de difícil avaliação por apresentarem 

critérios de eficiência difusos, típico de organizações institucionalizadas, mas retratam os 

entendimentos espraiados pela realidade social. Essas organizações obtêm sua legitimidade, e 

consequentemente sua sobrevivência, pela absorção de mitos racionais institucionalizados 

(SANTOS FILHO et al., 2010). 

Diante do cenário exposto, a problemática da pesquisa se relaciona à forma como o 

regime de competência contábil está sendo institucionalizado no registro patrimonial da Câmara 

dos Deputados, considerando-a como uma entidade pública de natureza burocrática 

mecanizada, que favorece a padronização de processos e a tecnocracia (BRAGA; MIRANDA, 



19 

 

2013), componente da administração direta1 e pertencente ao Poder Legislativo (BRASIL, 

1988).  

O trabalho tem como objetivo geral descrever o processo de institucionalização do 

regime de competência contábil na Câmara dos Deputados, caracterizando-o segundo a vertente 

sociológica da teoria institucional. Os objetivos específicos são: (a) identificar procedimentos 

contábeis patrimoniais típicos do regime de competência contábil já realizados pela Câmara 

dos Deputados; (b) analisar a percepção dos servidores da Câmara dos Deputados a respeito da 

implantação do regime de competência contábil a partir dos aspectos de análise extraídos da 

modelagem de Tolbert e Zucker (1998); e (c) apresentar o estágio de institucionalização do 

regime de competência contábil na Câmara dos Deputados conforme a modelagem de Tolbert 

e Zucker (1998) (habitualização, objetificação e sedimentação) a partir da identificação dos 

aspectos de análise em cada fase do processo.  

Para atender a esses objetivos, o presente trabalho utilizou metodologia de pesquisa 

com abordagem qualitativa, adotando a estratégia de estudo de caso, considerando que o estudo 

busca conhecer um fenômeno, a instituição do regime de competência na Câmara dos 

Deputados, dentro do contexto maior de mudanças na contabilidade aplicada ao setor público. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa foi descritiva e exploratória, procurando apresentar a 

implantação da nova sistemática contábil na Câmara dos Deputados e maior familiaridade com 

o problema. No tocante aos procedimentos técnicos, a pesquisa foi necessariamente 

bibliográfica e documental. Ademais, por meio de realização de entrevistas, foi feito o 

levantamento de informações acerca da percepção do processo de implantação do regime de 

competência na Câmara dos Deputados.  

Justifica-se o estudo pela importância de se verificar a implantação do regime de 

competência contábil na Câmara dos Deputados tendo em vista a necessidade de evidenciação 

pelos demonstrativos financeiros e notas explicativas de todos os direitos e compromissos 

assumidos com base na nova sistemática contábil. O entendimento foi requerido, ainda que de 

forma parcial, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000). Contudo, somente em 

2008, a partir do movimento de convergência com as normas internacionais (BRASIL, 2008), 

foi fortalecida a adesão do Brasil ao regime de competência integral, no qual se reconhece tanto 

a receita como a despesa pelo fato gerador, tendo como consequência a adequação ao PIPCP 

(BRASIL, 2015). Ressalta-se que, a partir de interpretação dos dispositivos da Lei nº 4.320 de 

                                                 
1 Conjunto de órgãos ligados diretamente aos entes federativos (União, Estados, DF e municípios), sem 

personalidade jurídica, com atribuições típicas de Estado e exercidas de forma centralizada. (ALEXANDRINO; 

PAULO, 2016). 
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1964 (BRASIL, 1964), a STN entende que desde então já se tinha fonte normativa suficiente 

para a adoção do regime de competência contábil no setor público, embora a citada lei não faça 

referência ao regime (BRASIL, 2008b). 

Caso a Câmara dos Deputados não adote o regime de competência contábil, poderá ter 

suas contas julgadas com ressalvas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), responsabilizando 

os gestores com a aplicação de multa (BRASIL, 2015a). Ressalta-se que o TCU, em 2014 e 

2015, deu parecer pela reprovação das contas da Presidente da República por omissão de 

passivos da União junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal (CEF) (BRASIL, 

2015b; 2016a), entre outras irregularidades. De outra parte, a STN poderá aplicar restrição à 

conformidade contábil desta Casa Legislativa. A conformidade contábil “[...] consiste na 

certificação dos demonstrativos contábeis gerados pelo Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal (Siafi2)” (BRASIL, 2011, on-line).  

Como a contabilidade produz informações para o processo de tomada de decisão, o 

regime de competência contábil poderá contribuir para a melhoria na gestão do patrimônio da 

Câmara dos Deputados. Ainda, os relatórios contábeis podem promover responsabilidade na 

gestão fiscal, ações planejadas e transparentes, prevenção de riscos e correção dos desvios, 

conforme apregoa a LRF (BRASIL, 2000), de forma a melhorar as contas públicas. 

Além disso, em razão de os parcos estudos existentes, relacionando a contabilidade 

com a teoria institucional, serem voltados para a contabilidade gerencial e na vertente 

econômica da teoria institucional (GUERREIRO et al., 2005), o presente trabalho adquire valor 

ao explorar a possibilidade de explicação do processo de institucionalização do regime de 

competência contábil à luz do institucionalismo sociológico em uma entidade com o perfil da 

Câmara dos Deputados.  

A contabilidade é permeada por estruturas gerenciais e financeiras que auxiliam as 

organizações no planejamento e operação dos seus negócios. Dessa forma, ferramentas tais 

como: sistema ABC de custos, regime contábil de competência, balanço social, entre outros, 

estão sendo implementadas pelas organizações em resposta às ordens governamentais, pressões 

de mercado ou para atender a alguma ação afirmativa, em uma clara mudança organizacional 

                                                 
2 O Siafi é “um sistema informatizado que processa e controla, por meio de terminais instalados em todo o território 

nacional, a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil dos órgãos da Administração Pública 

Direta Federal, das autarquias, fundações e empresas públicas federais e das sociedades de economia mista que 

estiverem contempladas no Orçamento Fiscal e/ou no Orçamento da Seguridade Social da União” (BRASIL, 

2016b, on-line). 
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que reflete o ambiente social (KROETZ, 2000; GUERREIRO et al., 2005; GOMES; 

FERNANDES; CARVALHO, 2015).  

A modelagem de Tolbert e Zucker (1998) torna-se interessante como instrumento de 

pesquisa, haja vista que mostra o processo de institucionalização de uma determinada prática 

organizacional em três estágios e não em uma posição estanque, na qual determinado arranjo 

está ou não institucionalizado. Assim, foi possível aferir o andamento da implantação do regime 

de competência na Câmara dos Deputados conforme a modelagem dos autores. 

Ressalte-se que a presente pesquisa vai estudar o regime de competência do ponto de 

vista da institucionalização, ou seja, como está o processo de implantação, sua estabilidade e 

aceitação, sem discussão aprofundada e teórica da sistemática contábil, embora haja 

argumentação sobre a definição, benefícios e dificuldades na implementação do novo regime. 

Ademais, cada procedimento contábil típico do regime de competência, como depreciação, 

reavaliação, redução ao valor recuperável, etc., remete a uma discussão analítica que não é o 

foco desta pesquisa, sendo apresentado apenas o conceito e o suporte normativo de cada um. 

O presente estudo está estruturado em cinco capítulos. O capítulo um contextualiza a 

contabilidade pública e a mudança de regime contábil, trazendo tópicos correlatos ao processo 

transformacional: a contabilidade como Ciência Social, a contabilidade aplicada ao setor 

público e o processo de convergência com as normas internacionais. Na sequência, o capítulo 

dois aborda a teoria institucional com foco no institucionalismo sociológico como arcabouço 

teórico-analítico de explicação para o processo de institucionalização do regime de 

competência, considerando que o novo regime contábil já pode ser definido como uma prática 

comum na área empresarial e que caminha para sua implantação integral no setor público. No 

capítulo três, faz-se caracterização do perfil da Câmara dos Deputados como locus de estudo, o 

regime de competência contábil do ponto de vista histórico-normativo e adequação ao PIPCP. 

O capítulo quatro descreve o trajeto metodológico percorrido para responder ao problema 

levantado neste trabalho. O capítulo cinco aponta limitações identificadas no desenvolvimento 

do trabalho. Já o capítulo seis apresenta e discute os resultados da pesquisa: primeiro, a 

utilização do regime de competência na Casa Legislativa, considerando os dados coletados no 

Siafi e afirmações dos entrevistados; segundo, análise dos dados coletados e discussão quanto 

à percepção dos servidores e relação com o arcabouço teórico; e, por último, a partir da 

verificação da presença de cada aspecto de análise elaborado a partir da modelagem de Tolbert 

e Zucker, apresenta o estágio de institucionalização do regime de competência contábil na 

Câmara dos Deputados. Por fim, o capítulo sete traz as considerações finais do trabalho e faz 

sugestões para futuras pesquisas.  
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1 A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E A MUDANÇA DE 

REGIME  

 

O capítulo contextualiza a contabilidade aplicada ao setor público e a mudança de 

regime contábil, discorrendo sobre a contabilidade como Ciência Social, a contabilidade 

aplicada ao setor público e o processo de convergência com as normas internacionais. Ademais, 

traz um tópico sobre o gradualismo que ocorre na implantação da nova contabilidade aplicada 

ao setor público. 

 

1.1 A CONTABILIDADE COMO CIÊNCIA SOCIAL 

 

A origem da contabilidade tem raízes na necessidade do ser humano de obter 

informações sobre o controle de seus bens. A evolução histórica da contabilidade apresenta 

sinais da existência das contas, gravadas em diversos lugares e materiais, em período 

aproximado de 2.000 a.C., porém, bem antes disso, homens primitivos já contavam seus 

instrumentos de caça e pesca, animais e vasos com bebida. Segundo Hendriksen e Van Breda 

(1999), os agricultores egípcios pagavam aos coletores de impostos pelo uso da água com a 

produção de linhaça e outros cereais e os recibos eram dados aos agricultores na forma de 

figuras desenhadas nas paredes das suas casas; os sumérios faziam uso de fichas de argilas para 

fins de contabilidade; e os romanos, no início da era cristã, tinham sofisticados sistemas 

contábeis para mensurar e registrar os seus bens. Contudo, foi no século XV, na Itália, que 

surgiu o método contábil como se conhece, hoje, no período denominado de “científico da 

contabilidade” pela obra do Frei Luca Pacioli entitulada Tratactus de Computis et Scripturis ou 

Contabilidade por Partidas Dobradas (IUDÍCIBUS, 2015). 

Com o advento da revolução industrial, a contabilidade acelerou o seu 

desenvolvimento, apareceram os especialistas, surgimento dos profissionais e a abertura de 

cursos superiores. Logo depois, várias instituições, como o Financial Accounting Standards 

Board (Fasb), organização estadunidense e o International Accounting Standards Board (Iasb), 

europeu, foram criados para normatizar e padronizar a contabilidade (IUDÍCIBUS, 2015). 

Segundo Franco, a contabilidade pode ser conceituada como a  

 

[...] ciência que estuda os fenômenos ocorridos no patrimônio das entidades, 

mediante o registro, classificação, demonstração expositiva, análise e a 

interpretação desses fatos, com o fim de oferecer informações e orientação, 

necessárias à tomada de decisões – sobre a composição do patrimônio, suas 

variações e o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial 
(FRANCO, 1999, p. 21).  
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Já para Sá (2010, p. 46), a contabilidade é a “[...] ciência que estuda os fenômenos 

patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidências e comportamentos dos mesmos, em 

relação à eficácia funcional das células sociais”. Acrescenta o supracitado autor que a 

contabilidade é uma ciência, tendo em vista que dispõe de campo de estudo, objeto, postulados 

e axiomas próprios, além disso, seus estudiosos empregam metodologia objetiva, sistemática e 

empírica. 

O CFC (BRASIL, 1994) vê a contabilidade como Ciência Social em razão de possuir 

objeto próprio – o patrimônio das entidades – e consistir em conhecimentos alcançados por 

metodologia racional em condições de generalidade, certeza e busca das causas, em nível 

qualitativo semelhante às demais ciências sociais. Além disso, afirma que a contabilidade tem 

plena fundamentação epistemológica e demais classificações a partir do método, conjunto de 

procedimentos, técnica, sistema e arte e usualmente concernentes à sua aplicação prática na 

solução de questões concretas. 

O campo de aplicação da contabilidade é a estrutura econômica das pessoas físicas e 

jurídicas e seu objeto de estudo é o patrimônio dessas pessoas e seu axioma principal é o método 

das partidas dobradas. Tem como objetivo fornecer informações aos usuários para a tomada de 

decisão, prestação de contas e a instrumentalização do controle social (BRASIL, 2008a). De 

acordo com o CFC (BRASIL, 2008a, on-line), a instrumentalização do controle social é o “[...] 

compromisso fundado na ética profissional, que pressupõe o exercício cotidiano de fornecer 

informações que sejam compreensíveis e úteis aos cidadãos no desempenho de sua soberana 

atividade de controle do uso de recursos e patrimônio público pelos agentes públicos”. 

Assim, o pensamento social e as preocupações presentes na sociedade sempre andaram 

juntos com a evolução da contabilidade. Para Sá (1997), a contabilidade nasceu com a 

civilização e jamais deixará de existir, por essa razão seus avanços quase sempre coincidiram 

com aqueles que caracterizaram os da própria evolução do ser humano.  

Nesse contexto, Sá (1994) apresenta a contabilidade como um sistema aberto e 

relaciona o patrimônio das entidades com o ambiente global. A Figura 1 a seguir apresenta a 

localização do objeto de estudo da contabilidade em interação com a organização, a sociedade 

e a natureza. Para o autor, qualquer fenômeno da natureza ou ação do homem pode ser 

evidenciado a partir da contabilidade, como, por exemplo, o Balanço Social que reflete as ações 

afirmativas e relação com o meio ambiente. 
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Figura 1 - Relação do patrimônio com o ambiente global. 

 

Fonte: adaptada de Sá (1994). 

 

As relações foram fortalecidas pelo advento do sistema econômico sob o regime 

capitalista que obrigou as organizações a prestar contas à sociedade e, consequentemente, à 

demanda por informações contábeis. As informações, oriundas dos demonstrativos contábeis e 

suas notas explicativas, oferecem um conhecimento cada vez mais facilitado e disponível à 

sociedade, possibilita a compreensão das modificações do patrimônio e as relações sociais que 

esse pode influenciar (COLIATH, 2014). 

A contabilidade é uma Ciência Social, haja vista que permite uma gama de 

relacionamentos entre os agentes econômicos acionistas, credores, devedores, fornecedores e 

até mesmo os consumidores, na ponta da linha da produção, que buscam informações 

financeiras e patrimoniais das organizações para a tomada de decisão. Essa característica 

confirma-se tendo em vista também que a ação humana é que promove as alterações 

patrimoniais, tanto das pessoas físicas como jurídicas, e as compreendem por meio das diversas 

ferramentas quantitativas e práticas que a metodologia contábil possui.  

Segundo o CFC (BRASIL, 2016), em muitas situações, os usuários de serviços ou 

provedores de recursos dependem dos relatórios contábeis para acesso à informação para fins 

de prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. O 

cumprimento da função social pelo emprego adequado dos recursos impacta o bem-estar 

econômico e social das comunidades que dependem deles para a prestação de serviços. 

Lautert e Almeida (2014) propuseram aplicação dos métodos contábeis nas ações do 

desenvolvimento local e regional que poderiam auxiliar gestores no desenvolvimento de forma 
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equilibrada e responsável. Os autores apresentaram um balanço social, como demonstrativo 

contábil, que pode servir de parâmetro para promover articulação entre a contabilidade e o 

desenvolvimento sustentável requerido pela sociedade. Para Kroetz (2000, p. 23), o balanço 

social “[...] representa a demonstração dos gastos e das influências favoráveis e desfavoráveis 

recebidas e transmitidas pelas entidades na promoção humana, social e ecológica”.  

Assim, considerando as várias teorias e escolas que explicam a função da 

contabilidade, destaca-se o neopatrimonialismo com uma visão além dos bens e direitos para 

uma compreensão da contabilidade como suporte para o desenvolvimento das organizações e 

interação com o ambiente que as cercam. Sá (2010), fundador dessa corrente, tratou-a como 

uma doutrina contábil que permite a interpretação dos fenômenos sociais e econômicos das 

entidades e seus relacionamentos com o patrimônio. Para o autor, essa corrente teórica tem por 

objeto o estudo do patrimônio dos empreendimentos humanos e prosperidade desses com 

suporte em metodologia holística e estudo dos fenômenos da riqueza das células sociais 

(organizações e instituições) relacionados com os seus ambientes ou entornos.  

A teoria neopatrimonialista, e a corrente patrimonialista, sua predecessora, têm por 

objeto o estudo do patrimônio das entidades, sendo que a primeira, com uma visão mais ampla 

e holística do tema, busca entender a prosperidade da sociedade humana e o bem material de 

suas riquezas, visão maior do que defende a corrente patrimonialista, que vislumbra mais a 

contabilidade como uma técnica que registra e evidencia o patrimônio (SÁ, 2010).  

A teoria neopatrimonialista e a contabilidade entendida como prática social vem ao 

encontro da teoria institucional, base teórica desta pesquisa e apontada por vários autores como 

uma nova base de explicação para as práticas contábeis (GUERREIRO et al., 2005; GUARIDO 

FILHO; COSTA, 2012; IUDÍCIBUS, 2015). Contudo, deve-se ressalvar o ambiente mais 

extenso da teoria institucional em relação ao neopatrimonialismo, principalmente na vertente 

sociológica que estabelece importância significativa ao campo cultural e seus aspectos 

simbólicos, que a teoria neopatrimonialista não aprofunda em seus estudos. A corrente 

neopatrimonialista, repleta de axiomas, teoremas e rigor científico nas suas posições se 

aproxima-se da teoria institucional na vertente econômica, que defende a razão, com suas 

limitações, e as regras contratuais como os motores para a criação e manutenção das 

instituições, com poder de prover soluções para os problemas das organizações. 

Iudícibus e Lopes (2012) afirmaram que a metodologia institucional ajuda a explicar 

os fenômenos contábeis a partir de comportamentos, crenças e procedimentos a que 

organizações recorrem para receber legitimidade no ambiente em que atuam. Na mesma linha, 

Iudícibus (2015) asseverou que a abordagem sociológica da contabilidade, que pode ser 
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denominada de “Institucional e Social”, permite um entendimento para além das ferramentas 

técnicas e formais para um estudo do caráter simbólico e de legitimação presente na estrutura 

social, influenciando e sendo influenciado em um ambiente mais amplo do que a própria 

organização. 

A contabilidade, como prática social e institucional, exerce influência sobre pessoas, 

organizações e a sociedade como um todo; todavia, da mesma forma que influencia, é modelada 

pelo ambiente institucional (LIMA, 2017). Assim, as práticas contábeis podem ser analisadas 

como instituições, de modo que a institucionalização seja entendida como um processo social, 

de caráter permanente e dinâmico, tendo em vista que são continuamente reconstruídas por 

atores sociais (GUARIDO FILHO; COSTA, 2012).  

 

1.2 A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO 

 

A contabilidade aplicada ao setor público é um ramo da ciência contábil, como a 

contabilidade financeira, gerencial, tributária, rural, de custos, entre outras, que gera as suas 

informações a partir dos princípios e das normas direcionados ao controle do patrimônio das 

entidades públicas (BEZERRA FILHO, 2014). O autor acrescenta que a contabilidade aplicada 

ao setor público, como a contabilidade geral e financeira, possui campo de atuação, objeto, 

objetivo e função próprios, abrange os órgãos da administração direta, fundacional e autárquica, 

de forma integral, e as empresas públicas e sociedade de economia mista, as chamadas estatais 

independentes3, de forma facultativa. O objeto é o patrimônio público e tem como objetivo 

fornecer aos usuários informações sobre os resultados atingidos e os aspectos de natureza 

orçamentária, financeira e patrimonial. Sua função social deve refletir as informações geradas 

e necessárias para a tomada de decisão, prestação de contas e a instrumentalização do controle 

social. 

Para Silva (2011), a contabilidade governamental é uma especialização voltada para o 

estudo e para a análise dos atos e fatos administrativos que ocorrem na administração pública. 

A atuação dar-se-ia na organização e execução dos orçamentos, registro de entradas e saídas de 

recursos, receitas e despesas, variações patrimoniais, prestação de contas e controle de custos e 

eficiência do Governo. Nessa direção, a Lei nº 4.320, de 17 março de 1964 (BRASIL, 1964), a 

ainda vigente Lei das Finanças Públicas do Brasil, apresenta a contabilidade como o 

                                                 
3 Empresas estatais independentes são empresas controladas que não recebem recursos do orçamento geral da 

União para pagamento de despesa de pessoal e custeio em geral. (BRASIL, 2016). 
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instrumento que demonstra perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos arrecadem 

receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. 

Assim, existem dois regimes de contabilização no setor público. O primeiro dado pelo 

art. 35 da citada Lei nº 4.320 (BRASIL, 1964), conhecido como regime orçamentário de 

contabilização, sendo regime de arrecadação para receitas e empenho para as despesas. O 

primeiro regime preza pelo fluxo financeiro e foco no orçamento público com fundamento na 

filosofia e no controle de entrada e saídas de disponibilidades, no qual se baseia a execução do 

orçamento. O segundo direciona-se para o fluxo econômico das organizações, é voltado para o 

registro patrimonial, tem suporte nas normas editadas pela STN, com o Manual de 

Contabilidade aplicado ao Setor Público (Mcasp), o principal instrumento, e vale para as três 

esferas federativas da Administração Pública. Por essa metodologia, consideram-se as receitas 

e as despesas pelo regime de competência contábil, ou seja, quando ocorrem, independente do 

recebimento ou pagamento. O foco é na gestão do patrimônio público e apresenta os conceitos 

e técnicas respaldadas pela ciência contábil, o que não acontece com o primeiro fluxo (SILVA, 

2014). A pesquisa, em estudo, avalia a presença do regime de competência contábil quanto ao 

patrimônio e não quanto ao orçamento.  

De outra parte, considerando o processo evolutivo, a origem da contabilidade pública, 

no Brasil, remonta o período de dominação portuguesa com o Conselho Ultramarino e o 

Conselho da Fazenda, no século XVIII, quando o país vivia o apogeu do ciclo do ouro e as 

escriturações contábeis privadas estavam no melhor nível, inclusive desenvolvendo padrões e 

métodos inéditos para a época e que só posteriormente foram objeto de publicação na Europa 

(SILVA, 2014). 

No entanto, segundo Silva (2014), foi a partir de 28 de junho de 1808 que a 

escrituração da fazenda pública restou oficialmente ordenada com a publicação de alvará por 

D. João VI que apregoava: 

 

Para que o método de escrituração e fórmulas de contabilidade da minha Real 

fazenda não fique arbitrário, e sujeito a maneira de pensar de cada um dos 

contadores gerais, que sou servido a criar para o referido Erário: ordeno que a 

escrituração seja a mercantil por partidas dobradas, por ser a única seguida 

pelas nações mais civilizadas, assim pela sua brevidade para o manejo de 

grandes somas como, por a mais clara, e a que menos lugar dá a erros e 

subterfúgios, onde se esconde a malícia e a fraude dos prevaricadores. 

(BRASIL, 1808, on-line). 

 

Dessa forma, por ser colonizado por Portugal, o Brasil sempre seguiu os padrões de 

contabilidade aplicada ao setor público tendo em consideração as normas e leis, o conhecido 
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sistema do code law, da Europa Continental. Assim, havia regras a serem seguidas para todos 

os registros contábeis e o formalismo adotado como característica, privilegiando as prescrições 

em detrimento da essência dos fatos contábeis. No Apêndice A deste trabalho consta um quadro 

com as principais normas que contribuíram para a organização e padronização da contabilidade 

aplicada ao setor público no Brasil. 

Dentre as normas, pode-se destacar a Lei nº 4.320/64, fruto do período militar e ainda 

vigente, considerada a Lei Geral das Finanças Públicas no Brasil. Essa lei apresentou a 

importância do orçamento para a gestão dos gastos públicos, mas também trouxe a preocupação 

com outras três dimensões: financeira (entrada e desembolso de recursos), patrimonial 

(variações) e compensação (atos potenciais e de controle) (CASTRO, 2016). 

Já no período democrático da década de 80, com a criação da STN, o desenvolvimento 

do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) e a instituição 

da conta única do Tesouro Nacional, iniciou-se uma época com alterações para a contabilidade 

aplicada ao setor público e para a organização das finanças, como se pode depreender a seguir: 

 A STN foi criada para ser o órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, 

visando “evidenciar a situação orçamentária, financeira e patrimonial da União” 

e tem como finalidade registrar os atos e fatos relacionados com a administração 

orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal (BRASIL, 2001, on-

line); 

 A STN participou da implantação do Siafi junto com o Serviço de 

Processamento de Dados (Serpro) e da criação da conta única do Tesouro 

Nacional junto ao Banco Central para o controle dos fluxos de caixa do governo 

(BRASIL, 2018); 

 Até o exercício de 1986, o Governo convivia com problemas de gestão dos 

recursos públicos e dificuldades para preparar o orçamento do ano seguinte. O 

emprego de métodos rudimentares, a defasagem no tempo para escrituração das 

contas, o despreparo dos técnicos e a inconsistência dos dados inviabilizavam o 

uso das informações para fins gerenciais. Buscando solução, a STN desenvolveu 

em menos de um ano, em conjunto com o Serpro, o Siafi, implantado em janeiro 

de 1987 para suprir o Governo Federal com uma tecnologia moderna e eficaz no 

controle e acompanhamento dos gastos públicos (BRASIL, 2018); 

 Outra dificuldade decorria do controle das disponibilidades financeiras por ser 

feito a partir de registros manuais, o que tornava quase impossível saber o valor 
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total dos recursos do Tesouro Federal. A União detinha milhares de contas 

espalhadas por diversas instituições financeiras. Atualmente, o Governo Federal 

conta com apenas uma conta que consolida todos os recursos (BRASIL, 2018). 

A Conta Única do Tesouro Nacional deriva do princípio da unidade de caixa, 

que prevê um caixa único para acolhimento de todas as receitas e foi previsto no 

Decreto-Lei nº 200 de 1967 e reforçado pela Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1967).  

Outra norma de relevo, a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), 

definiu normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, tornando-

se uma baliza no controle das finanças públicas e estabelecendo o regime de competência para 

o registro das despesas e a assunção dos compromissos, além de definir a STN como órgão 

editor de normas para consolidação dos balanços para o setor público (BRASIL, 2000). No art. 

50 da referida Lei há previsão que o regime contábil adotado para a despesa e assunção de 

compromisso é o de competência, com o controle complementar do fluxo financeiro pelo 

regime de caixa. 

Ainda, ressalta-se a Portaria nº 184, de 25 de agosto de 2008, do Ministério da Fazenda 

(MF), que estabeleceu as diretrizes a serem observadas no setor público para a convergência 

com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (BRASIL, 2008). 

A Portaria é considerada o marco inicial do processo convergência e do reconhecimento do 

patrimônio como objeto da ciência contábil (CRUVINEL; LIMA, 2011). 

Por fim, a publicação das Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica para o Setor 

Público (NBCTSP) pelo CFC e do Mcasp pela STN estabeleceram os parâmetros convergidos 

com as normas internacionais com a efetivação dos registros contábeis pelo regime de 

competência e para consolidação dos balanços públicos com foco no patrimônio e atendendo à 

ciência contábil. Essa interação entre dois órgãos da envergadura do CFC e da STN, além de 

fortalecer a contabilidade pública no Brasil e sua respectiva aceitação pelos entes federativos, 

legitima o processo de reconhecimentos das variações patrimoniais pelo regime de competência 

(BRASIL, 2016, 2018a). 

 

1.3 O PROCESSO DE CONVERGÊNCIA COM AS NORMAS INTERNACIONAIS 

 

O processo de convergência visa à adoção de regras e procedimentos contábeis sob 

uma mesma base conceitual com vistas à padronização e à comparabilidade da situação 
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econômico-financeira de várias nações ou de entidades do setor público nacional e/ou 

internacional respeitando suas particularidades (BRASIL, 2008). 

Assim, a adoção das normas internacionais pelos diversos países tem sido crescente, 

especialmente devido às recomendações para a implantação do regime competência nos 

governos auxiliados por organismos internacionais, tais como o Banco Mundial e o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) (LIMA, 2017). O objetivo maior propugna pela 

comparabilidade, que é uma das características qualitativas da informação contábil de acordo 

com a Estrutura Conceitual da contabilidade aplicada ao Setor Público (BRASIL, 2016). 

Para facilitar o processo de convergência, ainda em 2007, o CFC criou o Comitê Gestor 

da Convergência no Brasil, que por meio do Grupo Assessor para o Setor Público está 

desenvolvendo ações para promover a convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público com as normas internacionais (BRASIL, 2007). O Brasil pretende, 

até 2024, de maneira gradual, chegar à convergência completa abrangendo todas as Ipsas 

(International Public Sector Accounting Standard) (BRASIL, 2015). 

Além disso, a STN criou o Grupo Técnico de Padronização de Procedimentos 

Contábeis (GTCON)4, grupo de caráter técnico e consultivo, representado por órgãos de 

execução e controle. Esse grupo foi responsável pela análise, discussão e elaboração de estudos 

com vistas à padronização de conceitos, práticas contábeis, plano de contas e demonstrações 

contábeis no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 2007a). 

A Portaria nº 184/08, editada pelo Ministério da Fazenda, definiu “as diretrizes a serem 

observadas no setor público quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das 

demonstrações contábeis, de forma a torná-las convergentes com as Normas Internacionais de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público” (BRASIL, 2008, on-line), trazendo as seguintes 

ações: 

 

Identificar as necessidades de convergência às normas internacionais de 

contabilidade publicadas pela IFAC e às normas Brasileiras editadas pelo 

CFC; 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 CFC; Adotar os procedimentos 

necessários para atingir os objetivos de convergência estabelecidos no âmbito 

do Comitê Gestor da Convergência no Brasil (BRASIL, 2008, on-line). 

 

                                                 
4 Substituído em 2017 pela Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da 

Federação (CTCONF). (BRASIL, 2017). 
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Logo em seguida à publicação da citada Portaria, tendo por base as Ipsas, em 

português, Nicsp (Normas Internacionais para o Setor Público), o CFC editou 10 normas NBC 

Ts com o objetivo de estabelecer um referencial científico para a contabilidade pública. As 10 

NBC Ts, listadas abaixo no Quadro 1, com exceção da 16.7, já foram revogadas pela nova 

normatização (NBC TSP) que entrou em vigor em 2017 (BRASIL, 2016).  

Quadro 1 - Normas NBC T. 

NBC T Resolução 

CFC 

Descrição da norma 

NBC T 16.1 1.128 Conceituação, objeto e campo de aplicação 

NBC T 16.2 1.129 Patrimônio e sistemas contábeis 

NBC T 16.3 1.130 Planejamento e seus instrumentos 

NBC T 16.4 1.131 Transações no setor público 

NBC T 16.5 1.132 Registro contábil 

NBC T 16.6 1.133 Demonstrações contábeis 

NBC T 16.7 1.134 Consolidação das demonstrações contábeis 

NBC T 16.8 1.135 Controle interno 

NBC T 16.9 1.136 Depreciação, amortização e exaustão 

  NBC T 16.10 1.137 Avaliação e mensuração de ativos e passivos  

Fonte: O autor (2019) adaptado de (BRASIL, 2008c). 

 

Desde 2008, também, a STN vem publicando o Manual de Contabilidade aplicado ao 

Setor Público (Mcasp) com a finalidade de contribuir para resgatar o patrimônio e uniformizar 

os conceitos e práticas contábeis de acordo com as normas emitidas pelo CFC e que são 

aderentes às normas internacionais. A primeira versão com validade em 2009 foi composta 

pelos “Manuais de Receitas e Despesas”. A segunda edição foi dividida em procedimentos 

contábeis patrimoniais (PCP), orçamentários (PCO), específicos (PCE), Plano de Contas de 

Contabilidade aplicada ao Setor Público (Pcasp) e as Demonstrações Contábeis aplicadas ao 

Setor Público (Dcasp). Ademais, prazos foram estabelecidos pela Portaria STN nº 467/2009 

para adoção dos procedimentos contábeis pelos entes públicos, nas três esferas federativas 

(BRASIL, 2009). Atualmente, o Mcasp está na oitava edição (BRASIL, 2018a). 

Em 2010, o CFC traduziu as Ipsas para o português com a publicação do Manual da 

Ifac de pronunciamentos internacionais de contabilidade do setor público com o informe de que 

as “Ipsas são as normas internacionais, em níveis globais, de alta qualidade para a preparação 

de demonstrações contábeis por entidades do Setor Público” (BRASIL, 2010, p. 2). 

Em 2015, após várias prorrogações nos prazos para o cumprimento dos diversos 

procedimentos previstos no Mcasp, a STN estabeleceu o Plano de Implantação dos 

Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), com cronograma divulgado em 2015, para 

todos os entes federativos (BRASIL, 2015). 

http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2016/NBCTSP01&arquivo=NBCTSP01.doc
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Por fim, em 2016, foram publicadas as primeiras cinco normas brasileiras consideradas 

convergidas com as Ipsas, dentre essas, a Estrutura Conceitual da Contabilidade aplicada ao 

Setor Público – NBC TSP (BRASIL, 2016), sendo complementadas em 2017 com mais cinco, 

e em 2018 mais 11, totalizando 21 novos regramentos (NBC TSP 01 a 21). O Apêndice B 

mostra as NBC TSPs do CFC aplicadas ao setor público e sua correlação com as Ipsas, quando 

existente. 

Várias entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, estão envolvidas no 

processo de convergência. O Quadro 2 apresenta os órgãos, descrição e suas principais ações 

ou produtos. 

cQuadro 2 - Entidades envolvidas no processo de convergênciaia. 

Entidade Descrição Ações/produtos 

Iasb International Accounting Standard Board – 

entidade privada independente, sem fins lucrativos, 

que edita padrões contábeis aplicados ao mercado de 

capitais. 

IFRS/IAS 

Ifac International Federation of Accountants – criado 

em 1977, tem por objetivo fortalecer a profissão 

contábil em todo o mundo. Agrega mais de 160 

entidades associadas para aproximadamente 125 

países. Edita normas profissionais internacionais 

vinculadas à auditoria, asseguração, ética, educação 

e normas para a elaboração de demonstrações 

contábeis para os setores público e privado. 

Normas de auditoria, 

asseguração, ética, 

educação e setor 

público. 

Ipsasb International Public Sector Accounting Standards 

Board (Ipsab) – comitê do Setor Público criado no 

ano 2000 pela Ifac. É responsável pela emissão das 

International Public Sector Accounting Standards – 

Ipsas.  

Ipsas 

CFC Conselho Federal de Contabilidade (CFC) – órgão 

de representação profissional da classe contábil e 

editor de normas contábeis no Brasil e autorizado 

pela Ifac a traduzir as Ipsas.  

NBC  

Comitê Gestor de 

Convergência 

Criado em 2007 pela Resolução CFC nº 1.103, tem 

por objetivo adotar ações a serem implantadas para 

viabilizar a convergência das normas contábeis do 

Brasil às Normas Internacionais de Contabilidade 

emitidas pelo Iasb, às Normas Internacionais de 

Auditoria e Asseguração emitidas pela Ifac e às 

melhores práticas internacionais em matéria 

regulatória.  

Ações de 

identificação e 

monitoramento e 

outras propostas. 

 

continua 
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Entidade Descrição Ações/produtos 

Grupo Assessor 

do CFC 

Compõe grupo trabalho do CFC para a área pública 

com representantes da STN, do meio acadêmico, dos 

Estados e dos órgãos de controle. Responsável pela 

elaboração do calendário de adoção e implantação 

das NBC TSP convergidas, que vai até 2021. 

Calendário de 

implantação das 

NBC TSP e outras 

propostas. 

STN Secretaria do Tesouro Nacional – órgão central de 

contabilidade da União e editor de normas para todos 

os entes federativos. Responsável por administrar o 

sistema de programação e execução financeira 

(Siafi). Gestora da conta única do Tesouro Nacional. 

Mcasp/IPC 

(Instrução de 

procedimentos 

contábeis)/Notas 

Técnicas 

GTCON Grupo Técnico de Padronização de 

Procedimentos Contábeis - responsável pela 

análise e elaboração de diagnósticos e estudos 

visando à padronização mínima de conceitos e 

práticas contábeis, plano de contas e classificação 

orçamentária de receitas e despesas públicas no 

âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. É composto por representantes de cada 

ente federativo, representantes de órgãos de controle 

interno e externo, do CFC, STN, Câmara dos 

Deputados, entre outros. O GTCON foi substituído, 

em 2017, pela Câmara Técnica de Normas Contábeis 

e de Demonstrativos Fiscais da Federação 

(CTCONF). (BRASIL, 2017). 

Estudos e 

recomendações. 

Fonte: O autor (2019). 

Em termos do trabalho das instituições oficiais envolvidas, o Iasb é o ponto de partida 

de todo o processo de convergência da contabilidade pública, embora seja um ente voltado para 

edição de normas do setor privado. As Ipsas editadas pelo Ifac têm como fonte os IFRS 

(International Financial Reporting Standard), pronunciamentos contábeis voltados para o setor 

privado e emitidos pelo Iasb, mas de amplo reconhecimento e aceitação internacional 

(NIYAMA et al., 2013). Esses IFRS são ajustados às especificidades do setor público e depois 

editados como Ipsas, com mudanças relativamente pequenas (CHAN, 2010). A Figura 2 mostra 

o fluxo do processo de convergência: 
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Figura 2 – Fluxo do processo de convergência. 

 

  Fonte: O autor (2019). 

 

Em síntese, o processo de convergência tem a presença destacada de três instituições 

e da produção e alinhamento de três normas: o Ifac com as Ipsas, com base nas fontes 

normativas internacionais e de utilização por dezenas de países no mundo todo; o CFC com as 

NBC TSPs por ser o órgão de classe e responsável por “editar normas brasileiras de 

contabilidade de natureza técnica e profissional” (BRASIL, 1946, on-line); e a STN com o 

Mcasp, sendo órgão central de contabilidade da União e responsável por normas para todos os 

entes federativos (BRASIL, 2000). Até o momento, foram publicadas 42 normas Ipsas, pelo 

Ipsasb, de acordo com o Handbook de 2018 (Ifac, 2018), listadas no Apêndice C. 

A Ifac e tampouco o CFC têm o poder de exigir do setor público conformidade com 

as Ipsas. O êxito para a aceitação das Ipsas por parte dos países depende muito mais da 

legitimidade e do apoio ao trabalho da Ifac para crescimento da contabilidade como Ciência. 

Corroborando esse pensamento, a STN, com seu papel de enforcement, adotou as normas 

internacionais na elaboração do Mcasp, passando as Ipsas, de forma indireta, após adoção pelo 

CFC, como normas de aceitação e utilização obrigatória por toda a administração pública no 

Brasil. (BRASIL, 2010). 

 

 

NBC TSP 

 

Setor Público no Brasil 
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1.4 O PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 

PATRIMONIAIS (PIPCP) 

 

A exigência de observância do novo regime de competência contábil para o registro 

da receita e despesa pública já era feita, desde de 2004, com a edição dos manuais de receitas, 

sendo reforçado e acelerado em 2009 com a publicação do Mcasp. Contudo, faltava um plano 

para implementação, principalmente em face da complexidade e do grande número de 

procedimentos para os entes públicos. Em 2015, a solução veio quando a STN, atendendo à 

LRF, estabeleceu o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) 

que compreende o reconhecimento, a mensuração, o registro, a apuração e a avaliação do 

patrimônio público com a finalidade de padronizar os procedimentos contábeis para 

consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Ressalte-se que, embora, o Plano seja direcionado para todos os entes federativos, alguns órgãos 

da União, como a Câmara dos Deputados, já estão bem adiantados no cumprimento dos 

procedimentos contábeis, desde 2009, logo depois do início do movimento de convergência 

com as normas internacionais, como veremos em outros tópicos deste trabalho. 

Para cumprimento do Plano, as alterações patrimoniais devem ser registradas pelo 

regime de competência contábil com o objetivo de reconhecer todos os ativos e passivos que 

integram o setor público e ampliar a transparência pública. Todo esse cronograma e as 

mudanças requisitadas decorrem do processo de convergências com as normas internacionais, 

do reconhecimento da importância do patrimônio para o Estado e de entender a contabilidade 

como Ciência (BRASIL, 2015). 

Segundo a STN, na elaboração do PIPCP 

 

[...] foram consideradas a experiência nacional e internacional, o 

estabelecimento de uma lógica de gradualismo e a ampla participação dos 

agentes envolvidos, dentre os quais o Tribunal de Contas da União. A 

participação destes agentes foi efetivada mediante reuniões, debates no âmbito 

do GTCON e a realização de consulta pública (BRASIL, 2015, on-line). 
 

A União tem obrigatoriedade imediata para a maioria das situações e prazo máximo 

até 1º de janeiro de 2021 para os casos de “reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 

bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e 

redução ao valor recuperável” (BRASIL, 2015, on-line). Para os demais entes federativos, o 

prazo final vai até a mesma data do ano de 2024.  
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O Quadro 3 apresenta o resumo dos registros contábeis a serem realizados e o ano de 

obrigatoriedade de registro para a União, considerando o ativo (direitos) e o passivo 

(obrigações) e foi elaborado com base no Anexo Único da Portaria STN nº 548, de 24 de 

setembro de 2015 (BRASIL, 2015), que aprovou os prazos-limite para adoção dos 

procedimentos contábeis patrimoniais. 

 

Quadro 3 - Resumo dos procedimentos contábeis patrimoniais e o ano de adequação para a União 

considerando ativo e passivo. 

Ano Registros Contábeis 

Ativo Passivo 

2015 Créditos a receber (exceto tributários, 

previdenciários e de contribuições). 

Obrigações por competência 

(empréstimos, financiamentos e 

dívidas contratuais e mobiliárias). 

Dívida Ativa (-) Ajuste para perdas. Obrigações de benefícios a 

empregados. 

Bens móveis e imóveis (exceto patrimônio cultural 

e infraestrutura) (-) Depreciação e exaustão. 

Previdência (servidores civis e 

militares). 

Obrigações com fornecedores. 

2017 Créditos tributários e de contribuições por 

competência 

(exceto créditos previdenciários). 

 

2018 Ativos contingentes. Passivos Contingentes. 

Créditos previdenciários por competência. Provisões por competência. 

2019 Softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.  

Bens de infraestrutura. 

Estoques. 

2021 Bens do Patrimônio Cultural.  

Fonte: O autor (2019) adaptado da STN (2015). 

 

Conforme apresentado no Quadro 3, para o caso do Governo Federal, onde se encontra 

a Câmara dos Deputados, a maior parte do PIPCP já está sendo adotada, restando, ainda, os 

bens do patrimônio cultural em 2021. Após esse prazo, além da publicação de todas as normas 

convergidas com as normas internacionais e o cumprimento completo do PIPCP por toda a 
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administração pública direta, autárquica e fundacional, pretende-se a consolidação completa 

dos balanços públicos (BRASIL, 2015).  

 

1.5 O REGIME DE COMPETÊNCIA CONTÁBIL 

 

Para o Ifac, o regime de competência ou accrual basis significa “(…) uma base de 

contabilidade sob a qual as transações e outros eventos são reconhecidos quando eles ocorrem 

e não apenas quando o dinheiro ou seu equivalente é recebido ou pago” (Ifac, 2016, p. 998, 

tradução livre)5. Já o CFC destaca que o regime de competência é um princípio basilar da 

contabilidade e o define como “[...] aquele que reconhece as transações e os eventos na 

ocorrência dos respectivos fatos geradores, independentemente do seu pagamento ou 

recebimento, aplicando-se integralmente ao Setor Público” (BRASIL, 2007b, on-line). 

Para a STN, obedecer ao regime de competência contábil é entender a contabilidade 

como ciência e o regular registro do seu patrimônio como acontece. Assim, “[...] aplica-se o 

regime da competência em sua integralidade, ou seja, os efeitos das transações e outros eventos 

sobre o patrimônio são reconhecidos quando ocorrem, independentemente de recebimento ou 

pagamento” (BRASIL, 2016, on-line). O órgão de Contas Federal segue o mesmo raciocínio 

ao afirmar que a competência contábil determina que os efeitos das transações e outros eventos 

sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou 

pagamento, independente ou não do orçamento (BRASIL, 2012). 

Ademais, a Estrutura Conceitual da Contabilidade aplicada ao Setor Público (NBC 

STP 01), norma teórica e fundamental do processo de convergência, estabelece os conceitos 

que as demais normas devem observar, afirmando que os relatórios financeiros devem ser 

elaborados com base no regime de competência que, assim, constitui-se ponto principal de todo 

o processo de convergência (HERBEST, 2010).  

Paralelamente, o novo Plano de Contas aplicado ao Setor Público (Pcasp), utilizado a 

partir do exercício de 2015, representa uma conquista da contabilidade pública, sendo uma 

ferramenta para a consolidação das contas nacionais e instrumento para a adoção das normas 

convergidas, pois permite o registro dos fatos que afetam o patrimônio público segundo o 

regime de competência, com utilização de novos subsistemas e contas contábeis com 

terminologias mais adequadas. Assim, as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as 

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) registram as transações que aumentam ou 

                                                 
5 “(…) a basis of accounting under which transactions and other events are recognized when they occur (and not 

only when cash or its equivalent is received or paid”(Ifac, 2016, p. 998). 
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diminuem o patrimônio líquido segundo seu fato gerador, sejam elas dependentes ou 

independentes da execução orçamentária (BRASIL, 2018). 

Os principais registros contábeis que devem ser reconhecidos pelo novo regime 

decorrem dos seguintes e principais fatos: ocorrências de créditos tributários, receitas de vendas 

de bens e prestação de serviço, consumo de estoques, provisões, obrigações e os procedimentos 

de mensuração, após o reconhecimento inicial, tais como ajustes para perdas, reavaliação, 

depreciação, amortização, exaustão e redução ao valor recuperável (impairment) dos ativos 

imobilizados e intangíveis (BRASIL, 2015). 

O regime de competência observa o aspecto temporal no reconhecimento da receita ou 

da despesa quando da ocorrência do evento econômico, o que pode gerar o registro de créditos 

a receber e contas a pagar; ademais, pode ocorrer o reconhecimento de alterações patrimoniais 

por fenômenos extracaixa, ou seja, sem ajuste financeiro, como o que acontece na depreciação 

de um bem, diminuído o seu valor contábil (SILVA, 2006). 

O Quadro 4 apresenta os principais procedimentos contábeis e suas descrições e o que 

o setor público deve adotar com a utilização do regime de competência: 

 
Quadro 4 -  Principais procedimentos contábeis que seguem o regime de competência. 

Procedimento Descrição 

Ajustes para perdas  Ajustar o valor dos créditos é consistente com o ponto de vista de que 

os ativos não devem ser escriturados por quantias superiores àquelas 

que se espera que sejam recebidos, o que gera uma variação 

patrimonial diminutiva. Depois de 2009, com o processo de 

convergência, houve acertos em terminologias e conceitos na 

contabilidade aplicada ao setor público, passando o termo do 

procedimento de “provisão para créditos de liquidação duvidosa” 

para “ajustes para perdas”. 

Créditos de receitas de 

tributos 

A entidade pública deve reconhecer um direito em relação a tributos 

quando seu respectivo fato gerador ocorrer e os critérios de 

reconhecimento e mensuração forem satisfatórios. 

Créditos de receitas de 

vendas/Serviços 

As receitas decorrentes de transações com contraprestação de bens e 

serviços recebidos ou a receber pela entidade em decorrência de suas 

atividades. A VPA de venda de bens e serviços é reconhecida quando 

for provável que os benefícios econômicos ou potencial de serviços 

fluam para a entidade. 

Consumo de estoques Na aquisição de material de consumo que será estocado em 

almoxarifado para uso em momento posterior, reconhece um ativo. 

No momento do consumo, que se dá com a saída do estoque, faz-se 

o reconhecimento da variação patrimonial diminutiva por 

competência. 

continua 
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Procedimento Descrição 

Custos de produtos vendidos São gastos com bens ou serviços utilizados para a produção das 

publicações de outros bens e serviços. Na geração de informação de 

custo, adota-se o regime de competência. 

Depreciação e amortização A depreciação e a amortização ocorrem pela deterioração do 

potencial de serviços de ativos imobilizados e intangíveis. Assim, 

faz-se necessária a devida apropriação do consumo desses ativos ao 

resultado do período por meio da depreciação ou amortização, 

atendendo ao regime de competência. 

Reavaliação de bens A reavaliação é a adoção do valor de mercado para os bens 

reavaliados, em substituição ao valor original. O reconhecimento 

gera uma variação patrimonial aumentativa ou diminutiva por 

competência. 

Redução ao valor recuperável 

(impairment) 

Redução nos benefícios econômicos futuros ou no potencial de 

serviços de um ativo, apresentando um declínio na sua utilidade além 

da depreciação. É a perda do valor de um ativo quando seu valor 

contábil excede seu valor útil e recuperável, o qual deverá ser 

ajustado. A escolha de mensuração pelo modelo de reavaliação 

exclui a redução ao valor recuperável para uma determinada classe 

de bens. Até 2013 o conceito de redução ao valor recuperável era 

semelhante à reavaliação negativa, modificado com o processo de 

convergência com as normas internacionais. 

Contas a pagar Obrigações presentes, decorrentes de eventos passados, resultando 

para a entidade em saídas de recursos capazes de gerar benefícios 

econômicos ou potencial de serviços, com prazo e valor certo e 

devem ser registradas pelo regime de competência. 

Obrigações por competência Passivos oriundos de apropriações por competência, relativos a bens 

ou a serviços recebidos, mas que não tenham sido pagos. Como por 

ex.: os valores devidos aos empregados, relacionados ao pagamento 

de férias e décimo terceiro salário que passam a ser reconhecidos por 

competência. Antes do processo de convergência, essas obrigações 

eram chamadas de provisão. 

Provisões Obrigações presentes, decorrentes de eventos passados, resultando 

para a entidade em saídas de recursos capazes de gerar benefícios 

econômicos ou potencial de serviços, mas que possuem prazo ou 

valor incerto, mas que devem ser registrados de forma tempestiva e 

prudencial com respeito ao período de reconhecimento. 

Fonte: O autor (2019) adaptado de NBC T 16.11, NBC TSP 07 e Mcasp (BRASIL, 2011a, 2017e, 

2018a).  

 

De outra parte, para Borges et al. (2010), o termo “competência” tem semântica 

diferente do senso comum e não guarda relação com o conceito de autoridade, atribuição, 

competência ou direito conferido às pessoas ou a órgão. Em contabilidade, o termo 
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“competência” é definido pelo reconhecimento de uma transação ou evento em determinado 

período.  

Ainda, segundo os autores, o regime de competência contábil é conhecido como 

accrual basis accounting, sendo que o verbo to accrual, em português, significa adicionar 

ganho ou resultado periódico. A sua origem remonta ao século XV, quando os agricultores 

percebiam que ficavam mais ricos conforme suas plantações cresciam independente do 

recebimento ou pagamento pelos produtos. 

Uma forma de entender o regime de competência é apresentando outro regime contábil 

ainda utilizado no setor público brasileiro que é o regime de caixa, enquanto não finalizada a 

implantação da nova estrutura contábil. O regime de caixa considera o reconhecimento das 

receitas e despesas pelo seu recebimento e pagamento da quantia financeira, diferente do regime 

de competência contábil, que considera o fato gerador da ocorrência do evento. Veja o que 

acontece com os dois regimes, no Quadro 5, a partir de um exemplo simplificado e presença de 

dois eventos contábeis. 

 

Quadro 5 - Exemplo simplificado da utilização caixa versus competência. 

DRE de novembro de X em R$ 

Conta/Regime contábil Caixa Competência 

Receita 0,00 1000,00 

Despesa -1200,00 0,00 

Lucro/Prejuízo -1200,00 1000,00 

DRE de dezembro de X em R$ 

Conta/Regime Caixa Competência 

Receita 1000,00 0,00 

Despesa 0,00 -100,00 

Lucro/Prejuízo 1000,00 -100,00 

Evento 1: receita de serviços prestados em novembro de X a ser recebido em dezembro de X (R$ 

1.000,00). 

Evento 2: aquisição de seguros à vista em novembro de X e vigência do seguro de 1 ano a partir de 

dezembro de X (R$ 1.200,00). 

Fonte: O autor (2019). 

 

No exemplo, uma organização prestou serviço no mês de novembro e recebeu os 

recursos somente em dezembro do mesmo ano. Caso se considere o mês de dezembro para o 

reconhecimento da receita, o regime é de caixa. De outra parte, caso se opte pelo mês de 

novembro, o regime é de competência. No caso dos seguros, o evento econômico somente 

ocorre em dezembro (competência) e o pagamento (caixa) já em novembro. As diferenças de 

contabilização geram um lucro para o regime de competência e um prejuízo para o de caixa. 
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Em dezembro, com o recebimento dos recursos, tem-se um lucro pelo regime de caixa, e o 

regime de competência registra um prejuízo de apenas 1/12 (um doze avos) pela aquisição dos 

seguros, tendo em vista que a despesa será distribuída de forma mensal por 1 ano. 

Segundo Diamond (2002), o regime de caixa não se mostra adequado para demonstrar 

o impacto das transações no fluxo do período; é incapaz de apresentar as informações 

apropriadas dos ativos e passivos; o valor correto dos estoques, entre outras desvantagens, 

promovendo uma transparência limitada na gestão do patrimônio e  dos recursos financeiros. 

Para Andrade e Carvalho (2013), o regime de caixa faz com que a prestação de serviços 

seja mais acessível que no setor privado, pois não inclui despesas que não utilizam caixa, como 

por exemplo, a depreciação. Já Hendriksen e Van Breda (1999) entendem que o regime de 

competência se confunde com o princípio contábil da realização da receita e confrontação da 

despesa. O princípio estabelece que as despesas devem ser registradas quando ocorrer sua 

associação às receitas. 

Borges et al. (2010) afirmam que o regime de competência tem sido utilizado no Japão, 

Países Baixos, Nova Zelândia, Portugal, Suécia, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos, 

Austrália, Finlândia, Canadá e Islândia, entre outros países. Os motivos seriam: melhoria na 

qualidade da informação para a tomada de decisão, pela inclusão do custo total dos serviços, 

permitindo aos governos a obtenção de estimativas mais confiáveis, propiciando uma melhor 

aplicação do dinheiro público; proporcionar incentivos aos administradores públicos de forma 

a melhorar o uso dos recursos e favorecer o aumento da transparência. 

Por outro lado, Herbest (2010) estudou as dificuldades encontradas pelo setor público 

internacional para implementação do regime de competência. Os resultados apontaram que 

existem dificuldades práticas e teóricas. As dificuldades teóricas são voltadas para o valor das 

informações para o setor público e o excesso de normas. Como dificuldades práticas foram 

encontradas: ausência de apoio político, inaptidão técnica dos servidores públicos, falta de 

clareza, pouca credibilidade, falta de treinamento, falta de software apropriado e ausência de 

comunicação entre os agentes. Considerando os agentes envolvidos, 39% das dificuldades 

decorriam dos servidores públicos, 35% dos tomadores de decisão, 17% dos órgãos reguladores 

e 9% entre os próprios agentes.  

Ainda para o autor, como o regime de competência tem foco na evidenciação do 

patrimônio e a implantação acontece a longo prazo, os políticos com interesses eleitoreiros e 

visão de curto prazo (ciclos eleitorais) não teriam interesse em implementá-lo. De acordo com 

a Ifac, com base nas experiências dos países europeus, é necessário um prazo de oito a dez anos 

para mudança efetiva de regime.  
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Acrescenta o autor, que, embora exista uma mobilização nacional e internacional em 

prol da utilização do regime de competência na contabilidade no setor público, a literatura sobre 

o assunto (OUDA, 2005, 2006 e 2007; PARRY, 2005; BLÖNDAL, 2005; BERGMANN, 2006; 

HUGHES, 2006; WYNNE, 2007; OLIORILANTO, 2008; MONSEN, 2008, apud HERBEST, 

2010) demonstra que não há consenso quanto aos resultados alcançados com a implantação do 

regime. Na mesma pesquisa, Herbest (2010) observou que os gestores municipais brasileiros 

têm preferência pelas informações orçamentárias para o processo de tomada de decisão e o 

regime de caixa seria o mais utilizado. 

Já a pesquisa de Silva (2006), ao analisar a utilização do princípio da competência para 

contabilizar as receitas no setor público brasileiro, concluiu que é impraticável a adoção desse 

regime para registrar as receitas públicas no Brasil, tendo em vista que o administrador público 

somente pode realizar as despesas com os recursos em caixa, ou seja, com um erário disponível 

na conta bancária. Segundo o autor, os Estados Unidos adotam quatro bases para o 

reconhecimento das receitas e despesas: competência (accrual Basis), competência modificado 

(modified accrual basis), caixa (cash basis) e caixa modificado (modified cash basis). O regime 

de competência ou competência integral refere-se à imputação temporal da receita e da despesa 

em relação ao patrimônio. A competência modificada reconhece algumas transações pelo 

regime de competência e outras pelo regime de caixa, entendendo que alguns ingressos são 

reconhecidos segundo critério de caixa, quando não se pode fazê-lo por competência. O regime 

de caixa considera como receitas ou despesas as efetivamente recebidas ou pagas, 

independentemente do fator gerador. E, por último, o regime de caixa modificado é utilizado 

por alguns fundos contábeis norte-americanos e refere-se ao reconhecimento das receitas e 

despesas quando dos seus efetivos recebimentos e quitação, em espécie, acrescidas daquelas 

identificadas como direito de receber e obrigações a pagar. 

Para Machado (2005), o Brasil adotava o regime de competência modificado, usando 

um conceito diferente do apresentado anteriormente e pesquisado por Silva (2006), haja vista 

que o foco do regime era a ausência do registro de despesas que não são financeiras, como a 

depreciação, e não a impossibilidade de reconhecimento de algumas despesas. Essa prática 

interfere na apresentação de demonstrativos que representem com fidelidade o patrimônio das 

organizações públicas e, consequentemente, prejudica o processo decisório e a transparência. 

Outro estudo (SÖTHE; SCARPIN, 2010) teve por objetivo analisar os impactos no 

reconhecimento e mensuração dos ativos e passivos pela alteração do regime orçamentário para 

o regime de competência proposto pelo Estudo n° 14 da Ifac na estrutura patrimonial e de 

resultado do Governo Municipal de Iporã do Oeste – SC. Os achados permitiram concluir que 
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ocorreram impactos significativos no reconhecimento e mensuração decorrentes da alteração 

do regime orçamentário para o regime de competência. 

Para os autores, a transição para contabilidade por competência é um projeto de longo 

prazo, o que requer planejamento e administração dos processos de trabalho que envolvam a 

reforma da contabilidade. O Estudo nº 14 apresenta um conjunto de características a serem 

adotadas pelos governos nacionais que, se bem identificadas e trabalhadas, poderão ajudar na 

mudança de regime, conforme mostrado no Quadro 6: 

 

Quadro 6 - Características facilitadoras para implantação do regime de competência. 

Características Descrição 

 

Um mandato claro 

a) declara o que as reformas limitarão; 
b) define o tempo para as reformas e os responsáveis nos vários 

segmentos; e 
c) permite às entidades e aos funcionários o poder de iniciar as 
mudanças e vigiar as reformas. 

 

Compromisso político 

a) comprometimento político dos representantes eleitos ajuda na 

superação dos obstáculos que são encontrados; e 

b) falta de compromisso político gera falta de recursos 

inviabilizando o processo e a perda dos recursos já investidos. 

 

Compromisso de entidades 

centrais e funcionários-

chave 

a) apoio dos altos funcionários por meio da delegação de 
autoridade; 
b) funcionários preparados podem cumprir o papel de 

“corretores” quando as coisas dão errado; e 

c) vigiar o risco de falhas no projeto quando um funcionário de 

apoio não estiver mais disponível. 

 

 

Recursos adequados 

a) indivíduos com habilidades de administração do projeto de 
mudança; 
b) indivíduos com uma compreensão e experiência contábil e 

exigências dos sistemas; 

c) pessoas-chave que entendam o inter-relacionamento entre os 

elementos do processo; e 

d) indivíduos com capacidade de registro dos dados no sistema de 

contabilidade por competência e explicação da informação 

gerada. 

 

 

 

Administração de projetos 

a) as reformas precisam ser documentadas para formar uma base 

consistente para a comunicação, permitindo o entendimento das 

razões da mudança e a abordagem utilizada, assegurando que a 

implementação está de acordo com as decisões; 

b) um plano de implementação formal é necessário, pois a sua 

natureza varia de acordo com o estilo e escala das reformas; 

c) a distribuição clara de responsabilidades e tarefas as entidades e 

funcionários; 

d) projetar marcos de procedimentos para monitorar o 

desempenho de entidades e indivíduos; 
e) o projeto definirá quem tem autoridade para decisões 

individualizadas; e 
f) os custos iniciais precisam ser identificados claramente no 

orçamento. 

continua 
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Características Descrição 

Capacidade tecnológica e 

sistemas de informação 

a) podem ser requeridas mudanças nos seguintes sistemas: de 

receita; aquisição e compra; viagens; benefícios e concessões; 

recursos humanos e folha de pagamento; ativos fixos; 

propriedade administrativa; estoque; dívida; orçamentário; entre 

outros; e 

b) avaliação dos sistemas existentes quanto à informação 

disponibilizada e informação adicional requerida, analisando a 

adaptação ou troca de sistemas. 

Uso da legislação 

 

a) o uso da legislação, a força e o compromisso do governo com 

as mudanças propostas; e 

b) as mudanças legislativas permitem a educação dos partidos 

políticos e outros grupos influentes sobre os benefícios das 

mudanças. 

Fonte: Söthe e Scarpin (2010). 

 

Já o estudo de Niyama et al. (2013) teve por objetivo examinar a percepção dos 

usuários internos, externos e preparadores da informação contábil do setor público brasileiro 

sobre a alteração do regime de contabilização para o de competência, no tocante à capacidade 

de produção de potenciais benefícios informacionais para a tomada de decisões e de gestão das 

entidades públicas. Os resultados apontaram nesse sentido, indicando que sua adoção não se 

fará apenas por exigência ou pressão de organismos internacionais. 

Segundo os autores, as normas, desenvolvidas e adaptadas para o setor público a partir 

da International Financial Reporting Standards (IFRS), apresentam quatro combinações de 

sistemas contábeis para utilização no setor público (caixa, caixa modificado, competência 

modificado e competência), semelhante ao indicado por Silva (2006), porém, a recomendação 

da Ifac, juntamente com outras organizações internacionais como a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Organização das Nações Unidas (ONU) 

e União Europeia, é pela adoção do regime de competência na escrituração contábil.  

Os autores informaram que a literatura destaca não somente os benefícios, mas 

também aponta a existência de impactos negativos. Carlin (2003 apud NIYAMA et al., 2013) 

identificou quatro correntes principais para questionamento da adoção do regime de 

competência: a conveniência, a motivação, quanto ao modo e gestão da implementação e quanto 

à capacidade de afetar a melhoria da gestão financeira e desempenho no setor público. 

Em outro estudo, a pesquisa de Chan (2010) observou que os países em 

desenvolvimento buscam alcançar suas metas socioeconômicas e precisam desenvolver 

capacidade institucional no setor público para estabelecer e implementar políticas públicas. A 

reforma na contabilidade governamental com a mudança para o regime de competência poderia 

ajudar com a melhoria das informações financeiras e fortalecer a capacidade institucional 
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necessária para se atingirem as metas de desenvolvimento. Ademais, afirma o citado autor que 

o Comitê de Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (Ipsasb) deve 

suplicar pela integridade financeira para todos os países em desenvolvimento como uma das 

suas principais preocupações, e tornar obrigatória a contabilidade sob regime de competência. 

Na mesma pesquisa, Chan (2010) indica que a contabilidade governamental é 

geralmente compreendida como uma função burocrática e que a contribuição do sistema 

contábil para a realização de objetivos dos estados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, 

tal como a redução da pobreza, é indireta e de longo prazo. Por essa razão, torna-se difícil aferir 

os seus benefícios sociais da contabilidade. Além disso, a implantação de um sistema contábil 

como o regime de competência fica inviável em muitas nações pelo alto custo de 

implementação, e enfrentaria a concorrência e o trade off para o fornecimento de insumos e 

serviços básicos, tais como: alimentos, remédios e água potável. Em contraponto, o autor aponta 

que a falta de informações completas sobre os recursos financeiros e a incapacidade de 

confrontação de ativos e passivos desses países reclama à utilização de um regime contábil mais 

confiável e transparente. Conforme Barreira (2003, on-line), o Banco Mundial estimou que 

“[...] cerca de cinco por cento do produto interno bruto mundial é perdido para a corrupção 

como desvio de verbas e peculato.” 

Ainda, segundo Chan (2010), a solução para a questão financeira e operacional para a 

utilização do regime de competência seria o gradualismo na implementação do sistema. O 

gradualismo levaria em consideração o custo, a necessidade de se acumular experiência, o apoio 

político seguro e a capacidade de desenvolver sistemas e preparar recursos humanos adequados. 

A presente situação vem ocorrendo no Brasil que, após a publicação das primeiras 

normas pelo CFC em 2008, e a edição do Mcasp pela STN em 2009, definiu prazos e 

procedimentos contábeis patrimoniais a serem cumpridos por todos os entes federativos. A 

norma informava que os procedimentos deveriam ser totalmente implantados pela União em 

2011, Estados em 2012 e Munícipios em 2013. Não havia diferenciação nos procedimentos, 

levando a diversas reclamações pelos entes federativos por não estarem preparados para fazer 

os registros de ativos, como por exemplo, de uma estrada ou uma praça. A STN entendeu que 

não poderia exigir os registros de todos os ativos no mesmo prazo e que identificar, reconhecer, 

mensurar e evidenciar um veículo deveria ser diferente e bem mais fácil do que registrar uma 

rodovia. Então, a partir de 2015, a STN passou a adotar o gradualismo, segregando tipos de 

ativos e passivos conforme experiência internacional, com cumprimento total para União em 

2021 e Estados e Municípios em 2024 (BRASIL, 2015). 
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1.6 GRAUS DE COMPETÊNCIA CONTÁBIL 

 

O gradualismo na implementação do regime de competência pode ser compreendido 

e percebido a partir do reconhecimento por grupo de registros contábeis. A implantação passa 

pelo reconhecimento progressivo e simétrico de ativos e passivos de características semelhantes 

com a mesma natureza, por exemplo, contas a receber e a pagar, e mesmo prazo, como ativos 

e passivos circulantes, em seguida, ativos e passivos de longo prazo. Essa proposição permite 

a implementação do regime de competência de forma gradual, pois os custos são menores e a 

operacionalização facilitada (CHAN, 2010). 

Para demonstrar o gradualismo na implementação do regime de competência e o 

sincronismo entre ativos e passivos, Chan (op. cit.) apresentou graus de competências conforme 

o Quadro 7: 

 

Quadro 7 - Graus de competência contábil. 

Grau de competência Ativos reconhecidos Passivos reconhecidos 

Fraco Recursos circulantes Passivos circulantes 

Moderado Recursos financeiros 

realizáveis a longo prazo, 

além dos circulantes 

Passivos financeiros realizáveis a 

longo prazo, além dos circulantes. 

Forte Recursos de capital, além dos 

circulantes e realizáveis a 

longo prazo 

Recursos de capital, além dos 

circulantes e realizáveis a longo 

prazo. 

Fonte: O autor (2019) adaptado de Chan (2010). 

 

De acordo com Chan (2010), todos os governos deveriam adotar imediatamente a 

competência fraca para a contabilidade e a evidenciação de ativos e passivos circulantes. 

Posteriormente então, com mais maturidade e pessoal preparado, os governos moveriam para a 

competência moderada a fim de registrar os ativos financeiros realizáveis e passivos exigíveis 

a longo prazo nas contas corretas e evidenciá-los em suas demonstrações financeiras. Contudo, 

a “competência forte” deveria ser implantada com cautela, levando-se em conta os seus muitos 

problemas conceituais e de mensuração. 

A sequência é semelhante a que está sendo adotada pelo Governo brasileiro. Primeiro, 

foi solicitado o registro dos ativos e passivos circulantes (exceto crédito tributários), em seguida 

os créditos tributários, logo depois os ativos e passivos contingentes e, por último, os bens de 

infraestrutura e do patrimônio cultural (STN, 2015). 
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2. ARCABOUÇO TEÓRICO-ANALÍTICO PARA A MUDANÇA DO REGIME 

CONTÁBIL 

 

O capítulo aborda a teoria institucional, na vertente sociológica, como modelo teórico-

analítico de explicação para o processo de institucionalização do regime de competência 

contábil na Câmara dos Deputados. Para tanto, inicia-se com a apresentação contextual e 

conceitual sobre a teoria e suas diversas subdivisões, além de apontar estudos que já se 

utilizaram da modelagem teórica.  

 

2.1 TEORIA INSTITUCIONAL, SUAS VERTENTES E O CONCEITO DE INSTITUIÇÃO 

 

A teoria institucional é apontada como uma das construções teóricas mais promissoras 

para explicar o funcionamento e o processo evolutivo da sociedade, tendo as instituições como 

vetores de estabilidade e significado social. Tem sua gênese no final do século XIX decorrendo 

das discussões sobre o método científico na Alemanha. As primeiras contribuições teóricas e 

empíricas foram dadas pelos precursores institucionalistas e economistas Thorstein Veblen, 

John Commons e Westley Mitchell. Os autores consideravam que a ação individual e racional 

se encontra influenciada pelas circunstâncias e pelas relações de natureza institucional. Outras 

contribuições iniciais vieram de sociólogos como Émile Durkheim e Max Weber. Durkheim 

utilizou o conceito de instituição para destacar o papel exercido pelos sistemas de conhecimento 

e de crença, identificados como organizadores das relações sociais e das atividades econômicas. 

Já Weber, a partir de estudos sociológicos, demonstrou a influência da cultura, como a 

construção do caráter histórico das estruturas econômicas e sociais (CARVALHO; VIEIRA; 

LOPES, 1999). 

Por outro lado, o institucionalismo vem recebendo críticas pela vastidão de conceitos, 

excesso de posicionamentos e diversidade de linhas ou vertentes, embora haja outros autores 

que defendem a teoria institucional exatamente por essa diversidade e provisoriedade, próprio 

do conhecimento científico. A definição de instituições, abaixo, segue essa direção, em uma 

visão ampla e variável das instituições: 

 

Instituições podem ser entendidas como normas, hábitos e regras que estão 

profundamente enraizados na sociedade e que desempenham um papel 

importante na determinação de como as pessoas se relacionam entre si e como 

elas aprendem e usam seu conhecimento (PIAIA, 2013, p. 258) 
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Outra concepção ainda mais detalhada sobre instituições foi apresentada por Guerreiro 

et al. (2005) quando demonstraram os principais aspectos de uma instituição considerando o 

seu caráter coesivo e direcionador para as organizações (Quadro 8): 

 

Quadro 8 - Principais aspectos de uma instituição. 

Aspecto Detalhamento 

Caráter coletivo As instituições são estruturadas por meio de rotinas definidas por 

pensamentos e hábitos formalizados e aceitos por pessoas de um 

determinado grupo social.  

 Caráter de dar significado 

ao comportamento 

organizacional 

As instituições permitem aos indivíduos e grupos dentro da 

organização dar significado às suas atividades do dia a dia. 

 
Caráter objetivo As instituições definem padrões de comportamento esperados de um 

determinado grupo social. 

 Caráter normativo As instituições geralmente espelham regras estabelecidas para a 

organização. 

Caráter de não 

questionamento 

Os membros do grupo aceitam a instituição de forma inquestionável.  

 
Caráter repetitivo A instituição implica hábito, rotina e, portanto, repetição de ações. 

 
Caráter de estabilidade O período em que perduram as instituições é bastante variável. Porém 

todas têm um certo período em que são prevalecentes e, durante esse 

período, existe estabilidade. 

Caráter de orientar ações Quanto mais ampla e profundamente uma instituição é aceita, mais 

provável é sua influência no sentido de direcionar ações e resistir a 

mudanças. 

 Fonte: O autor (2019) adaptado de Guerreiro et al. (2005). 

 

Assim, conhecer a definição de instituição pode ajudar a diferenciar as diversas 

vertentes da teoria institucional, se econômica, política ou sociológica, se pertencente ao velho 

ou ao novo institucionalismo. A dimensão temporal (velho ou novo) e a dimensão espacial 

(intra ou interdisciplinar) configuram um campo amplo de concepções e aplicações. Caso se 

direcione para a vertente institucional de orientação econômica ou política, o termo instituição 

pode se referir a normas, leis, comportamentos, organizações, firmas, estruturas e regras. De 

outra parte, caso a orientação seja sociológica, a instituição pode ser entendida como crenças, 

símbolos e todos os modos de conduta estabelecidos pela coletividade, como costumes, 

superstições e as constituições políticas (THERET, 2003). Jepperson (1999) define instituição 

como um padrão já estabelecido em uma sociedade, no qual todas as pessoas pensam, acreditam 

e agem no mesmo sentido.  



49 

 

Essa profusão de sentidos e entendimentos já vinha sendo debatida na literatura, 

inclusive Tolbert e Zucker (1998) já argumentavam que o ensinamento institucionalista ainda 

não estava sedimentado, em um trocadilho com o que prega a teoria, devido à proliferação de 

fenômenos e opiniões em estudo sob a abordagem institucional. 

Dessa maneira, considerando a dimensão temporal da teoria, o velho institucionalismo 

teria preferência pela economia e a política, e a nova teoria preferiria a sociologia (HOLANDA, 

2003). Tanto o velho como o novo reagiram contra os modelos de organização sustentados em 

concepções racionalistas e preferiram a relação ambiente/organização e a valorização da 

cultura. Os neoinstitucionalistas estabeleceram novas perspectivas às teorias behavioristas e 

estruturalistas que predominavam por volta da primeira metade do século XX (CARVALHO; 

VIEIRA, 2003; HALL; TAYLOR, 2003; PEREIRA, 2012). 

Dimaggio e Powell (1999) apontam o contraste entre o velho e o novo 

institucionalismo pelo apego maior do antigo por questões políticas de conflito e estratégia 

organizacional, enquanto para o novo o conflito é periférico, ressaltando a importância da 

estabilidade e da legitimidade pelos acordos comuns. Outra diferença consiste na influência do 

construtivismo social na perspectiva oficial do novo institucionalismo (PECI, 2006). Ademais, 

o velho institucionalismo, século XIX, teve apoio em estruturas legais e formas de governança, 

enquanto o novo, em estudos da década de 70, apresentou questões como a autonomia das 

instituições políticas em face de pressões sociais (CARVALHO; VIEIRA; GOULART, 2005). 

Guarido Filho e Costa (2012), em uma abordagem crítica ao novo institucionalismo, 

afirmam que o foco do velho institucionalismo está nas formas reguladoras e normativas, 

enquanto o novo procura uma construção teórica fundamentada em sistemas de crenças e 

conhecimento e no modo como valores institucionalizados na sociedade adentram as estruturas 

e práticas organizacionais. 

Dessa maneira, considerando a dimensão espacial da teoria e suas relações fronteiriças, 

Hall e Taylor (2003) argumentaram que a confusão acerca dos novos institucionalismos podia 

ser mitigada quando se entendia que a teoria institucional não tinha um conhecimento unificado. 

Os autores fizeram distinção entre o institucionalismo histórico e o econômico, considerando 

duas vertentes distintas e o institucionalismo sociológico. 

Para Theret (2003), enquanto alguns autores da teoria institucionalista indicaram 

ramificações no âmbito da Ciência Política, Economia e Sociologia, de forma isolada, 

considerando cada ciência vinculada a uma orientação institucional intradisciplinar (sendo a 

Ciência Política com a teoria da escolha racional, a Economia com a nova economia 

institucional e a Sociologia com o institucionalismo organizacional), outros autores foram além 
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e apontaram que não havia uma separação das abordagens por disciplina, e sim que cada ciência 

poderia ser um conjunto de três abordagens (interdisciplinar). Por exemplo, a Ciência Política 

desenvolveu as três vertentes: um institucionalismo histórico, um da escolha racional e um 

sociológico. Acrescenta Theret (2003) que os neoinstitucionalistas da vertente do 

institucionalismo histórico têm mais apego às relações de poder e conflitos de interesse, o 

econômico preza por escolhas racionais e o sociológico é voltado para as representações e 

cultura. 

Nesse contexto, buscando argumentos para compreensão da tipologia institucionalista, 

embasado pelos trabalhos de Hall e Taylor (2003), Theret (2003) apresentou dois critérios 

diferenciadores das três vertentes principais da teoria: cálculo/cultura e conflito/coordenação. 

Enquanto o institucionalismo histórico prefere o enfoque cultural e a discussão dos conflitos de 

poder, o institucionalismo da escolha racional aborda a dimensão calculadora e o caráter 

estratégico como solução de problemas de coordenação; e o institucionalismo sociológico 

enfoca o caráter cultural (símbolos, crenças, cenários, rede de rotinas, etc.) como meio do 

processo de coordenação, sendo centrais os dispositivos cognitivos, interpretação e 

compartilhamento de significados, e periféricos o conflito de interesse e a luta pelo poder. 

Além disso, quando se aborda a teoria institucional dentro da literatura contábil, Burns 

e Scapens (2000) propugnam pela identificação de três vertentes do institucionalismo: nova 

sociologia institucional (new institutional sociology - NIS), nova economia institucional (new 

institutional economics - NIE) e velha economia institucional (old institutional economics - 

OIE). A vertente NIS compreende as instituições e sua relação com o ambiente organizacional 

dentro de uma grande rede de relacionamentos e sistemas culturais; a NIE preocupa com as 

estruturas (regras formais e informais) que estabelecem contratos e transações como arranjos 

institucionais em um ambiente competitivo; por fim, a OIE enfoca as instituições em detrimento 

do comportamento racional e maximizador dos indivíduos.  

 

2.2 INSTITUCIONALISMO SOCIOLÓGICO 

 

Os estudos organizacionais, notadamente quanto às mudanças nas organizações, 

ganharam força explicativa com a contribuição da teoria institucional na vertente sociológica 

(DIMAGGIO; POWELL, 1988 apud PEREIRA, 2012). Para esses autores, a abordagem 

institucional foi ampliada com ênfase no ambiente social e a inclusão de variáveis como: valores 

compartilhados, legitimidade e isomorfismo na análise entre as organizações e na relação entre 

a organização e seu ambiente.  
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A orientação sociológica tem Philip Selznick (1972) como pioneiro ao estabelecer os 

fundamentos do modelo institucional voltado para os estudos organizacionais em trabalhos 

como TVA and the grass roots, The organizational weapon e Leadership in adminstration 

(FACHIN; MENDONÇA, 2003). Para os autores, Selznick entendia as organizações como 

expressão estrutural da ação racional, sujeitas às intempéries do ambiente social com mudanças 

de um sistema mecânico para um sistema orgânico. As mudanças organizacionais se constituem 

no processo de institucionalização quando os valores, conhecimentos e crenças culturais 

substituem os elementos técnicos nas atividades organizacionais.  

Santos Filho (2009) também apresentou distinção entre instituição e organização a 

partir das ideias de Selznick: 

 

Selznick procurou distinguir instituição de organização. Para ele, a 

organização é um instrumento técnico que mobiliza energia humana visando 

a uma finalidade pré-estabelecida, avaliada segundo premissas técnicas, e que, 

por conta disso, tem a sua sobrevivência vinculada à capacidade de atingir 

tecnicamente os resultados pretendidos. São transitórias e “consumíveis”.  

Por outro lado, as instituições, apesar de concebidas como grupos ou práticas 

parcialmente desenhadas segundo premissas técnicas, possuem também uma 

dimensão “natural”. São produtos da interação e adaptação ao ambiente, 

receptáculos do idealismo do grupo, e mais perenes (SANTOS FILHO, 2009, 

p. 45). 
 

 

As organizações são compreendidas como entidades dotadas de elementos técnicos, 

enquanto nas instituições predominam elementos simbólicos; as organizações alcançam sua 

sobrevivência por questões de eficiência e desempenho, as instituições continuam a existir pela 

interação com seus ambientes e a absorção de símbolos e valores. A absorção desses símbolos 

e valores é necessária para que a organização se transforme em instituição pela “infusão de 

valor” no decorrer do processo. Os valores são difundidos e compartilhados no ambiente 

organizacional substituindo a dimensão técnica pela simbólica e garantido legitimidade e 

sobrevivência à organização (SANTOS FILHO, 2009). 

O neoinstitucionalismo sociológico não vê o mercado como a engrenagem principal 

de racionalização e propagação dos arranjos organizacionais, mas o Estado e as universidades 

assumem essa função por meio da legitimação das regras e das profissões. Além disso, a cultura 

foi elevada a uma posição fundamental na formação da realidade organizacional pela 

conformidade e persistência dos valores, mais do que à função técnica inicialmente designada. 

O institucionalismo tradicional tinha como objeto o estudo das organizações com foco nas 

instituições e o ambiente como pano de fundo. Na nova abordagem, o institucionalismo 
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sociológico compreende as organizações como fruto desse ambiente (CARVALHO; VIEIRA; 

LOPES, 1999). 

Nesse contexto, a implantação de uma determinada prática dá-se por razões não 

vinculadas à eficiência e desempenho, mas voltadas para legitimidade social. Assim, as 

organizações adotariam novos arranjos porque eles refletem o ambiente mais amplo e cultural, 

com valores difundidos e reconhecidos pelos usuários. Ademais, a compreensão das instituições 

perpassaria três pontos de destaque: o entendimento da dimensão cognitiva (habilidades ligadas 

à memória, compreensão, análise e avaliação) como força motriz e fundamental do processo, a 

influência do construtivismo social (ideia da construção do conhecimento em função das 

relações sociais e não de um só indivíduo) e a ideia de que a ação está ligada à interpretação. 

Esse conceito de ambiente ampliado envolve aspectos institucionais, substituindo a ótica 

funcional e instrumental associada à racionalidade de abordagens tradicionais por uma 

concepção relacional entre indivíduos que compartilham interesses e estruturas sociais comuns 

(HALL; TAYLOR, 2003). 

No tocante às pesquisas nacionais e internacionais, especificamente da relação da 

contabilidade e o institucionalismo, observa-se que alguns estudos já se utilizaram dessa 

abordagem para compreensão do ambiente social sobre as práticas contábeis, tendo em conta 

as regras, normas convenções aceitas pela sociedade. Vejamos: 

 Burns e Scapens (2000) analisou as diversas vertentes da teoria institucional e 

sua contribuição para explicação de como as práticas contábeis se perpetuam nas 

organizações. A vertente sociológica foi avaliada como indicador para a 

compreensão de como os arranjos organizacionais se vinculam aos fatores 

externos dentro de uma rede de interações e sistemas culturais; 

 o estudo de Kasperskaya (2008) foi realizado em dois conselhos municipais da 

Espanha, onde descreveu e comparou a implementação do Balanced Scorecard 

em uma abordagem institucionalista. Em uma das organizações o uso da 

ferramenta gerencial foi bastante simbólico. Já na segunda organização, os 

resultados apontaram que novas regras devem ser implementadas em conjunto 

com as antigas práticas.  

 a pesquisa de Neto e Colauto (2010) que procurou identificar a produção 

científica na área de contabilidade com a abordagem institucionalista e observou 

que o foco dos trabalhos está nas práticas gerenciais das organizações;  

 o trabalho de Borges, Mário e Carneiro (2011) que analisou a implementação do 
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sistema de custos no Governo Federal tendo como resultado a visão coercitiva e 

tecnológica do processo em prejuízo de uma mobilização institucional;  

 a pesquisa de Guerreiro et al. (2005) que apresentou a ideia de que as mudanças 

no ambiente institucional alteram as características dos sistemas da 

contabilidade gerencial;  

 o trabalho de Oulasvirta (2014) avaliou as razões para a recusa dos governos 

central e locais na Finlândia para a implementação das Ipsas, demonstrando que 

não houve aceitação e nem envolvimento político na reforma da contabilidade 

pública.  Para os autores, a relutância decorreu da adoção de processos 

institucionais fracos a partir de normas frágeis e pouca influência social. 

 a pesquisa de Goddard et al. (2016) analisou como os fatores culturais, o apoio 

político e a burocracia afetaram o processo de convergência às normas 

internacionais de contabilidade em países em desenvolvimento. Para os autores, 

os conceitos de isomorfismo, decoupling e legitimidade são uteis para explicar 

como as práticas contábeis estão sendo institucionalizadas em diversos países. 

 o estudo de Lima (2017) foi voltado para a contabilidade aplicada ao setor 

público, quando analisou a influência dos atores no processo de convergência 

das normas contábeis às regras internacionais tendo por base de explicação o 

institucionalismo sociológico.  
 

2.3 PILARES DE INSTITUCIONALIZAÇÃO 
 

O institucionalismo procura explicar a origem das instituições e o porquê da 

manutenção e perenidade de algumas e a transformação de outras. Nesse intento, diversos 

autores apresentaram mecanismos, elementos, pilares e caminhos para essa compreensão 

(TOLBERT; ZUCKER, 1998; BERGER; LUCKMAN, 2004, DIMAGGIO; POWELL, 2005; 

SCOTT, 2008).  

Scott (2008) respondeu a essa indagação demonstrando que as instituições provêm de 

três pilares: regulador, normativo e cognitivo. Para o autor, a organização deve adotar os 

mecanismos de institucionalização para adquirir legitimidade. O modelo apresenta explicação 

para a relação entre organização e instituições de modo a conferir sustentação e significado ao 

comportamento coletivo.  

O pilar regulador vincula-se aos processos sociais que estabelecem regras de 

comportamento e orientam condutas. Geralmente são regras definidas por intermédio de 

sanções, normas e leis, considerando que o Estado teria um papel singular. Essa versão estaria 
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mais próxima do comportamento individual motivado para atender a seus próprios interesses 

em uma lógica racional de custo-benefício. Esse mecanismo institucional tem uma presença 

muito forte no Brasil pelo apego às regras e vocação formalista (MACHADO-DA-SILVA; 

FONSECA; FERNANDES, 2003). 

O pilar normativo estabelece regras construídas por processos coletivos os quais 

definem prescrições, obrigações e avaliações entranhadas na vida social, sendo materializadas 

em normas e valores. Normas especificam objetivos e os caminhos apropriados, enquanto 

valores expressam o que é preferível e desejável. É diferente do pilar anterior pela tendência de 

visão normativa agir pelo esperado e pelo socialmente aceito, enquanto que a perspectiva 

reguladora tem uma ideia utilitarista. A base de conformidade da perspectiva decorre de uma 

orientação moral aceita pela sociedade (op. cit.). 

Por último, o pilar cognitivo fortalece as interpretações subjetivas e se constitui de 

conceitos compartilhados entre os atores, refletindo a realidade e definindo as estruturas e os 

comportamentos assumidos como corretos. Pelo foco em conhecimentos difundidos e 

socialmente aceitos e por se basear em entendimentos considerados adequados (taken-for-

granted), Scott (2008) afirma que esse pilar é o mais profundo em análise e produz melhores 

argumentos para compreensão da vertente sociológica ou organizacional.  

O entendimento desses mecanismos pode ser facilitado quando se observa o 

relacionamento dos pilares com os diversos aspectos que dão origem e suporte à 

institucionalização, como: base de ordem, de obediência e de legitimidade, mecanismos e 

lógicas de ação social, afetação e indicadores dos instrumentos, conforme disposição no Quadro 

9. 

Quadro 9 - Pilares de análise institucional. 

Pilar Regulativo Normativo Cognitivo 

Suporte 

Base de obediência Utilidade Obrigação social Taken for grantedeness 

Base de ordem Regras regulativas Expectativas 

normativas 

Shemas constitutivos 

Mecanismo Coercitivo Normativo Mimético 

Lógica Instrumetal Adequação Ortodoxia 

Indicadores Regras, leis e 

sanções 

Certificação e 

confiabilidade 

Crenças comuns e ação 

compartilhada 

Base de 

legitimidade 

Legalmente 

sancionada 

Moralmente 

governada 

Compreensível, 

reconhecível e culturamente 

amparada 
Afetação Temor e culpa Vergonha e honra Certeza e confusão 

Fonte: Scott (2008). 
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A diferença entre o pilar cognitivo e normativo acontece pela ênfase nas identidades 

sociais (a concepção do que somos e as ações que fazem sentido) daquele, e não no poder dos 

papeis sociais como expectativas que regulam os comportamentos deste. Já o pilar regulador é 

visto como um mecanismo de reforço, com importância complementar, justificando os 

processos normativos e cognitivos (op. cit.). 

 

2.4 ISOMORFISMO 

 

Dimaggio e Powell (2005) entendem a institucionalização como um processo em que 

as organizações se tornam similares, em vez de diversificadas, pelo mecanismo do isomorfismo. 

Esse processo é composto por restrições que forçam uma unidade em uma população a se 

assemelhar a outras unidades que se deparam com o mesmo conjunto de condições ambientais.  

Os autores identificaram três tipos de mudanças isomórficas: 

 

Isomorfismo coercitivo 

O isomorfismo coercitivo decorre das regras formais e informais exercidas sobre as 

organizações dependentes de outras organizações, seja pelo poder da esfera pública ou do 

ambiente de concorrência de mercado. Geralmente, as regras formais resultam de ordens 

governamentais traduzidas em leis, portarias e regulamentos. Já as regras informais, mais sutil 

e indiretamente, ocorrem sem a necessidade de um documento escrito e legal, como no caso de 

que determinada organização deva ter no seu quadro de empregados profissional formado em 

determinada instituição sem a obrigação para isso. Os autores (op. cit.) exemplificam outras 

mudanças isomórficas do tipo coercitivo quando produtores rurais adotam novas tecnologias 

para se adequarem às novas regulamentações ambientais; certas organizações não lucrativas 

mantêm escritórios de contabilidade e contratam contadores somente para se adequarem às 

obrigações legais e fiscais; e organizações, para se defenderem de alegações de discriminação, 

contratam funcionários a partir de aspectos de ações afirmativas. 

 

Isomorfismo mimético 

O isomorfismo mimético tem origem em ambientes de incertezas em que as 

tecnologias organizacionais são insatisfatórias e as metas são ambíguas. A incerteza leva as 

organizações a um caminho de imitação, ou mimético, haja vista ser um comportamento de 

baixo custo. Assim, para viabilizar a estratégia da organização, procuram desenvolver novas 

ferramentas e aproveitam de modelos já testados e disponíveis no mercado, processo que pode 
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ocorrer indiretamente, por meio de transferência ou rotatividade de funcionários, ou 

diretamente, por firmas de consultorias contratadas para replicar a nova modelagem.  

Todo o processo possui um caráter de cerimonial, pois as empresas adotam as 

inovações para adquirir legitimidade junto a seus adeptos com a apresentação de cenário que 

compartilha as mesmas ferramentas e tecnologias das melhores organizações. Os autores citam 

como exemplo do processo mimético o que aconteceu no Japão, no século XIX, quando enviou 

seus oficiais para estudar o aparelho de governo e o funcionamento das empresas dos Estados 

Unidos. No século XX, os americanos retribuíram com a mesma sistemática ao implementar 

modelos japoneses de melhoria de produtividade. 

 

Isomorfismo normativo 

A terceira fonte de isomorfismo é a normativa, associada à profissionalização do corpo 

funcional das organizações, processo que decorre da luta coletiva dos membros de uma classe 

para estabelecer seus métodos e técnicas e controlar os meios de produção. Dois aspectos são 

destacados: o primeiro é a educação, sendo que as universidades têm um papel importante na 

formação e legitimação dos estudantes em uma base cognitiva e especializada; o segundo 

aspecto deriva do crescimento das redes dos profissionais e difusão em massa dos modelos 

defendidos pelas classes. Nessa vertente, os conselhos e sindicatos de classe contribuem com 

as normatizações, principalmente regulamentos das profissões e os códigos de ética.  

Segundo os autores (op. cit.), a seleção de pessoal é o mecanismo norteador do 

isomorfismo normativo, pois ocorre pela escolha de indivíduos de alta performance restrita a 

poucas instituições de treinamentos. O mesmo acontece nas promoções dos funcionários que 

necessitam de determinada certificação ou titulação vinculada a determinada área de estudo. 

Assim, os indivíduos que alcançam o topo da carreira nas corporações têm um perfil 

profissional quase sem distinção. 

A pesquisa de Benito, Brusca e Montesinos (2007) apontou que a adoção das normas 

internacionais de contabilidade no setor público tem ocorrido principalmente por isomorfismo 

mimético e, em algumas situações, pelo isomorfismo normativo. Já o estudo de Júnior et al. 

(2016) observou que a contabilidade pública e a privada têm estado na direção da harmonização 

das normas com a homogeneização do ambiente contábil. Segundo os autores, o conceito que 

melhor explica essa convergência é o isomorfismo. 

Outros estudos mostraram que os países têm aderido às normas internacionais de 

contabilidade aplicada ao setor público na tentativa de imitar as melhores práticas de 

organizações internacionais e países ocidentais. Ademais, há um entendimento majoritário que 
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países de economias subdesenvolvidas alteram suas práticas contábeis para demonstrar 

modernidade (ANTIPOVA; BOURMISTRO, 2013; ADHIKARI; GARSETH-NESBAKK, 

2016 apud LIMA, 2017). 

 

2.5 CAMPO ORGANIZACIONAL 

 

A compreensão de campo organizacional acarreta importância para o entendimento do 

processo de institucionalização dentro de uma visão mais particular desenvolvida por Dimaggio 

e Powell (2005). Para os autores, campo organizacional comporta uma área reconhecida do 

ambiente institucional formada por fornecedores-chave, consumidores, agências regulatórias e 

outras corporações que trabalhem com serviços e produtos similares. Uma vez que o campo 

organizacional esteja estruturado, forças poderosas emergirão para manutenção da 

homogeneização entre as organizações. 

Esse conceito de ambiente organizacional é mais amplo que o sentido convencional, 

contemplando aspectos técnicos e institucionais (estruturas culturais e cognitivas) em uma 

abordagem de relações sociais entre os atores envolvidos e que orienta as ações e obtém 

legitimidade para a continuidade das práticas organizacionais. Esse ambiente faz parte da 

organização, desviando da visão tradicional de que é algo externo. 

Para os autores (op. cit.), a definição institucional de um campo organizacional 

consiste em quatro situações:  

 aumento na interação entre as organizações no campo;  

 surgimento de estruturas de dominação e padrões de coalizões entre 

organizações;  

 aumento no conteúdo informacional com o qual as organizações dentro de um 

campo devem lidar; e  

 desenvolvimento de uma consciência mútua entre os participantes de um grupo 

de organizações envolvidos em um negócio comum. 

Nesse contexto, dois aspectos podem ser destacados: o primeiro refere-se a um sistema 

relacional, derivado da rede de interação entre as organizações e que se converte em uma malha 

de operações e padrões necessários para a sustentação das organizações no campo 

organizacional; e o segundo, um sistema cultural e cognitivo, formador de esquemas 

interpretativos da própria realidade de determinado campo e que reforça identidade entre as 

organizações e contribui para a institucionalização (SANTOS FILHO, 2009). 
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Assim, para haver mudança na organização deve-se observar também o estágio do 

campo organizacional, já que quanto mais institucionalizado, menos propensão para 

diversificação e mais força tem o isomorfismo entre as organizações (DIMAGGIO; POWELL, 

2005). 

Próximo a Dimaggio e Powell (2005), Scott (2008) acrescenta algumas informações que 

fortalecem o conceito de campo organizacional, compreendendo:  

 um dado arranjo de organizações que trabalham em certa arena ou domínio; 

 atenção não apenas às organizações produtoras, mas também a seus parceiros, 

clientes, concorrentes, atores intermediários, reguladores – o organization set; e 

 reconhecimento que as organizações são particularmente atentas a outras que 

exibem os mesmos resultados gerais e que competem pelos mesmos recursos e 

são por elas influenciadas – a organization population. 

Considerando o conceito proposto por Dimaggio e Powell (2005) e a compreensão do 

assunto estabelecida por Scott (2008), o campo organizacional na contabilidade aplicada ao 

setor público pode ser formado pelas faculdades de Ciências Contábeis, departamentos de 

contabilidade dos órgãos públicos, unidades centrais e setoriais de contabilidade, unidade de 

controle interno, auditorias, controladorias, tribunais de contas, conselhos de classe, 

associações e organismos internacionais. 

Desse modo, a partir do processo de convergência da contabilidade com as normas 

internacionais, formou-se uma comunidade de organizações em contabilidade aplicada ao setor 

público, desde a Ifac até a STN, mais o envolvimento de órgãos de controle e participação de 

membros da sociedade, além da parte educativa e profissionalizante promovida pelas 

instituições de ensino. Esse campo organizacional defende o compartilhamento de ideias e a 

difusão do conhecimento da nova contabilidade.  

Assim, a ideia da nova sistemática contábil é defendida e disseminada no campo 

organizacional a partir de crenças, símbolos, regras e valores que propugnam pelo regime de 

competência como o sistema contábil mais adequado, consensual e com ampla legitimação da 

sociedade. O entendimento é no sentido de que o novo arranjo organizacional pode 

proporcionar maior clareza, transparência e controle dos gastos públicos, além de ser a 

sistemática adotada pelos países desenvolvidos.  
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2.6 LEGITIMIDADE 

 

A compreensão do processo de institucionalização perpassa o conceito de 

legitimidade. Max Weber foi um dos teóricos sociais que trabalhou o conceito e chamou 

atenção para a importância central da legitimidade na vida social e explicação dos diversos tipos 

de autoridade. Essa legitimação poderia se fundamentar no sistema racional-legal, nas tradições 

e nos costumes ou nas qualidades e dotes de determinada pessoa. (WEBER, 2006). 

Para Carvalho, Vieira e Lopes (1999), a legitimidade aparece nos estudos 

institucionais vinculada fortemente ao apoio que determinada organização obtém dos diversos 

atores que compõem o campo organizacional e sociedade. Para os autores, o processo de 

legitimidade é muito mais forte no ambiente institucional do que no técnico. Enquanto o 

ambiente das organizações trabalha pela disposição dos seus produtos ou serviços para o 

mercado e é recompensado ao exercer um controle eficiente sobre o processo de trabalho, o 

ambiente institucional busca atender aos requisitos de conformação com o social para obter 

legitimação e sobrevivência dos arranjos institucionais. Organizações alteram suas estruturas e 

gestão não por eficiência, mas porque essa alternativa cumpre seu papel e atende os anseios 

sociais. 

 Dessa forma, além da coordenação e do controle percebe-se a presença de uma outra 

opção para a estrutura formal das organizações: a legitimidade das estruturas formais 

racionalizadas (MEYER; ROWAN, 1999). Geralmente, esse processo é mais visível em 

organizações cuja produção não é fácil de mensurar, pois utilizam tecnologias variáveis ou 

ambíguas e possuem incertezas que não podem ser resolvidas através de indicadores de 

desempenho e de eficiência, mas pela legitimidade através da absorção de mitos 

institucionalizados. As organizações incorporam práticas e procedimentos tendo por base a 

aceitação e a legitimidade social e assim garantem a sua sobrevivência. 

 

2.7 MITO RACIONAL 

 

A noção de mito racional, outro elemento chave para a compreensão da 

institucionalização, está estritamente vinculada ao conceito de legitimidade. Os ritos, heróis e 

símbolos representam as práticas racionalizadas e valores visíveis em um ambiente 

institucional. Para Meyer e Rowan (1999), as organizações tendem a utilizar práticas já 

definidas e racionalizadas na sociedade com efeitos simbólicos. Essas práticas ajudam as 
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organizações a encontrar legitimidade para suas atividades e garantir a sua permanência 

independentemente de eficiência e da procura por seus produtos e serviços.  

De acordo os autores (op. cit.), a formalização das organizações e o desenvolvimento 

das burocracias se devem, em grande parte, ao avanço dos mitos racionalizados, promovendo 

uma evolução institucional moderna e completa. Esses mitos institucionalizados criam e 

sustentam os diversos arranjos organizacionais. Assim, a explicação do que acontece nas 

organizações não decorre das ações formais e técnicas, mas sim da busca pelo prestígio, valores, 

normas e estruturas de que estabelece o suporte para compreensão do comportamento das 

organizações e permite a legitimidade para a realização das atividades e sobrevivência 

organizacional. 

Santos Filho (2009) pesquisou a integração das polícias estaduais brasileiras sob a 

ótica do institucionalismo sociológico e verificou como o ambiente policial e suas estruturas 

revelam o quanto essas organizações são influenciadas pelo ambiente institucional. A utilização 

de uniformes, títulos e emblemas mostram como é importante a aparência do policial. Ademais, 

diversas unidades especializadas (grupos especiais de repressão, forças-tarefa, unidades táticas 

e outras) são criadas na polícia mais para mostrar uma ideia de ajustamento ao ambiente 

institucional do que uma organização de combate à criminalidade e ao oferecimento efetivo de 

segurança. 

Guarido, Guarido Filho e Eberle (2017) realizaram estudos para verificar a adoção 

cerimonial do pregão eletrônico em processos de licitação do Banco do Brasil (BB) como 

decorrência de um mito racional associado ao setor público brasileiro. Os resultados mostraram 

que a utilização do pregão não se vincula à celeridade e que o discurso do Tribunal de Contas 

da União (TCU) e da administração pública está construído mais no sentido da utilização do 

pregão como prática desejável do que a comprovação de eficiência técnica da ferramenta. 

A contabilidade também abrange várias ferramentas e técnicas propostas como 

melhorias gerenciais: harmonização das normas contábeis, regime de competência, sistema 

ABC de custos, balanço social, entre outros. Em contraparte, estudos apontam que essas 

tecnologias não oferecem comprovação empírica da sua utilidade:  

 Gomes, Fernandes e Carvalho (2015) consideraram que apesar de existir um 

movimento para harmonização das normas de contabilidade pública, estudos 

têm mostrado poucas evidências de eficiência na adoção do sistema de 

competência no setor público; 

 Silva (2006) estabeleceu críticas na utilização do princípio da competência no 

setor público e observou que esse regime contábil não traz benefício para as 
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entidades públicas, haja vista que o confronto de receitas e despesas no setor 

público não atende a teoria contábil; 

 Shahid e Euske (1987) estudaram a divulgação de relatórios financeiros 

(demonstrações contábeis) pelas organizações sem fins lucrativos e verificaram 

que a prática se refere mais a um modelo institucional de poder explicativo e 

significativo do que para atestar a eficiência organizacional; 

 Guerreiro et al. (2005) observaram em estudos em contabilidade gerencial que 

a ferramenta de apropriação de custos ABC foi adotada por várias organizações 

não pela melhor comprovação empírica, mas por ter sido adotada pelas melhores 

empresas e apresentado os melhores estudos teóricos em um processo de 

institucionalização por imitação que foi caraterizado por Dimaggio e Powell 

(2005) como mimético. 

 

Meyer e Rowan (1999) também citam a contabilidade moderna como criadora de ritos 

cerimoniais e que apresenta determinada prática contábil como uma necessidade das 

organizações e legitimidade dada pelos stakeholders para o desenvolvimento da sua produção 

econômica: 

 

Por exemplo, as convenções contábeis modernas se esforçam para atribuir 

valor a componentes específicos das organizações com base em sua 

contribuição, através da função de produção da organização, para os bens e 

serviços produzidos pela organização. [...] Desta forma, a contabilidade 

moderna cria funções cerimoniais de produção e as inclui nas funções de 

produção econômica (MEYER; ROWAN, 1999, p. 91, tradução nossa)6. 

 

Ressalte-se que nem sempre existe equilíbrio entre a estrutura formal e os mitos 

racionalizados, acarretando inconsistências entre as atividades técnicas e as regras cerimoniais. 

A solução proposta por Meyer e Rowan (1999) repousa na separação entre a estrutura formal e 

as atividades técnicas (decoupling) mediante uma integração pouco rígida e protegendo a 

estrutura formal das incertezas das atividades técnicas. Os autores exemplificam tal situação 

quando uma organização fixa metas ambíguas, nas quais objetivos simbólicos são disfarçados 

de propósitos técnicos. Assim, acontece o decoupling quando uma escola desconsidera o 

                                                 
6 Por ejemplo, las convenciones de la contabilidad moderna se esfuerzan por asignar un valor a componentes 

particulares de las organizaciones con base en su contribución por medio de la función de producción de la 

organización a los bienes y servicios que produce la organización [...] De este modo, la contabilidad moderna 

crea funciones de producción ceremoniales y las incluye en las funciones de producción económicas (MEYER; 

ROWAN, 1999). 
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conhecimento adquirido pelos estudantes em prol do número de egressos ou um hospital 

despreza a taxa de resolutividade de casos médicos e se volta para o número de leitos 

disponíveis (SANTOS FILHO, 2009). 

 

2.8 PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO  

 

Tolbert e Zucker (1998) trataram da importância de entender a institucionalização 

como um processo, considerando que até então as pesquisas adotavam uma abordagem 

estanque de caraterização das análises organizacionais: ou as estruturas são institucionalizadas 

ou não. 

Estudos de Berger e Luckmann (2004) compreenderam a institucionalização como um 

processo central na produção e manutenção dos arranjos sociais duradouros e que a realidade é 

vista como socialmente construída. A partir deles, Tolbert e Zucker (1998) definiram a 

institucionalização como um conjunto de processos sequenciais nos quais as ações se tornam 

habituais dentro de uma coletividade. Na mesma direção, Jepperson (1999) entendeu a 

institucionalização como um processo pelo qual determinado objeto passa para alcançar um 

estado de padrão social. 

Sinteticamente, o processo de institucionalização aconteceria da seguinte forma: uma 

ação se torna habitual entre atores na solução de problemas recorrentes; essa ação é 

compartilhada e se torna generalizada entre os atores; e, por fim, a ação é sedimentada ou 

institucionalizada, pois é praticada e vivenciada por todos. Tolbert e Zucker (1998) descreveram 

a institucionalização como resultado de três processos ou etapas:  

 

Habitualização  

O processo de habitualização surge em decorrência de um novo arranjo organizacional 

que pode ser derivado da aprovação de uma nova legislação, do aparecimento de uma 

tecnologia ou das pressões de mercado para adoção de determinada estrutura ou configuração. 

Envolve a prática de comportamentos em resposta a estímulos específicos. Nesta fase, o ator 

ou grupo de atores com maior proximidade depreendem um mínimo de esforço para adoção do 

novo procedimento com objetivo de solucionar problemas recorrentes e gerar novas estruturas.  

A incerteza sobre as novas ferramentas organizacionais também pode provocar o 

processo de imitação ou isomorfismo (DIMAGGIO; POWELL, 2005), quando instituições que 

passam por problemas semelhantes buscam soluções implementadas por outras do mesmo 
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campo organizacional. A interação entre a organização adotante do novo arranjo organizacional 

e a adotada é limitada, não há qualquer discussão teórica sobre a estrutura e o conhecimento 

difundido é pequeno. As autoras chamam esta etapa de pré-institucionalização. 

Nesta etapa, geralmente ocorre o desenvolvimento de instruções com o 

estabelecimento de políticas e procedimentos para a utilização da nova estrutura. Estruturas que 

se desenvolvem nessa fase de habitualização podem ser verificadas ao se comparar 

organogramas de instituições semelhantes, revelando instituições ou procedimentos isolados e 

idiossincráticos. Geralmente são estruturas diferentes do conjunto de arranjos mais comum e 

tendem a ser relativamente efêmeras, podendo às vezes durar apenas o período de uma gestão. 

 

Objetificação  

No processo de objetificação as práticas tornam-se generalizadas e importam no 

desenvolvimento de significados que são compartilhados e ligados a comportamentos 

padronizados, permitindo o deslocamento de ações para situações além dos hábitos iniciais.  

Na objetificação a estrutura já está disseminada, houve difusão do novo arranjo 

organizacional e crescente adoção por parte dos atores de diversas áreas. Essa concordância 

caracteriza uma certa legitimidade da nova estrutura, visto que já existe consenso entre os 

decisores da organização sobre o valor da estrutura. Tal consenso pode emergir por meio de 

dois mecanismos diferentes, embora, não necessariamente relacionados, como indicação para 

esse processo: o monitoramento interorganizacional e a teorização (TOLBERT; ZUCKER, 

1998). 

O monitoramento organizacional compreende a análise das empresas concorrentes a fim 

de buscar ações legitimadas. À medida que se espera que a mudança estrutural se generalize, 

busca-se a análise de informações desenvolvidas em outras organizações do mesmo campo. 

Ocorrendo, assim, o aumento de competitividade da organização com a estratégia de baixo 

custo, haja vista que indicadores positivos sobre o uso da inovação em outras organizações 

revelam que a estrutura já foi testada e pode ser utilizada. 

Os defensores das mudanças desempenham papel importante com as tarefas de 

teorização que objetivam atribuir uma difusão cognitiva e normativa por meio de champions 

ou de consultores. Esses colaboradores têm grande influência e interesse material na nova 

estrutura e deverão realizar duas grandes tarefas: a definição de um problema organizacional e 

a justificação de arranjo organizacional ou nova estrutura para solução desse problema. A 

primeira envolve gerar reconhecimento público da existência de insatisfação ou fracasso 

organizacional e a segunda caminha para o desenvolvimento de teorias que façam o diagnóstico 
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do problema e apresentem uma estrutura específica como resolução da questão. A teorização 

será mais efetiva quanto mais oferecer evidências do valor positivo da mudança estrutural. Esse 

estágio é conhecido, também, como semi-institucionalização. 

Exemplos de estruturas nessa fase de objetificação incluem as de produção baseadas 

em equipes, planos de remuneração por produtividade, programas de desenvolvimento 

gerencial, entre outras. Essas estruturas têm uma taxa mais longa de sobrevivência se 

comparadas àquelas do estágio pré-institucional, mas não são permanentes, pois são investidas 

de qualidades de moda ou mania. 

 

Sedimentação:  

Tolbert e Zucker (1998) afirmam que a institucionalização se completa com o processo 

de sedimentação, que envolve a sobrevivência e a continuidade histórica do arranjo 

organizacional por várias gerações. Ocorre quando há prevalência do apoio e da aprovação aos 

novos arranjos, acontecendo a difusão completa das estruturas para todo o grupo de atores, 

como adeptos, e a manutenção ocorre por um período considerável.  

Esta última etapa aponta se a institucionalização foi alcançada e tem a presença de três 

fatores: resistência de grupos, apoio de grupos de defensores e apresentação de resultados 

positivos. O primeiro fator é geralmente identificado quando algum ator ou grupo de atores é 

atingido adversamente pela nova estrutura e se mobiliza contra, surgindo um conflito de 

interesses, mas, sem poder para provocar a extinção da estrutura. O segundo fator corrobora a 

manutenção do novo arranjo organizacional pela aprovação e apoio de defensores. Aqui a 

continuidade do papel dos champions é muito importante pela teorização e promoção da 

estrutura, principalmente quando o terceiro elemento, dos resultados, não ajuda muito. O 

terceiro e último fator representa a relação direta e proporcional entre os resultados positivos 

da estrutura e a sua manutenção. As autoras relativizam esse último fator pela dificuldade de 

demonstração dos resultados, ainda maior em organizações sem fins lucrativos, onde o 

desempenho é mais difícil de medir. Assim, para Tolbert e Zucker (1998),   

 

a total institucionalização da estrutura depende, provavelmente, dos efeitos 

conjuntos de: uma relativa baixa resistência de grupos de oposição; promoção 

e apoio cultural continuado por grupos de defensores; correlação positiva com 

resultados desejados (TOLBERT; ZUCKER, 1998, p. 208, grifo nosso). 
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As políticas de estabilidade no emprego dentro das organizações de ensino superior, o 

serviço de bebidas em voos e o uso de memorando como forma de comunicação são exemplos 

das autoras para estruturas totalmente institucionalizadas nos Estados Unidos. 

Conforme já apontado, cada processo ou etapa (habitualização, objetificação e 

sedimentação) é permeado por fatores (legislação, tecnologia etc.) que são as causas para as 

mudanças nos estágios da institucionalização. As autoras chamam esses fatores de forças 

causais que são críticas em diferentes pontos do processo. A Figura 3 apresenta o processo de 

institucionalização na modelagem de Tolbert e Zucker, suas três etapas e as forças causais que 

compõem cada fase: 

 

Figura 3 – Processos inerentes à institucionalização. 

           Fonte: Tolber e Zucker (1999). 

 

As forças causais (legislação, tecnologia, forças de mercado, monitoramento 

organizacional, teorização, impactos positivos, resistência de grupo e defesa de grupo de 

interesse), representadas por setas na Figura 3, funcionam como unidades motrizes 

influenciando o processo de institucionalização. Por exemplo: a inovação, aqui chamada de 

novo arranjo organizacional, pode surgir em decorrência de uma nova legislação, como no caso 

do pregão eletrônico, Lei nº 10.520/2002 (GUARIDO; GUARIDO FILHO; EBERLE, 2017), 

ou resultante de pressão do mercado, como no caso do sistema de custos Actived Based Costing 

(ABC) (GUERREIRO et al., 2005). 

Além das forças causais, cada estágio do modelo tem, também, caraterísticas que são 

fatores institucionais e identificadores do estágio de institucionalização para uma determinada 

estrutura organizacional. Assim, o surgimento de um novo arranjo, a criação de procedimentos 
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e políticas para a prática desse novo arranjo são próprios do estágio da habitualização. Já a 

difusão da estrutura com entendimento compartilhados, legitimação e consenso dos atores têm 

vinculação direta com a fase da objetificação. O estágio da sedimentação, por sua vez, é 

caraterizado pela continuidade histórica. Alguns trabalhos como os de Quinello (2006), Alves 

(2013) e Gouvea, Amâncio-Vieira e Favoreto (2016) utilizaram da modelagem de Tolbert e 

Zucker (1998) sem fazer uma separação entre forças causais e características do processo de 

institucionalização com o uso da terminologia de categorias e subcategorias que levam à 

institucionalização.  

Nesta pesquisa será adotada uma separação didática entre as forças causais e as 

características de cada fase (Quadro 10). A segregação retrata com maior fidelidade o processo 

de institucionalização das autoras e foi adotada para o processo de institucionalização das 

Lideranças Partidárias na Câmara dos Deputados (BOWEN, 2018).  

Ressalte-se que, além das três forças causais (legislação, tecnologia, forças de 

mercado) identificadas na fase de habitualização, foi incluída a força causal “outras ações de 

isomorfismo” tendo em vista que as forças representadas na Figura 3 são exemplificativas e 

outras situações podem ser associadas, desde que justificadas, para enriquecer o trabalho. Nesse 

sentido, conforme já apresentado anteriormente, Dimaggio e Powell (2005) entendem a 

institucionalização como uma mudança decorrente do isomorfismo. O Quadro 10 a seguir 

mostra as forças causais e características de cada estágio. 

 

Quadro 10 – Forças causais e características de cada fase. 

Estágio Forças causais Características 

HABITUALIZAÇÃO 

 

 

Legislação 

Tecnologia 

Forças do mercado 

Outras ações de isomorfismo 

Novo arranjo organizacional 

Políticas e procedimentos 

 

  OBJETIFICAÇÃO 

 

Monitoramento organizacional 

Teorização 

 

Disseminação 

Consenso 

Champions 

 
SEDIMENTAÇÃO 

 

Impactos positivos 

Resistência de grupo 

Defesa de grupo interesse 

 

Continuidade histórica da estrutura  

Fonte: O autor (2019) adaptado de Tolbert e Zucket (1998). 
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Na busca de clarificar ainda mais o entendimento do processo de institucionalização, 

as autoras apresentaram uma outra abordagem para compreensão das fases a partir das 

dimensões comparativas Processos, Características dos adotantes, Ímpeto para difusão, 

Atividades de teorização, Variância na implementação e Taxa de fracasso, dispostas no Quadro 

11.  

Quadro 11 - Estágios de institucionalização e dimensões comparativas. 

Dimensão Estágio pré-

institucional 

Estágio semi-

institucional 

Estágio de total 

institucionalização 

Processos Habitualização Objetificação Sedimentação 

Características dos 

adotantes 

Homogêneos Heterogêneos  Heterogêneos 

Ímpeto para difusão Imitativo Imitativo/normativo Normativo 

Atividade de 

teorização 

Nenhuma Alta Baixa 

Variância na 

implementação 

Alta Moderada Baixa 

Taxa de fracasso 

estrutural 

Alta Moderada Baixa 

Fonte: Tolbert e Zucker, 1998. 

 

A maioria das dimensões já foi explorada anteriormente, quando se discorreu sobre as 

etapas do processo institucional (habitualização, objetificação e sedimentação). Ademais, 

verifica-se que a variação na implementação da estrutura mais alta na pré-institucionalização e 

baixa na total institucionalização ocorre pela fragilidade, ainda, da nova estrutura frente à 

ausência de teorização, difusão, defesa e legitimação do novo arranjo no estágio inicial da 

mudança. Já a taxa de fracasso é muito menor na sedimentação, tendo em vista que a estrutura 

já se encontra difundida e disseminada com o apoio dos atores e respaldada pelos resultados 

obtidos. Na medida em que avançam os estágios, os atores organizacionais buscam firmar 

relações sociais cada vez mais permanentes e fortes; as regras e normas da organização passam 

a ser compreendidas pela atividade de teorização e a identidade organizacional é internalizada 

e compartilhada com mais fluidez entre os funcionários (PEREIRA, 2012).  

Vários estudos já foram realizados com a modelagem de Tolbert e Zucker (1998), 

podendo destacar: 

 Guerreiro et al. (2005a) desenvolveram estudo para analisar a implementação de 

uma metodologia de programação de orçamento em uma unidade do SESC São 

Paulo. Os resultados indicaram que os fatores associados às etapas do processo 

de institucionalização tornaram possível uma mudança organizacional bem-

sucedida. Para os autores, o processo de institucionalização é total e, portanto, 
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ocorre a alteração organizacional quando os fatores de motivação têm influência 

superior aos fatores de resistência; 

 Quinello (2006) analisou o processo de institucionalização da metodologia Seis 

Sigma em uma empresa automobilística da região do ABC paulista. Aplicando 

as variáveis de Tolbert e Zucker (1998), foi possível identificar o estágio de 

institucionalização do programa e concluir que a consolidação da ferramenta não 

foi alcançada; 

 Teixeira et al. (2007) realizaram pesquisa para analisar o processo de 

institucionalização da atividade de auditoria na Controladoria Geral de 

Município (CGM) de Fortaleza. Os autores observaram que a criação e o 

desenvolvimento da CGM, bem como suas atividades de auditoria, foram 

institucionalizados por processos isomórficos, inclusive com base em modelos 

e práticas adotadas em outras instituições do seu campo organizacional, em 

especial a Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro. Verificou-se 

baixo grau de resistência e alto grau de apoio por parte dos profissionais da área 

e da liderança política; 

 Alves (2013) analisou o processo de institucionalização dos cursos de 

administração pública a distância da Universidade Federal de Lavras (UFLA) e 

da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Os resultados mostraram que o 

processo de institucionalização do curso de administração pública a distância 

está ocorrendo nas respectivas universidades e a gestão desses cursos expõe 

dificuldades semelhantes, apresentando estágio moderado de habitualização e 

objetificação e baixo de sedimentação. No estudo foram evidenciados o 

isomorfismo coercitivo e mimético; 

 Gomes et al. (2013) realizaram pesquisa para analisar o estágio de 

institucionalização em que se encontram as Controladorias Municipais no 

Estado Ceará, no âmbito do Poder Executivo Municipal. Com os resultados, foi 

possível verificar que as Controladorias se encontram na fase de objetificação, 

mantendo seus procedimentos bem definidos, atuando de forma organizada e 

planejada e desenvolvendo as atividades consideradas relevantes para os 

servidores municipais; 

 Campos e Gama (2013) investigaram o processo de institucionalização da nova 

contabilidade pública nos municípios da Região Metropolitana da Grande 
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Vitória no Espírito Santo (ES). Os resultados demostraram que nos municípios 

estudados foi verificado o estágio de habitualização (pré-institucionalização) 

com a presença de todas as variáveis e, também, foi comprovada a existência 

das variáveis da fase de sedimentação (total institucionalização). Contudo, não 

foi possível comprovar as variáveis de monitoramento interorganizacional e 

teorização, ambas do estágio de objetificação (semi-institucionalização). Assim, 

os autores deduziram que o modelo teórico usado para a pesquisa não é aplicável 

integralmente na área pública em vista de uma sequência evolutiva geralmente 

aplicada no setor privado; 

 Lima (2015) analisou o processo de institucionalização da Polícia do Senado 

Federal. Os resultados demonstraram que a Polícia do Senado Federal se 

encontra em uma fase intermediária entre a habitualização e objetificação, tendo 

o primeiro estágio um desenvolvimento moderado, enquanto as fases de 

objetificação e sedimentação ainda estão em estágio inicial; 

 Gouvea, Amâncio-Vieira e Favoreto (2016) procuraram entender a gestão 

educacional em nível municipal, mediante a análise do processo de 

institucionalização na Secretaria de Educação do Município de Londrina – PR. 

As conclusões apontaram que a estrutura de gestão da Secretaria encontra-se em 

fase de pré-institucionalização ou habitualização. 

 

3. A CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

O capítulo traz a Câmara dos Deputados como locus de estudo, apresenta a Casa 

Legislativa com características de organização institucionalizada, mostra o regime de 

competência contábil do ponto de vista histórico-normativo e a adequação ao Plano de 

Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais da STN.  

 

3.1 HISTÓRIA, FUNÇÃO CONSTITUCIONAL E ESTRUTURA DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS 

 

A Câmara dos Deputados é um órgão do Poder Legislativo e compõe o Congresso 

Nacional juntamente com o Senado Federal perfazendo um poder bicameral (BRASIL, 1988). 

Sua história começou a ser escrita na Província do Rio de Janeiro em 17 de abril de 1823, 
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quando da abertura da primeira Sessão Preparatória da Assembleia Geral, Constituinte e 

Legislativa do Império do Brasil. A Constituição imperial de 1824 criou a Câmara dos 

Deputados e a primeira sessão ocorreu em 6 de maio de 1826, na primeira legislatura, ocorrida 

entre 1826 e 1829 (BRASIL, 2018b). 

A primeira constituição republicana, de 1891, com inspiração estadunidense, definiu 

as competências da Câmara dos Deputados para uma legislatura de três anos. O processo 

legislativo era exercido pelo Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República 

(BRASIL, 1891). 

A atual carta constitucional encerrou um ciclo de instabilidade que somava sete 

dissoluções do Congresso Nacional e consolidou o papel da Câmara Federal para o processo 

democrático brasileiro (BRASIL, 2018b). A Câmara dos Deputados é composta por 513 

membros que se reúnem, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 

1º de agosto a 22 de dezembro. Atualmente vigora a 56ª Legislatura para o período de 2019 a 

2023.  

A Câmara dos Deputados cumpre papel importante e constitucional perante a 

sociedade, visto que desempenha três funções fundamentais para a consolidação da democracia: 

representar o povo brasileiro, legislar sobre os assuntos de interesse nacional e fiscalizar a 

aplicação dos recursos públicos. É composta por representantes de todos os Estados e do 

Distrito Federal, o que resulta em uma instituição com variedade de pensamentos e ideias, 

vivenciando-se um ambiente plural e diversificado, propício às casas parlamentares, a serviço 

do povo brasileiro (BRASIL, 2018b). 

As competências estão definidas na Carta Magna do País, estando as privativas 

dispostas no art. 51, que inclui: autorização para instauração de processo contra o Presidente e 

o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado; a tomada de contas do Presidente da 

República, quando não apresentadas no prazo constitucional; a elaboração do Regimento 

Interno; a disposição sobre organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou 

extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação da 

respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, e a eleição de membros do Conselho da República (BRASIL, 1988). 

O trabalho realizado pela Câmara dos Deputados possui relevo no processo legislativo 

brasileiro, onde se tem início o trâmite da maioria das proposições legislativas. A Câmara é o 

órgão de representação do povo mais imediata e desenvolve muitos dos maiores debates e 

decisões de importância nacional (BRASIL, 2018b). 
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De acordo com o artigo 80 da Constituição Federal, o Presidente da Câmara dos 

Deputados é o segundo na linha de sucessão do Presidente da República, logo após o Vice-

Presidente, sendo convocado no caso de cassação de mandato (impeachment) ou vacância de 

ambos os cargos (BRASIL, 1988). O propósito é dar a maior legitimidade possível à decisão, 

pois os Deputados Federais são considerados representantes do povo, enquanto os Senadores 

representam os Estados e o Distrito Federal. Na ausência do Presidente da Câmara, assumem o 

Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). 

A Câmara dos Deputados conta com um quadro composto por mais de 15 mil 

colaboradores em Brasília (incluindo servidores efetivos, CNEs, secretários parlamentares e 

funcionários terceirizados) (BRASIL, 2019). O complexo arquitetônico principal da Casa 

compreende o conjunto de edifícios situados na Praça dos Três Poderes, quais sejam: Edifício 

Principal, Anexo I, Anexo II, Anexo III, Anexo IV e Bloco de Lideranças Partidárias, estrutura 

que funciona como uma espécie de cidade onde são encontrados serviços extremamente 

qualificados. Além das áreas administrativas e legislativas, existem agências bancárias, 

restaurantes, lanchonetes, agência dos Correios, áreas de exposição, entre outras, que garantem 

a vitalidade e o funcionamento do espaço, transformando o conjunto arquitetônico em um dos 

mais complexos espaços de Brasília (MEDEIROS; MATTA, 2010). 

A seguir é apresentado o organograma da Câmara dos Deputados, o qual permite visualizar 

a sua estrutura administrativa (Figura 4):  

 

Figura 4 - Organograma da Câmara dos Deputados. 

 

Fonte: Câmara dos Deputados (2018c). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_da_C%C3%A2mara_dos_Deputados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_da_C%C3%A2mara_dos_Deputados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Impeachment
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_presidentes_do_Supremo_Tribunal_Federal
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A Câmara dos Deputados administra um orçamento aproximado de R$ 

6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais) (BRASIL, 2018d), maior que orçamentos de alguns 

Estados do Norte como Amapá e Roraima (COMPARABRASIL, 2018). Possui um corpo de 

577 servidores com perfil de gerente e tomador de decisão (Funções Comissionadas de FC3 a 

FC6), exercendo atribuições de direção, secretaria, assessoria, coordenação e consultoria 

(BRASIL, 2019).  

 

3.2 A CÂMARA DOS DEPUTADOS COMO ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONALIZADA 

 

A vertente sociológica qualifica as organizações sem fins lucrativos, como os entes 

públicos, em organizações típicas de estruturas institucionalizadas e permeadas por mitos, 

símbolos e que baseiam sua legitimidade em uma lógica de boa-fé e confiança social para a 

sobrevivência organizacional (DIMAGGIO; POWELL, 2005). Considera que as agências 

governamentais atuam em um ambiente complexo e permanecem ativas, não por sua eficiência 

técnica, mas por influência de atores e os valores que eles representam (CRANK, 2003). Os 

gestores públicos, quando não recrutados por concursos públicos, são legitimados por mandatos 

legais e possuem autoridade para justificar as estruturas e os caminhos estabelecidos na 

organização pública.  

As mudanças nas estruturas dessas organizações, como a do presente estudo, para 

adotar o regime de competência contábil no registro patrimonial constituem-se em campo fértil 

para avaliação de como os novos arranjos surgem e se institucionalizam. Estudos conduzidos 

por Santos Filho et al. (2010) já discutiram a possibilidade de aplicação do institucionalismo 

sociológico na análise da modernização da estrutura administrativa da Câmara dos Deputados: 

 

Como também foi mostrado, de fato o Institucionalismo Sociológico aparece 

como um viés de análise a ser considerado, posto que abre espaço para a 

compreensão de organizações como a do caso aqui estudado, tratando-as 

como organizações institucionalizadas. (SANTOS FILHO et al., 2010, grifo 

do nosso). 

 

Além disso, Frumkin e Galaskiewicz (2004 apud SANTOS FILHO, 2009) apontam 

que as organizações públicas têm dificuldade em medição de desempenho, pois, na maioria das 

vezes, o produto desses entes tem caráter subjetivo e diferente dos indicadores bem definidos 

das empresas privadas. 

Bueno, Pinheiro e Pereira (2007), em um estudo comparativo sobre os campos da 

saúde e da educação no Brasil, afirmaram que  
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O efeito da estrutura institucional nas atividades diárias da organização 

pública é evidenciado quando esta busca responder a opinião pública 

mimetizando organizações privadas que produzem para o mercado, 

enfatizando a eficiência que é valorizada pelo mercado, por meio de novos 

modelos de gestão cujas relações de eficiência são obscuras, ou, determinadas 

de forma cerimonial como a adesão a normas ISO – 9000 (BUENO; 

PINHEIRO; PEREIRA, 2007, on-line).  

 

As ocorrências apontadas pelos autores transparecem um conflito entre a coordenação 

e o controle eficientes frente à adoção de padrões simbólicos das organizações 

institucionalizadas. O regime de competência pode ser considerado um desses parâmetros 

institucionais quando colocado como a prática contábil mais adequada e aceita pelas 

organizações diante das críticas de que se trata de uma ferramenta que contribui mais para 

atender às pressões institucionais do que melhorar o desempenho das organizações (GOMES; 

FERNANDES; CARVALHO, 2015). Ao final desses esforços de modernização e reforma 

organizacional, o que aparentam são apenas alterações superficiais situadas ao nível formal ou 

cerimonial do comportamento das organizações, sem a verificação de alterações concretas 

capazes de afetar o desenvolvimento organizacional (PEREIRA, 1985). 

  



74 

 

3.3 CONTABILIDADE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

A contabilidade na Câmara dos Deputados é obrigação institucional do Departamento 

de Finanças, Orçamento e Contabilidade (Defin). Aquele Departamento desenvolve atividades 

voltadas para o controle, coordenação e supervisão das ações normativas e executivas de 

planejamento e administração orçamentário-financeira, contabilidade e gestão de cotas 

parlamentares, entre outras atribuições (VEIGA, 2016). 

As competências estão definidas no art. 68 da Resolução nº 20, de 30 de novembro de 

1971: 

 

Compete ao Departamento de Finanças e de Controle Interno superintender, 

no âmbito da Câmara dos Deputados, as atividades normativas e executivas 

de administração financeira, contabilidade, movimentação financeira e 

pagamento de pessoal; operar como órgão de apoio nos assuntos relacionados 

com o acompanhamento físico e financeiro de projetos e atividades, inclusive 

os decorrentes de contratos e convênios; fornecer os balancetes, o balanço 

geral, as posições orçamentárias, financeiras e patrimoniais e os 

relatórios referentes aos resultados obtidos na aplicação de recursos 

públicos consignados à Câmara dos Deputados; fiscalizar as entidades de 

direito privado e organizações que recebam contribuições da Câmara dos 

Deputados (BRASIL, 1971, online, grifo nosso). 

 

O Departamento tem a seguinte estrutura: Coordenação de Administração Financeira 

(Cafin), Coordenação de Contabilidade (Cotab), Coordenação de Movimentação Financeira 

(Comof), Coordenação de Gestão de Cota Parlamentar (Cogep), Fundo Rotativo da Câmara dos 

Deputados (FRCD) e Serviço de Administração, conforme se observa no organograma da 

Figura 5. 
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Figura 5 – Organograma do Defin. 

Fonte: Veiga (2016). 

 

Para realizar suas atribuições administrativas, o Defin conta hoje com 101servidores, 

sendo 56 analistas legislativos e 45 técnicos legislativos. Dos analistas, 30 são contadores 

(BRASIL, 2019). O número de colaboradores atualmente é bem menor que o previsto no quadro 

de distribuição de lotação de servidores, em 1991, que era de 117 servidores e 45 contadores 

(BRASIL, 1991). Essa situação foi objeto de estudo encaminhado pelo Defin à Diretoria de 

Recursos Humanos. 

 

O presente estudo tem por objetivo demonstrar a situação enfrentada pelo 

Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade, no tocante ao 

processo de esvaziamento de seu quadro funcional, alertar quanto aos riscos 

que essa redução pode acarretar e registrar, ao final, a necessidade de 

recomposição do efetivo do órgão, a fim de se nortear a adoção de medidas 

saneadoras que permitem prevenir riscos e prejuízos para a Câmara dos 

Deputados (BRASIL, 2017a, p. 3). 

 

Ainda de acordo com o documento citado, a redução atinge mais o cargo de Contador 

o que pode afetar as novas rotinas do regime de competência contábil, trazidas principalmente 

com o processo de convergência com as normas internacionais. 
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Registre-se que o maior déficit recai justamente sobre o cargo de Analista 

Legislativo/Contador (26%), a categoria mais afeita às atividades e 

responsabilidades do Departamento e aquela que tende a assumir maior 

protagonismo nos próximos anos, em razão das inovações contábeis 

mencionadas na primeira seção deste trabalho – as quais se encontram em 

curso em toda a Administração Pública Federal (BRASIL, 2017a). 

 

Responsável pela parte contábil, a Cotab exerce diversas funções, entre as quais: 

registrar, analisar, demonstrar e acompanhar as variações do patrimônio da Câmara dos 

Deputados. Para tanto, procede ao registro de atos e fatos contábeis e orienta as demais unidades 

responsáveis por lançamentos contábeis para o adequado registro que pode afetar o patrimônio 

da Câmara dos Deputados, obedecendo aos normativos contábeis expedidos pela STN e 

orientações do TCU. As atribuições estão dispostas no art. 71 da Resolução nº 20, de 30 de 

novembro de 1971: 

 

Compete à Coordenação de Contabilidade coordenar, orientar e dirigir os 

assuntos relativos aos serviços de contabilidade, executar a contabilidade 

da Câmara dos Deputados, registrando sinteticamente os atos e fatos da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial; analisar os balancetes 

mensais, os demonstrativos e o balanço geral, evidenciando as operações 

ocorridas e os seus resultados; acompanhar a evolução das normas de 

controle interno baixadas pelo Sistema Central de Contabilidade; examinar a 

liquidação da despesa, preparando os processos de pagamento; examinar, sob 

o aspecto contábil, os processos de prestação de contas das entidades 

subvencionadas; executar outros serviços pertinentes aos assuntos de sua 

competência (BRASIL, 1971, online, grifo nosso). 

 

O registro das variações patrimoniais deve atender ao regime de competência contábil, 

para tanto, o trabalho de orientação e coordenação da Cotab é importante para que os gestores 

da Casa Legislativa, geralmente fiscais de contrato e diretores de áreas, encaminhem os 

documentos tempestivamente ao Defin para apropriação das despesas no período adequado e 

promoção do cumprimento do novo regime contábil.  

Para realizar essa atividade, a Cotab conta com 33 servidores efetivos admitidos 

mediante concurso, sendo que 16 são contadores (BRASIL, 2019), ou seja, mais de 48% fazem 

parte da área contábil, sem citar outros servidores que, embora não tenham ingressado pelo 

cargo de Contador, têm formação em Contabilidade. Esse perfil de força de trabalho facilita o 

processo de institucionalização do regime de competência contábil, conforme o mecanismo de 

isomorfismo defendido por Dimaggio e Powell (2005) na modalidade normativa, a qual 

estabelece a força das profissões para difusão dos novos arranjos organizacionais.  
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3.4 CONTEXTO HISTÓRICO-NORMATIVO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE 

COMPETÊNCIA CONTÁBIL NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

O percurso do regime de competência contábil na Câmara dos Deputados tem 

características e ambiente normativo semelhantes à sistemática adotada para todo o setor 

público. Por fazer parte da administração direta e por ser dependente do orçamento da União, a 

Câmara dos Deputados deve adotar a contabilidade pública na sua integralidade (BRASIL, 

2018a).  

A partir da consulta aos antigos Manuais de Receita e Despesa Nacional e o vigente 

Manual de contabilidade aplicado ao Setor Público (Mcasp), foi possível identificar as normas 

indutoras do regime de competência na Câmara dos Deputados (BRASIL, 2004, 2008b, 2018a). 

Além disso, cita-se a Portaria DG nº 62/2017, no âmbito da Câmara dos Deputados (BRASIL, 

2017b): 

 

Lei nº 4.320 - 1964 

Não há como falar em contabilidade aplicada ao setor público sem fazer referência à 

Lei de Finanças Públicas de 1964. A norma não tratou diretamente do regime de competência 

contábil, embora a STN costumeiramente a coloque como a fonte normativa para o regime 

aplicado à contabilidade patrimonial, tendo em consideração as diversas citações, na lei, para o 

reconhecimento e a evidenciação das variações patrimoniais, independente das mutações 

orçamentárias.  

 

Na área pública, esse princípio é aplicável integralmente, estando suportado 

também pelos seguintes dispositivos legais: [...] Lei 4.320/1964: Art. 85. Os 

serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o 

acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição 

patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o 

levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados 

econômicos e financeiros (BRASIL, 2008b, grifo do autor). 

 

A Lei nº 4.320/64 foi aprovada como lei ordinária, mas foi recepcionada pela vigente 

constituição como lei complementar. 
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Resolução CFC nº 750 - 1993 

Em 1993, considerando o processo evolutivo na área da Ciência Contábil da década 

de 80, que reclamava uma atualização substantiva e adjetiva dos princípios fundamentais, o 

CFC editou a Resolução nº 750. 

 

Art. 9º O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e 

outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, 

independentemente do recebimento ou pagamento. A compreensão do cerne 

do Princípio da COMPETÊNCIA está diretamente ligada ao entendimento das 

variações patrimoniais e sua natureza (BRASIL, 1993, online). 

 

Embora ainda de grande importância teórica, a Resolução foi revogada pela nova 

Estrutura Conceitual da contabilidade aplicada ao setor público que começou a vigorar em 2017 

(BRASIL, 2016). 

 

Lei Complementar nº 101 - 2000 

Com a entrada em vigor da LRF em 2000, a questão da transparência e da consolidação 

das contas públicas ficaram mais fortalecidas. Atenta a essa nova demanda, a STN, como órgão 

central do Sistema de Contabilidade Federal, passou a editar diversas normas e procedimentos 

com o objetivo de estabelecer uma mesma base conceitual para os registros contábeis 

patrimoniais que facilitasse a consolidação das contas públicas a nível nacional. Uma parte 

dessa base teórica já havia sido positivada no inciso II do art. 50 da citada lei, quando optou 

pelo regime de competência para o registro das despesas, que dispõe: “[...] a despesa e a 

assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, 

em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa” (BRASIL, 

2000, on-line). 

A norma ainda apresentou uma preocupação com o fluxo de caixa, que deverá ser 

apurado em caráter complementar, o que contribui para que os órgãos públicos não sejam pegos 

de surpresa, ou seja, sem dinheiro para efetuar os pagamentos dos seus compromissos. 

 

Manual de Procedimentos das Receitas Públicas- 2004 

A outra parte da base conceitual, o lado das receitas, embora ainda não exista lei, em 

sentido estrito (BRASIL, 2019a) que discipline o assunto ipsis litteris, a partir de 2004, com 

amparo nos Princípios Fundamentais da Contabilidade, a STN começou a publicar o Manual 
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de Procedimentos das Receitas com orientações pelo reconhecimento das receitas tendo por 

base o fato gerador (conceito patrimonial) e não somente quando do ingresso financeiro 

(conceito orçamentário).  

 

7.2 CONCEITO CONTÁBIL - A contabilidade mantém o processo de registro 

apto para sustentar o dispositivo legal do regime orçamentário da receita, de 

forma que atenda todas as demandas de informações da execução 

orçamentária sob a ótica de caixa. No entanto, a contabilidade, sem deixar de 

observar a Lei nº 4.320/64, deve observar os Princípios Fundamentais de 

Contabilidade de Competência, Prudência e Oportunidade, além dos demais 

princípios. (BRASIL, 2004, on-line, grifo nosso). 

 

O Manual de Procedimento das Receitas Públicas foi substituído pelo Mcasp em 2009. 

 

Resolução CFC nº 1.1117 - 2007 

Três anos mais tarde, em 2007, com a justificativa de que “as novas demandas sociais 

estão a exigir um novo padrão de informações geradas pela Contabilidade Pública” (BRASIL, 

2007b, on-line), o CFC publicou a Resolução nº 1.111, de 29 de novembro, que trouxe uma 

nova interpretação para os Princípios Fundamentais da Contabilidade sob a perspectiva do setor 

público. 

 

Portaria MF nº 184 - 2008 

Em outubro de 2008 foi publicada a Portaria MF nº 184, que estabeleceu as diretrizes 

para o processo de convergência da contabilidade pública com as normas internacionais. A 

Portaria é considerada um marco inicial na construção da nova contabilidade aplicada ao setor 

público, a qual tem como núcleo o registro das variações patrimoniais pelo regime de 

competência integral (receitas e despesas). 

 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao setor público (NBC T)8 - 2008 

Em novembro de 2008, considerando o que dispunha as ações do Comitê Gestor de 

Convergência com as normas internacionais de contabilidade, o CFC editou 10 normas técnicas 

(NBC Ts 1 a 10) direcionadas à contabilidade aplicada ao setor público (BRASIL, 2018).  

 

                                                 
7 Embora ainda de grande importância teórica, a Resolução foi revogada pela nova Estrutura Conceitual da 

contabilidade aplicada ao setor público que começou a vigorar em 2017 (BRASIL, 2016). 
8 Revogada pela Estrutura Conceitual da contabilidade aplicada ao setor público que começou a vigorar em 2017 

(BRASIL, 2016). 
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Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 2009 

Em 2009, a STN respaldou essas mudanças com a publicação da segunda edição do 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (Mcasp). A primeira edição, de 2008, ainda 

mantinha a modelagem que começou em 2004 com o Manual de procedimentos de Receitas, 

acrescentando o Manual de Despesas Nacional. A segunda edição observou as normas do CFC 

e da Ifac, deixou a divisão receita e despesa para separar por procedimento contábil 

(patrimonial, orçamentário e específicos) e acrescentou o plano de contas e os demonstrativos 

contábeis. Ademais, definiu o regime de competência para os registros contábeis patrimoniais, 

começando a exigência a partir de 2011, sendo facultativo em 2010.  

 

Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - 2015 

Em 2015, após várias prorrogações nos prazos para o cumprimento dos diversos 

procedimentos previstos no Mcasp, a STN estabeleceu o Plano de Implantação dos 

Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), com cronograma iniciado em 2015 para todos 

os entes federativos.  

 

Estrutura Conceitual da Contabilidade aplicada ao Setor Público - 2016 

Em 2016, foram publicadas as primeiras normas brasileiras consideradas convergidas 

às Ipsas, dentre essas a Estrutura Conceitual da Contabilidade aplicada ao Setor Público – NBC 

TSP EC. 

 

Portaria DG nº 62 - 2017 

Em 2017, a Câmara dos Deputados editou a Portaria nº 62/DG (Anexo D), que trata 

dos procedimentos a serem adotados para controle administrativo, reconhecimento e registro 

contábil de exigibilidades no âmbito da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2017b). A Portaria 

tem foco no reconhecimento de passivos, independentemente da execução orçamentária. As 

unidades administrativas da Câmara dos Deputados, ao tomarem conhecimento de obrigações 

que impliquem reconhecimento, devem informar ao Defin para o registro contábil. 

A Figura 6, a seguir, resume o período. 
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Figura 6 - Contexto histórico-normativo do regime de competência contábil. 

 
            Fonte: O autor (2019). 

  

Além das normas nacionais com estatura de lei, como a Lei de Finanças Públicas e a 

LRF, a STN e o CFC foram as instituições que mais editaram regras e procedimentos que 

orientam o cumprimento do princípio da competência. Ademais, a própria Câmara dos 

Deputados elaborou regramento com função específica de reconhecimento de obrigações em 

atendimento ao regime de competência.  

 

3.5 PIPCP NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

O Mcasp, de 2009, definiu a implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais. 

Todavia, diante das dificuldades operacionais dos entes federativos em realizar os novos 

procedimentos, a STN postergou a obrigatoriedade por várias vezes. Assim, em 2015, tendo em 

consideração as experiências nacional e internacional e utilizando uma implantação gradual, foi 

estabelecido pela Portaria STN nº 548, 24 de setembro de 2015 (BRASIL, 2015) um plano com 

a descrição dos procedimentos contábeis patrimoniais e os respectivos prazos de implantação 

apresentados, de forma resumida, na Figura 7.  
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Figura 7 - PIPCP e o ano de cumprimento para a União. 

 

                                 Fonte: O autor (2019) adaptado da STN (2015). 

Segundo a citada Portaria, os entes federativos devem apresentar em notas explicativas 

o estágio de adequação ao PIPCP, sem prejuízo do efetivo cumprimento dos prazos definidos. 

A Câmara dos Deputados, como integrante da União, já vem adotando tal sistemática e 

divulgando o resumo dos procedimentos contábeis e o nível de adoção do PIPCP. No Relatório 

de Gestão de 2018, que é o documento principal da prestação de contas da Câmara dos 

Deputados, foi publicado o estágio de adequação ao PIPCP para o exercício de 2018 (BRASIL, 

2019b), como apresentado no Quadro 12. 

 

Quadro 12- Procedimentos implantados em adequação ao PIPCP. 

Procedimento Ações 

1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação 

dos créditos oriundos de receitas tributárias e de 

contribuições (exceto créditos previdenciários), 

bem como dos respectivos encargos, multas, 

ajustes para perdas e registro de obrigações 

relacionadas à repartição de receitas.  

Não se aplica à Câmara dos Deputados. 

continua 
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Procedimento Ações 

2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação 

dos créditos previdenciários, bem como dos 

respectivos encargos, multas, ajustes para 

perdas. 

Não se aplica à Câmara dos Deputados. 

3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação 

dos demais créditos a receber (exceto créditos 

tributários, previdenciários e de contribuições a 

receber), bem como dos respectivos encargos, 

multas e ajustes para perdas. 

Os créditos a receber na Câmara dos Deputados 

estão devidamente reconhecidos no balanço 

patrimonial. É constituído ajuste para perdas 

decorrentes de possível não recebimento integral 

de tais créditos. 

4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação 

da dívida ativa, tributária e não-tributária, e 

respectivo ajuste para perdas. 

Não se aplica à Câmara dos Deputados. 

5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação 

das provisões por competência. 

Foi publicada em 27/3/2017, a Portaria DG nº 62, 

de 2017, com objetivo de regulamentar os 

procedimentos para controle administrativo, 

reconhecimento e registro contábil de obrigações 

no âmbito da Câmara dos Deputados. Os 

procedimentos estão em fase de implantação. 

6. Evidenciação de ativos e passivos 

contingentes em contas de controle e em notas 

explicativas. 

7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação 

dos bens móveis e imóveis; respectiva 

depreciação, amortização ou exaustão; 

reavaliação e redução ao valor recuperável 

(exceto bens do patrimônio cultural e de 

infraestrutura). 

Procedimentos implantados. 

8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação 

dos bens de infraestrutura; respectiva 

depreciação, amortização ou exaustão; 

reavaliação e redução ao valor recuperável. 

Não se aplica à Câmara dos Deputados. 

9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação 

dos bens do patrimônio cultural; respectiva 

depreciação, amortização ou exaustão; 

reavaliação e redução ao valor recuperável 

(quando passível de registro segundo Ipsas, 

NBC TSP e MCASP). 

O reconhecimento e a mensuração desses ativos 

são facultativos. 

10. Reconhecimento, mensuração e 

evidenciação das obrigações por competência 

decorrentes de empréstimos, financiamentos e 

dívidas contratuais e mobiliárias. 

Não se aplica à Câmara dos Deputados. 

11. Reconhecimento, mensuração e 

evidenciação das obrigações por competência 

decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º 

salário, férias etc.). 

As obrigações por competência da Câmara dos 

Deputados já vêm sendo reconhecidas, 

mensuradas e evidenciadas. 

continua 
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Procedimento Ações 

12. Reconhecimento, mensuração e 

evidenciação da provisão atuarial do regime 

próprio de previdência dos servidores públicos 

civis e militares. 

Não se aplica à Câmara dos Deputados. 

13. Reconhecimento, mensuração e 

evidenciação das obrigações com fornecedores 

por competência. 

14. Reconhecimento, mensuração e 

evidenciação das demais obrigações por 

competência. 

Procedimentos implantados. 

15. Reconhecimento, mensuração e 

evidenciação de software, marcas, patentes, 

licenças e congêneres, classificados como 

intangíveis e eventuais amortização, reavaliação 

e redução ao valor recuperável. 

16. Outros ativos intangíveis e eventuais 

amortização e redução a valor recuperável. 

Desde 2010, os softwares adquiridos pela Câmara 

dos Deputados são mensurados com base no valor 

de aquisição, deduzidos da respectiva amortização 

acumulada. 

 

17. Reconhecimento, mensuração e 

evidenciação dos investimentos permanentes e 

respectivos ajustes para perdas e redução ao 

valor recuperável. 

Não se aplica à Câmara dos Deputados. 

18. Reconhecimento, mensuração e 

evidenciação dos estoques. 

Procedimentos implantados 

Fonte: O autor (2019) adaptado do Relatório de Gestão de 2018 da Câmara dos Deputados (BRASIL, 

2019b). 

 

Pelo Quadro 12 é possível perceber que, em razão de ser um órgão do Poder 

Legislativo, a Câmara dos Deputados não se vincula a 7 dos 18 procedimentos contábeis 

patrimoniais previstos. Esses itens são característicos do Executivo, Poder que tem a função 

típica constitucional de administrar, considerando a clássica divisão das funções do Estado 

(ALEXANDRE; PAULO, 2016). Dessa maneira, o Executivo é o encarregado pela arrecadação 

tributária (créditos tributários e previdenciários), por fazer a gestão da dívida fiscal (dívida 

ativa) e do regime previdenciário, além de responder pelo acesso aos créditos (empréstimos) 

para financiamento dos investimentos públicos. Ademais, os órgãos daquele Poder também 

respondem pela gestão dos bens de infraestrutura, e, geralmente, não cabe à Câmara dos 

Deputados, como órgão do Legislativo, proceder aos registros contábeis para tais bens. 
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De outra parte, à Câmara dos Deputados, em observação ao PIPCP, compete a 

implantação de 11 procedimentos contábeis patrimoniais, realizando o reconhecimento, 

mensuração e evidenciação dos itens da Figura 8. 

 

Figura 8 - Procedimentos vinculados à Câmara dos Deputados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor (2019). 
 

Considerando os procedimentos acima e o Quadro 12 que estabelece a situação de 

adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais, foi construído o Quadro 13, mostrando os 

procedimentos que foram implantados e os ainda não implantados. 

Quadro 13 - Adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais pela Câmara dos Deputados. 

Procedimento Cumprimento 

 Implantados 
Não 

implantados 

3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais 

créditos a receber (exceto créditos tributários) 

  

5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões 

por competência. 

 Informa que foi 

elaborado 

portaria e o 

procedimento se 

encontra em fase 

de implantação. 

6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de 

controle e em notas explicativas. 

 

continua 

 

3. Créditos a receber  

 
5. Provisões por competência 

6. Ativos e passivos contingentes  

 7. Bens móveis e 

imóveis/depreciação 

 

9. Patrimônio cultural/depreciação 

; 

 11. Obrigações de benefícios a 

empregados  

 

13. Obrigações com fornecedores  

 

14. Demais obrigações  

 

15. Software/ amortização 

 

16. Outros intangíveis /amortização  

 

18. Estoques  
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Procedimento Cumprimento 

 Implantados 
Não 

implantados 

7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens 

móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou 

exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável. 

  

9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do 

patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou 

exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando 

passível de registro segundo Ipsas, NBC TSP e Mcasp). 

 Facultativo 

11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das 

obrigações por competência decorrentes de benefícios a 

empregados (ex.: 13º salário, férias etc.). 

  

13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das 

obrigações com fornecedores por competência. 

  

14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais 

obrigações por competência. 

  

15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de software, 

marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como 

intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao 

valor recuperável. 

  

16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução 

a valor recuperável. 

  

18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.   

Percentual (%) 73 27 

  Fonte: O autor (2019) adaptado do Relatório de Gestão de 2018 da Câmara dos Deputados (BRASIL, 

2019b) 

 

Observando-se o Quadro 13 e pela leitura dos demonstrativos contábeis e notas 

explicativas no sítio da Câmara dos Deputados, percebe-se que alguns procedimentos do PIPCP 

ainda não foram implantados (BRASIL, 2019b). Dessa forma, verifica-se que 73% dos 

procedimentos contábeis foram implantados (créditos a receber; bens móveis/imóveis e 

respectiva depreciação e amortização; obrigações decorrentes de benefícios trabalhistas; 

obrigações com fornecedores; outras obrigações por competência; ativos intangíveis; outros 

ativos intangíveis; e estoques). Por outro lado, 27% dos procedimentos não foram implantados 

(provisões, ativos e passivos contingentes e bens do patrimônio cultural). Ressalte-se que, 

embora ainda não implantados, a Câmara dos Deputados apresenta justificativas nas quais 

informa que para cumprir os procedimentos de registros de provisões, ativos e passivos 
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contingentes foi publicada a Portaria DG nº 62/2017 que regulamenta as medidas 

administrativas para o reconhecimento e controle de obrigações no âmbito da Casa Legislativa 

e os procedimentos se encontram em fase de implantação; e, quanto aos bens do patrimônio 

cultural, os itens são de registro facultativo. A posição é demonstrada na Figura 9: 

 

Figura 9 - Adoção do PIPCP pela Câmara dos Deputados. 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

Assim, pode-se considerar que a Câmara dos Deputados está em um nível de 

intermediário para avançado quanto à adoção do PIPCP.  
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

O método consiste na sequência de passos necessários para desenvolver os objetivos 

propostos e responder ao problema da pesquisa. Cervo e Bervian (2007, p. 63) afirmam que “a 

pesquisa está voltada para a solução de problemas teóricos ou práticos com o emprego de 

processos científicos”. Nesse sentido, Lopes (2006) expressa que os métodos científicos são 

caminhos que levam à sistematização e à operacionalização do raciocínio.  

A presente pesquisa constitui-se em um estudo de caso com o objetivo de descrever o 

processo de institucionalização do regime de competência contábil na Câmara dos Deputados 

segundo o institucionalismo sociológico e delineamento detalhado nos tópicos seguintes. 

 

4.1 ABORDAGEM E TIPOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para responder as questões suscitadas, o presente trabalho utilizou de metodologia de 

pesquisa com abordagem qualitativa. Godoy (1995) sustenta que as pesquisas qualitativas 

partem de questões ou interesses amplos e procuram obter informações que envolvam pessoas, 

lugares e processos a partir de documentos e evidências coletadas na fase de campo.  

A abordagem qualitativa apresenta uma relação dinâmica entre o fenômeno e o 

pesquisador, uma interdependência entre o objeto e o sujeito. A pesquisa deve ser trabalhada 

em profundidade com a participação ativa do pesquisador na interpretação e significação do 

fenômeno em estudo. 

 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o 

objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados 

por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo 

de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. 

(CHIZZOTTI, 2010, p. 79). 

 

A pesquisa foi exploratória e descritiva procurando apresentar a implantação da nova 

sistemática contábil na Câmara dos Deputados. De acordo com Gil (2010), a pesquisa 

exploratória tem por objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema e o 

aprimoramento de ideias. Já a descritiva tem como foco estudar e descrever características do 

objeto em estudo, na ocasião, apresentando o percurso histórico do fenômeno. Esse é o caso do 
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assunto aqui apresentado em face da novidade dos registros contábeis pelo regime de 

competência para a Câmara dos Deputados. 

 

4.2 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

A estratégia metodológica de estudo de caso foi definida para o presente trabalho. 

Segundo Yin (2015), o estudo de caso é uma forma de trabalho científico que procura examinar 

um fenômeno atual dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando as fronteiras 

entre o fenômeno e o contexto não estão bem definidas. O fenômeno estudado no presente 

trabalho decorre do processo de institucionalização do regime de competência contábil pela 

Câmara dos Deputados frente ao contexto atual de implantação da nova contabilidade por 

órgãos da administração direta classificados como burocrático e sem fins lucrativos. 

Para Godoi, Bandeira-de-Mello e Silva (2010), investigações que fazem uso do estudo 

de caso adotam um enfoque indutivo na coleta e na análise dos dados. Os pesquisadores obtêm 

suas informações a partir de observações e das percepções dos atores participantes com seus 

entendimentos sobre o fenômeno em estudo. A estratégia metodológica de estudo de caso tem 

sido bastante utilizada no Brasil e no exterior em pesquisas contábeis que adotam a perspectiva 

institucional (SOEIRO, 2015). 

 

4.3 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

 

A pesquisa foi bibliográfica e documental para a apresentação dos conceitos, posições 

na doutrina e referências para levantamento de informações por meio de entrevistas. O objetivo 

da pesquisa bibliográfica é traçar um panorama em termos de produção acadêmica sobre a 

temática escolhida. Segundo Gil (2010), uma boa parte dos estudos com características 

exploratórias pode ser definida como pesquisa bibliográfica. Raupp e Beuren (2006) apontam 

que esse procedimento objetiva buscar informações e conhecimentos prévios acerca de um 

problema para o qual se procura resposta. Já a pesquisa documental se baseia em materiais que 

ainda não receberam um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com o 

objetivo da pesquisa. Para Lakatos e Marconi (2017), a pesquisa documental é constituída por 

dados e documentos, escritos ou não, o que se chama de fontes primárias. 

A pesquisa bibliográfica, apoiada por consulta a documentos, foi utilizada para 

desenvolvimento do referencial teórico sobre a contabilidade, o regime de competência 

contábil, a Câmara dos Deputados e sobre a teoria institucional, suporte para o presente estudo, 
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sendo um guia para observação de como esses temas estão sendo abordados e discutidos pela 

área acadêmica.  

A pesquisa documental foi utilizada para o levantamento de informações junto ao Siafi 

e serviu para confirmar a realização de procedimentos contábeis patrimoniais pela Câmara dos 

Deputados que atestam a utilização do regime de competência contábil.  

A coleta dos dados acerca da percepção do processo de implantação do regime de 

competência e caracterização do estágio de desenvolvimento do processo de institucionalização 

(habitualização, objetificação e sedimentação) segundo Tolbert e Zucker (1998) foi feita por 

entrevistas. 

 

4.4 PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS PRÓPRIOS DO REGIME DE 

COMPETÊNCIA CONTÁBIL  

 

Os procedimentos contábeis patrimoniais a serem confirmados junto ao Siafi foram 

escolhidos a partir da experiência do pesquisador e auditorias realizadas pela Secin em 

contextos que envolveram a folha de pagamento, o pagamento de fornecedores e a utilização 

da cota para exercício da atividade parlamentar (BRASIL, 2014, 2017c, 2017d). Ademais, 

tiveram por base os atos normativos da STN, como por exemplo, o PIPCP e as macrofunções. 

A verificação desses procedimentos respondeu ao primeiro objetivo específico da pesquisa. 

A Instrução Normativa da Diretoria-Geral (DG) nº 1, de 28 de setembro de 1993, 

regulamentou a utilização do Siafi pela Câmara dos Deputados (BRASIL, 1993a). A base de 

dados do Siafi foi utilizada para a pesquisa dos procedimentos contábeis e a confirmação da 

utilização do regime de competência contábil na Câmara dos Deputados. O período observado 

foi de 1993 a 2018, haja vista que o funcionamento do Siafi na Casa Legislativa ocorreu a partir 

de 1993. 

Para tanto, foram escolhidos 17 procedimentos contábeis patrimoniais típicos do 

regime de competência, que observa o fator gerador no reconhecimento da receita ou da 

despesa, o que pode criar contas a receber ou a pagar. Ademais, ocorre o reconhecimento de 

alterações patrimoniais por fenômenos sem ajuste financeiro, como o que acontece na 

depreciação de um bem (SILVA, 2006). Na Administração Pública, a receita ou a despesa 

constituem variação patrimonial aumentativa ou diminutiva, respectivamente. 

A lista de procedimentos (Quadro 14) não é exaustiva e considera apenas os principais 

que uma organização pública da administração direta pode realizar. A macrofunção detalha a 

operação dos procedimentos contábeis para registro no Siafi e pode informar as contas a serem 
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utilizadas, os eventos e as situações, apontados no quadro a seguir. Os eventos são códigos 

estruturados que identificam o fluxo contábil completo de atos ou fatos administrativos e que 

substitui, de forma automática, o tradicional procedimento de registro contábil mediante a 

indicação das contas devedoras e credoras que constituem um determinado lançamento 

(BRASIL, 2016b). As situações são indicadores do que está sendo registrado e quais eventos 

serão utilizados em determinado procedimento contábil (BRASIL, 2015c). 

 

Quadro 14 - Procedimentos típicos do regime de competência. 

Procedimento Descrição Norma/ 

macrofunção 

 

Ajustes para perdas de 

créditos administrativos 

O ajuste dos créditos administrativos é necessário 

para que esses ativos não sejam escriturados por 

quantias superiores àquelas que se espera que 

sejam recebidos, o registro gera uma variação 

patrimonial diminutiva.  

Mcasp/020342 

Amortização de bens 

intangíveis 

A amortização ocorre pela deterioração do 

potencial de serviços de ativos intangíveis. Assim, 

faz-se necessária a devida apropriação da variação 

patrimonial diminutiva do valor desses ativos por 

meio da amortização, atendendo ao regime de 

competência. 

Mcasp/020329, 

020330  

Créditos administrativos Compreende os créditos a receber oriundos de 

procedimentos administrativos para verificar dano 

ao patrimônio e multas aplicadas no exercício do 

poder de polícia, bem como quando da fiscalização 

da execução de contratos. O reconhecimento gera 

uma variação patrimonial aumentativa por 

competência. 

Mcasp/020346  

Crédito de adiantamento 

de 13º salário dos 

servidores (baixa) 

Ativos oriundos de apropriações por competência. 

O décimo terceiro salário deve ser reconhecido não 

somente no fim do ano ou quando do recebimento. 

A baixa configura uma variação patrimonial 

diminutiva por competência. 

Mcasp/021142 

Créditos de passagens 

aéreas não utilizadas 

Créditos oriundos de apropriações por 

competência, relativos a valores pagos e adiantados 

sem a ocorrência da contrapartida (despesa). Como 

por ex: passagens aéreas não utilizadas. O 

reconhecimento gera uma variação patrimonial 

aumentativa por competência. 

Mcasp/020337 

Créditos de receitas de 

exploração de áreas 

Os créditos de receitas decorrentes de cessão de 

áreas. O reconhecimento gera variação patrimonial 

aumentativa por competência. 

Mcasp/020337 

continua 
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Procedimento Descrição Norma/ 

macrofunção 

 

Consumo de estoques Na aquisição de material de consumo que será 

estocado em almoxarifado para uso em momento 

posterior, reconhece um ativo. No momento do 

consumo que se dá com a saída do estoque, faz-se 

o reconhecimento da variação patrimonial 

diminutiva por competência. 

Mcasp/020348 

Custos de produtos 

vendidos (Edições 

Câmara) 

São gastos com bens ou serviços utilizados para a 

produção das publicações da Edições Câmara. Na 

geração de informação de custo, adota-se o regime 

de competência. 

NBC T 16.1 

Depreciação de bens 

móveis  

A depreciação ocorre pela deterioração do 

potencial de serviços de ativos imobilizados. A 

devida apropriação da redução do valor desses 

ativos por meio da depreciação atende ao regime 

de competência e gera variação patrimonial 

diminutiva. 

Mcasp/020330  

Depreciação de bens 

imóveis  

Despesas antecipadas de 

assinaturas 

Aquisições de serviços com desembolsos 

antecipados, porém a variação patrimonial 

diminutiva ocorrerá em períodos de competências 

futuras. Exemplos de despesas antecipadas: 

prêmios de seguro e assinaturas de periódicos. 

Mcasp 

Obrigações com 

fornecedores – serviços 

Passivos oriundos de apropriações por 

competência, relativos a bens ou a serviços 

recebidos, mas que não tenham sido pagos. Como 

por ex.: remunerações devidas aos empregados, 

pagamento de férias e valores devidos a 

fornecedores por serviços prestados. As obrigações 

geram variações patrimoniais diminutivas. 

Mcasp/021142 

Obrigações com pessoal 

– férias 

Obrigações com pessoal 

– salários a pagar  

Provisão Provisões são passivos de prazo ou valor incerto. 

As provisões diferenciam dos passivos por 

competência pela incerteza quanto ao prazo e valor 

naquela é muito maior. O reconhecimento gera 

uma variação patrimonial diminutiva. 

Mcasp/020336 

Reavaliação de Bens 

móveis 

A reavaliação é a adoção do valor de mercado para 

os bens reavaliados, em substituição ao valor 

original. O reconhecimento gera uma variação 

patrimonial aumentativa ou diminutiva por 

competência. 

Mcasp/0203299 e 

020335 

Redução ao valor 

recuperável de bens 

móveis 

Redução nos benefícios econômicos futuros ou no 

potencial de serviços de um ativo, apresentando um 

declínio na sua utilidade além da depreciação. É a 

perda do valor de um ativo quando seu valor 

contábil excede seu valor útil e recuperável, o qual 

deverá ser ajustado. 

Mcasp/020335 

Fonte: O autor (2019) adaptado do CFC e STN (BRASIL, 2011a; 2018a, 2019c). 

                                                 
9 A partir de 2012 passou a ter a finalidade de disciplinar o atendimento pelo STN. 
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Ressalte-se que a apresentação dos procedimentos já realizados não quer dizer que a 

Câmara dos Deputados já utiliza o regime de competência em todos os eventos e operações 

contábeis semelhantes. Indica que a Câmara dos Deputados já está adotando o novo regime, 

todavia ainda podem ocorrer algumas inconsistências e alguns procedimentos contabilizados 

pelo regime de caixa, como apontado pela Secretaria de Controle Interno (Secin), unidade da 

Câmara dos Deputados responsável pela avaliação dos controles internos, em auditoria 

realizada em 2017, quando foi observado que alguns registros de obrigações com fornecedores 

estavam sendo feitos pelo regime de caixa (BRASIL, 2017d).  

 

4.5 ENTREVISTAS 

 

O tipo do formato de entrevista escolhido foi o semiestruturado. A entrevista 

semiestruturada permite uma maior flexibilidade e pode ser complementada por outros assuntos 

(GIL, 2010). 

As entrevistas foram realizadas junto aos servidores das áreas de contabilidade, 

controle interno, gestores e assessoria técnica da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados. Os 

servidores estão envolvidos diretamente no processo de identificação e reconhecimento dos 

ativos e passivos da Câmara dos Deputados em obediência ao regime de competência. A 

entrevista é composta por três questionários (Apêndice D, E F). O primeiro é abrangente, 

contando com 13 (treze) perguntas respondidas pelos servidores de contabilidade e controle 

interno, com exceção do Secretário da Secin. O segundo, menor, com 8 perguntas realizado 

junto aos servidores da área de gestão e o Secretário da Secin, tendo em consideração o seu 

perfil mais de gestor. A diferença é necessária haja vista que as áreas de contabilidade e de 

controle interno têm mais domínio que a área de gestão sobre o novo regime contábil, o que 

requer um detalhamento e aprofundamento maior para as perguntas do primeiro grupo. O 

terceiro, com apenas duas perguntas, foi realizado junto à Assessoria Técnica da Diretoria-

Geral.  

Embora já se tivesse definição de alguns entrevistados (Quadro 15), novos 

participantes foram agregados pela técnica snowball sampling na qual os entrevistados iniciais 

indicam novos participantes (FREITAS et al., 2000). Segundo Boni e Quaresma (2005), fazer 

o levantamento dos dados por meio de entrevistas oferece como vantagem a possibilidade de 

direcionamento para o assunto discutido e permite uma cobertura mais detalhada. Após o 
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consentimento dos participantes (Apêndice G), as entrevistas foram gravadas e transcritas. No 

quadro a seguir consta a lista dos participantes e a data de realização das entrevistas: 

 

Quadro 15 – Lista dos entrevistados. 

Função Cargo/tempo de Câmara função 
Perfil principal 

de atividades 
Data 

Secretário da Secin  Analista Legislativo/ 2002 Controle Interno 06/02/2019 

Diretor do Detec Analista Legislativo/ 2004  Gestão 15/02/2019 

Diretor do Depes Analista Legislativo/ 1991 Gestão 01/03/2019 

Diretor do Defin Analista Legislativo/ 1992 Contábil 14/02/2019 

Diretor da Coordenação 

de Contabilidade – Defin 

Analista Legislativo/ 1992 Contábil 05/12/2018 

Chefe do Núcleo de 

Contabilidade Analítica – 

Defin 

Analista Legislativo / 2010 Contábil 04/02/2019 

Chefe do Núcleo de 

Gestão Patrimonial – 

Defin 

Analista Legislativo / 1993 Contábil 29/01/2019 

Chefe do Núcleo de 

Programação Financeira – 

Defin 

Analista Legislativo/ 2010 Contábil 01/02/2019 

Chefe do Núcleo Setorial 

de Gestão – Dirad 

Analista Legislativo / 2009 Gestão 08/02/2019 

Chefe do Núcleo de 

Auditoria Contábil e 

Operacional – Secin 

Analista Legislativo / 2016 Controle Interno 12/12/2018 

Chefe do Núcleo de 

Auditoria de Licitações, 

Contratos e Patrimônio – 

Secin 

Analista Legislativo/ 2002 Controle Interno 16/01/2019 

 Chefe do Serviço de 

Controle do Fundo 

Rotativo da CD 

Analista Legislativo / 2010 Contábil 03/12/2018 

Chefe da Seção de 

Registro Patrimonial - 

Demap 

Analista Legislativo / 2017 Gestão 02/04/2019 

Assessor Técnico da 

Assessoria Técnica da 

Diretoria-Geral 

Analista Legislativo / 2002 Assessoria  06/05/2019 

Fonte: O autor (2019). 

 

A escolha dos entrevistados seguiu a distribuição por gestores, operadores e 

preparadores da informação contábil (Defin), servidores do Controle Interno e a assessoria do 
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DG. A distribuição por esses grupos é importante em vista do papel que os gestores e servidores 

da contabilidade e do controle interno desempenham frente à operação e ao acompanhamento 

da utilização do regime de competência contábil, e os resultados das posições desses perfis de 

servidores para o entendimento do processo de institucionalização. A gestão como usuária da 

informação contábil e fornecedora de dados para os sistemas contábeis; a contabilidade como 

ferramenta gerencial e formal para preparação e divulgação da informação patrimonial e 

financeira; e o controle interno por dispor de um conjunto de procedimentos atinentes ao 

acompanhamento e avaliação de todo o processo. Além disso, a importância do trabalho da 

assessoria no apoio à área contábil e à área gestora para o reconhecimento dos direitos e 

obrigações da Câmara dos Deputados. 

As entrevistas para os gestores, controle interno e área contábil foram compostas por 

4 blocos, embora para os respondentes esteja explícita uma divisão em dois blocos (1 e 2): 1 

bloco para perguntas sobre o perfil dos respondentes, 3 blocos para questões que refletem os 

estágios de institucionalização (habitualização, objetificação e sedimentação). Para a 

Assessoria Técnica do DG, apenas dois blocos, o primeiro para o perfil e o segundo com 

perguntas referentes ao aspecto de análise “procedimentos e alteração em estruturas” do estágio 

de habitualização do Quadro 19 a seguir. 

 

4.6 PRÉ-TESTE E AJUSTES 

 

A fim de aperfeiçoar o roteiro das entrevistas e ver possibilidade de ajustes, foram 

realizados pré-testes com três servidores (um da Coordenação de Contabilidade, outro da 

Secretaria de Controle Interno e um terceiro da área de gestão). 

Os entrevistados foram escolhidos de forma aleatória dentro do grupo de servidores 

com perfis semelhantes à população a ser pesquisada. Após o primeiro contato, estabeleceu-se 

a data para realização do pré-teste. Aspectos como clareza, ordem, quantidade, tempo de 

resposta e forma das perguntas foram considerados para avaliação do instrumento de pesquisa. 

Para Gil (2010), muitos pesquisadores descuidam dessa etapa, mas somente a partir 

dessa avaliação é que os instrumentos estarão validados para o levantamento dos dados. 

Segundo França (2011), todo instrumento de pesquisa deve passar pelo pré-teste, que deve ser 

aplicado em uma população com características semelhantes à população a ser pesquisada, 

contudo, nunca na população alvo do estudo. Acrescenta a autora que o pré-teste serve para 

verificar três importantes elementos para a pesquisa: 
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 Fidedignidade: em outra pesquisa, o teste deverá obter o mesmo resultado; 

 Validade: os dados recolhidos são necessários ao estudo; e 

 Operacionalidade: os termos da pesquisa são acessíveis e claros. 

Após a aplicação do pré-teste, pode-se observar: 

 Dois entrevistados afirmaram que de modo geral o roteiro estava bem 

estruturado e de fácil compreensão. O terceiro respondente entendeu que 

algumas questões poderiam ser aglutinadas, pois demandavam respostas 

parecidas; 

 Um entrevistado ressaltou que a leitura prévia à entrevista deveria ser 

reformulada para inserção de texto que demonstre que a Câmara dos Deputados 

já vem adotando o regime de competência contábil para a maioria dos registros 

contábeis;  

 Outro entrevistado sugeriu um espaço no final da entrevista para comentários 

adicionais; e 

 Tempo observado de 15 a 20 minutos para realização da entrevista. 

Os ajustes foram entendidos como corretos, aceitos e incorporados ao instrumento de 

pesquisa.  

 

4.7 COMBINAÇÃO DE INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

 

O estudo fez uso de mais de uma técnica, envolvendo aspectos qualitativos e o 

aproveitamento de diversos instrumentos como a pesquisa documental, a entrevista e a análise 

de conteúdo para o tratamento dos dados. Segundo Fleury, Shinyashiki e Stevanato (1997) a 

realização de pesquisa com cruzamento de diversos instrumentos tem o objetivo de enriquecer 

a metodologia. 

Tolbert e Zucker (1998) sugerem que o uso de qualquer metodologia para coletar 

dados a respeito de processo de institucionalização provavelmente convergirá para uma 

estratégia envolvendo a combinação de fontes e técnicas. Quinello (2006) empregou a 

triangulação metodológica para analisar o processo de institucionalização do programa de 

qualidade Seis Sigma em uma empresa automobilística, localizada na região do ABC no Estado 

de São Paulo. 

 A Figura 10 apresenta o resumo dos instrumentos e técnicas utilizados na pesquisa:  
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Figura 10 – Instrumentos e técnicas da pesquisa. 

 

Fonte: O autor (2019).  

 

 

4.8 FONTES DE DADOS DA PESQUISA 

 

Como forma de verificar as fontes de dados e informações para esta pesquisa, foi 

elaborado o Quadro 16 relacionando os objetivos do estudo às suas respectivas fontes. 
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Quadro 16 - Fonte de dados da pesquisa. 

Objetivo geral Objetivo Específico Fonte de dados 

Descrever o processo 

de institucionalização 

do regime de 

competência contábil 

pela Câmara dos 

Deputados, 

caracterizando 

segundo a vertente 

sociológica da teoria 

institucional. 

 

Identificar procedimentos contábeis 

patrimoniais típicos do regime de 

competência contábil já realizados pela 

Câmara dos Deputados 

Base de dados do Siafi; e  

Entrevistas. 

Analisar a percepção dos servidores da 

Câmara dos Deputados a respeito da 

implantação do regime de competência 

contábil a partir dos aspectos de análise 

extraídos da modelagem de Tolbert e 

Zucker. 

Entrevistas. 

Apresentar o estágio de 

institucionalização do regime de 

competência contábil na Câmara dos 

Deputados conforme a modelagem de 

Tolbert e Zucker (habitualização, 

objetificação e sedimentação) a partir 

da identificação dos aspectos de análise 

em cada fase do processo. 

 

Entrevistas. 

Fonte: O autor (2019).  

 

4.9 ANÁLISE DO CONTEÚDO DA PESQUISA 

 

Pelo fato de o estudo fazer uso de abordagem qualitativa, o método escolhido para 

verificação dos dados coletados nas entrevistas foi o da análise de conteúdo. De acordo com 

Martins e Theóphilo (2009), a técnica tem por objetivo buscar a essência do texto, sendo um 

conjunto de técnicas de comunicações que possibilita a inferência de informações e 

conhecimentos deixados pelo respondente.  

Bardin (2009) considera a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas que tem 

a finalidade de obter, a partir de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo dos textos, indicadores que permitem a inferência de conhecimentos e relações com 

variáveis ou categorias de análise. A autora apresenta a análise do conteúdo em três fases: uma 

fase preliminar de escolha dos documentos a serem apreciados, formulação dos objetivos e a 

construção de indicadores que fundamentam a interpretação dos dados; uma segunda fase de 

exploração do material, consistindo nas operações de codificação dos textos que são 

transformados de dados brutos para dados recortados, agregados e enumerados; e a terceira 

fase, em que os dados, depois de classificados e categorizados, são analisados com o propósito 

de garantir validade e significados para o objetivo da pesquisa. A Figura 11 traz as etapas da 

análise de conteúdo e a relação com a presente pesquisa.  
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Figura 11 - Etapas de análise do conteúdo. 

 
  Fonte: O autor (2019).  

 

As categorias ou aspectos de análise desta pesquisa decorrem dos estágios para o 

processo de institucionalização conforme a modelagem de Tolbert e Zucker (1998) e adaptações 

de estudos conduzidos por Quinello (2006), Alves (2013) e Gouvea, Amâncio-Vieira e 

Favoreto (2016). Cada estágio (habitualização, objetificação e sedimentação) é composto por 

forças causais e características com poder de explicação para o processo de institucionalização 

das estruturas organizacionais.  

Alguns ajustes foram necessários para adequar a presente pesquisa à modelagem de 

Tolbert e Zucker (1998). A força causal “forças de mercado” foi substituída por “força do 

campo organizacional” por este se tratar de estudo envolvendo um órgão da administração 

direta, sem fins lucrativos e a terminologia “força do campo organizacional” seria mais 

adequada. A força causal “mudanças tecnológicas” foi excluída da análise por observar, 

previamente, que o regime de competência não tem origem em aparecimento de novas 

tecnologias, embora tenham sido necessárias alterações de sistema de informática para 

operacionalização e manutenção do novo regime contábil. A característica “inovação” foi 

substituída por “novo arranjo organizacional”. 

O Quadro 17 faz referência aos aspectos de análise utilizados para identificação das 

forças causais presentes em cada fase da institucionalização: 
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Quadro 17 - Forças causais, referências e aspectos de análise. 

Estágios Forças Causais Referências Aspectos de análise 

H 

A 

B 

I 

T 

U 

A 

L 

I 

Z 

A 

C 

A 

O 

Forças do campo 

organizacional 

 

São vários os motivos que acarretam 

mudanças nas instituições, pode ser por 

fatores que viabilizaram uma nova 

orientação técnica, novas legislações ou 

talvez por arranjos políticos internos que 

incentivam a mudança (TOLBERT; 

ZUCKER, 1998).  

 

Pressões do campo 

organizacional. 

 

Legislação 

 

Legislação 

 

Outras ações de 

isomorfismo 

Resposta da organização às pressões e às 

incertezas do campo organizacional, 

podendo tomar como modelo as 

organizações que percebem ser mais 

legítimas (DIMAGGIO; POWELL, 

2005) 

Outras ações de 

isomorfismo. 

O 

B 

J 

E 

T 

I 

F 

I 

C 

A 

C 

A 

O 

Monitoramento 

organizacional 

Análise de empresas concorrentes a fim 

de buscarem ações legitimadas 

(TOLBERT; ZUCKER, 1998). 

Empresas concorrentes serão 

substituídas por entes públicos 

semelhantes por tratar da análise 

envolvendo um ente como a Câmara dos 

Deputados.  

Ações de 

monitoramento 

(avaliações, 

auditorias 

experiências e 

benchmarking). 

Teorização 

Desenvolvimento de teorias que 

diagnostiquem as fontes de insatisfação 

ou de fracasso de modo compatível com 

a apresentação de uma estrutura 

específica como solução ou tratamento 

(TOLBERT; ZUCKER,1998)  

Ações de teorização 

(normas, estudos, 

pareceres e notas 

técnicas para amparar 

a nova estrutura). 

S 

E 

D 

I 

M 

E 

N 

T 

A 

C 

A 

O 

Impactos positivos 

É necessária uma relação positiva entre a 

instituição e os resultados. (TOLBERT; 

ZUCKER, 1998) 

Resultados positivos. 

Resistência de grupo A baixa resistência assegura a 

perpetuação da estrutura no tempo. 

(TOLBERT; ZUCKER, 1998) 

Atuação de grupos ou 

setor de resistência. 

Defesa de grupo de 

interesse 

Promoção e apoio cultural continuado 

por grupos de defensores. (TOLBERT; 

ZUCKER, 1998) 

Atuação de grupos ou 

setor de apoio. 

Fonte: adaptado de Quinello (2006) Alves (2013) e Gouvea, Amâncio-Vieira e Favoreto (2016). 
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Já o Quadro 18 apresenta os aspectos de análise que confirmam as características de 

cada estágio do processo de institucionalização.  
 

Quadro 18 - Caraterísticas, referências e aspectos de análise. 

Estágios Características Referências Aspectos de análise  

H 

A 

B 

I 

T 

U 

A 

L 

I 

Z 

A 

Ç 

Â 

O 

Novo arranjo 

organizacional 

O processo de habitualização envolve a 

geração de novos arranjos 

organizacionais em respostas a 

problemas específicos. (TOLBERT; 

ZUCKER, 1998) 

Regime de competência  

Políticas, 

procedimentos e 

alteração na 

estrutura 

Os novos arranjos organizacionais 

adquirem políticas e procedimentos 

específicos dentro da organização. 

(TOLBERT; ZUCKER, 1998) 

A análise interna das organizações 

contempla diversos componentes 

estruturais, como: tecnologia, pessoas e 

tarefas (CHIAVENATO, 2014). 

Procedimentos e 

alteração em estrutura. 

O 

B 

J 

E 

T 

I 

F 

I 

C 

A 

Ç 

Ã 

O 

Disseminação da 

estrutura 

As formas organizacionais se tornam 

mais legítimas quando se espalham. 

(TOLBERT; ZUCKER, 1998) 

Disseminação do 

regime de competência. 

Consenso  

Quanto maior o grau de 

institucionalização, menor é a 

resistência e maior é o consenso social 

sobre o valor da estrutura (TOLBERT; 

ZUCKER, 1998)  

Valor positivo e 

aceitação atribuídos ao 

regime de competência. 

Champions Pessoa ou grupo que tem interesse na 

estrutura e pode promover sua difusão. 

(TOLBERT; ZUCKER, 1998) 

 

Pessoa (s) de 

importante 

contribuição. 

S 

E 

D 

I 

M 

E 

N 

T 

A 

Ç 

Â 

O 

Continuidade da 

estrutura 

Continuidade histórica da estrutura 

adotada. (TOLBERT; ZUCKER, 1998) 

Tempo de utilização do 

regime de competência 

na Câmara dos 

Deputados. 

Fonte: O autor (2019) adaptado de Quinello (2006) Alves (2013) e Gouvea, Amâncio-Vieira e 

Favoreto (2016). 
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Nesse sentido, para encontrar as forças causais e as características de cada fase do 

processo e em consequência fazer a identificação do estágio de institucionalização do regime 

de competência, foram elaboradas questões para as entrevistas. As questões foram construídas 

a partir de cada aspecto de análise escolhido e, juntamente com os seus objetivos, estão 

dispostos no Quadro 19: 

 

Quadro 19 – Relação entre os aspectos de análise e as questões. 

Estágios Aspectos de análise Questões Objetivos 

 

H 

A 

B 

I 

T 

U 

A 

L 

I 

Z 

A 

Ç 

Ã 

O 

Pressões do campo 

organizacional; 

legislação; outras 

ações de isomorfismo 

e o novo arranjo 

organizacional. 

Em sua opinião, qual a motivação 

para a adoção do regime de 

competência pela Câmara dos 

Deputados? (ex.: legislação, pressões 

de outros órgãos, ciência etc.) 

Encontrar as causas 

para o surgimento do 

regime de 

competência. 

 

Procedimentos e 

alteração em 

estrutura. 

Tem conhecimento de procedimento 

(s) (ex.: rotinas, instruções, portarias 

etc.) e alteração de estruturas (ex.: 

pessoal, sistemas etc.) que a Câmara 

dos Deputados já adotou para a 

utilização do regime de competência? 

Se sim, qual (is)? 

 

Sua opinião sobre a atuação da Atec a 

partir das disposições (arts. 4º e 6º) 

contidas na Portaria DG 62/2017? 

 

A Atec já foi demandada para atuar em 

processos/assuntos que envolvam os 

procedimentos para o reconhecimento 

de passivos da Câmara dos Deputados 

a partir da publicação da Portaria DG 

nº 62/2017? Se sim, quais? 

 

Identificar 

procedimentos 

estabelecidos e 

alteração em estrutura 

para aplicação do novo 

regime contábil. 

Conhecer a atuação da 

Atec para auxiliar o 

reconhecimento e 

registro de obrigações 

previsto na Portaria nº 

62/2017. 

 

 

continua 
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Estágios Aspectos de análise Questões Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

B 

J 

E 

T 

I 

F 

I 

C 

A 

Ç 

Ã 

O 

Disseminação do 

regime de 

competência. 

Tem conhecimento de ação(ões) (ex.: 

palestras, seminários, oficinas, 

reuniões com gestores etc.) adotada(s) 

para propagar e disseminar o regime 

de competência na Câmara dos 

Deputados? Se sim, qual (is)? 

Encontrar ações para 

difusão e 

compartilhamento do 

regime de 

competência. 

Valor positivo e 

aceitação atribuído ao 

regime de 

competência. 

Quais as vantagens e desvantagens 

quanto à adoção do regime de 

competência contábil? 

Vê o regime de competência como a 

melhor prática contábil para o 

registro do patrimônio público e 

superior ao regime de caixa? 

Justifique sua resposta? 

Compreende a contabilidade e seus 

diversos princípios (como o da 

competência) e procedimentos como 

uma ferramenta necessária e 

importante para o registro do 

patrimônio, sendo um instrumento que 

auxilia o gestor da Câmara dos 

Deputados? Por quê? 

 

Identificar se há 

legitimidade para a 

aplicação do regime de 

competência na Casa 

Legislativa.  

Ações de 

monitoramento 

(avaliações, 

auditorias 

experiências e 

benchmarking. 

Tem conhecimento de atividades da 

Câmara dos Deputados para interagir 

e observar as experiências de outras 

instituições na aplicação do regime de 

competência (ex.: participação de 

servidores em seminários ou 

congressos da Secretaria do Tesouro 

Nacional e/ou Tribunal de Contas da 

União, benchmarking etc.)? Se sim, 

qual (is)? 

Tem conhecimento de avaliação ou 

auditoria da Secretaria de Controle 

Interno ou do Tribunal de Contas da 

União para averiguar se a Câmara dos 

Deputados está utilizando o regime de 

competência? Se sim, qual (is)? 

Encontrar ações de 

monitoramento 

organizacional 

exercidas pela Câmara 

dos Deputados ou por 

outras instituições. 

Ações de teorização 

(normas, estudos, 

pareceres e notas 

técnicas para amparar 

a nova estrutura). 

Tem conhecimento de normas, estudos, 

pareceres ou notas técnicas 

registradas em processo ou não para 

amparar ou instrumentalizar o regime 

de competência contábil na Câmara 

dos Deputados? Se sim, qual (is)? 

Identificar normas, 

estudos e notas 

técnicas que atestem a 

utilidade e validade do 

novo regime contábil. 

continua 
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Estágios Aspectos de análise Questões Objetivos 

 

Pessoa (s) com 

importante 

contribuição. 

Conhece pessoa (s) da Câmara dos 

Deputados (contabilidade, controle 

interno ou gestores) com importante 

contribuição e apoio para o processo 

de implementação do regime de 

competência? Se sim, quem ou de onde 

e por quê? 

Encontrar pessoa (s) de 

relevante contribuição 

para a aplicação do 

regime de competência 

na Câmara dos 

Deputados. 

 

 

S 

E 

D 

I 

M 

E 

N 

T 

A 

Ç 

Ã 

O 

Resultados positivos. A nova prática contábil já apresenta 

algum resultado positivo para a 

transparência ou para a tomada de 

decisão dos gestores? Se sim, qual 

(is)? 

Observar a existência 

de resultados positivos 

para a transparência e 

para a tomada de 

decisão.  

Atuação de grupos ou 

setor de resistência. 

Existe atuação de grupo (s) ou setor 

(es) (contabilidade, controle interno 

ou gestores) com resistência à 

aplicação do novo regime contábil? 

Qual (is). Justifique sua resposta? 

Identificar ações de 

grupo de resistência.  

Atuação de grupos ou 

setor de apoio. 

Conhece grupo (s) ou setor es) da 

Câmara dos Deputados 

(contabilidade, controle interno ou 

gestores) com importante apoio para 

implementação do regime de 

competência? Se sim, qual ou de onde 

e por quê? 

Identificar ações de 

grupo de defesa. 

Tempo de utilização 

do regime de 

competência na 

Câmara dos 

Deputados. 

Acredita na continuidade da utilização 

do regime de competência na Câmara 

dos Deputados? Justifique sua 

resposta? 

Entender o grau de 

perenidade e 

manutenção do novo 

regime contábil. 

Fonte: O autor (2019).  

 

4.10 PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  

 

A resposta ao segundo objetivo específico da pesquisa foi alcançada após a realização 

das entrevistas e o tratamento dos dados obtidos. A pesquisa documental serviu de referência, 

juntamente com a teoria, para elaboração do questionário e aplicação das entrevistas (Apêndice 

D, E F). As questões foram construídas a partir de cada aspecto de análise escolhido (Quadro 

19). Com as respostas dos servidores e suas percepções sobre o processo, em estudo, foi 

possível fazer a categorização dos dados, análises e interpretações que pudessem relacionar os 

fragmentos das entrevistas aos aspectos de análise. 
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4.11 ESTÁGIO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA  

 

O estágio de institucionalização do regime de competência contábil na Câmara dos 

Deputados foi constatado a partir do seguinte: 

1. Quais os aspectos de análise (forças do campo organizacional, legislação, políticas 

e procedimentos etc.) escolhidos a partir do estudo do arcabouço teórico-analítico 

(institucionalismo sociológico e modelagem de Tolbert e Zucker), indicados nos 

Quadro 19, foram identificadas nas falas dos entrevistados (item 4.10)?  

2. Relacionar os aspectos de análise encontrados às forças causais e às características 

de cada estágio do processo de institucionalização; 

3. Por fim, por ser um processo sequencial e unidirecional, primeiro acontece um 

estágio para depois ocorrer o estágio seguinte (TOLBERT; ZUCKER, 1998). As 

forças causais que deram origem aos estágios, e os estágios que apresentaram 

características foram mostrados na seguinte sequência: a) habitualização ou pré-

institucionalização; b) objetificação ou semi-institucionalização; e c) sedimentação 

ou institucionalização total.  

A presença de alguma força causal da habitualização significa que o regime de 

competência contábil está ou já passou pela fase inicial de institucionalização. Por outro lado, 

aparecendo alguma força causal do estágio da objetificação, significa que o regime está ou já 

superou a fase intermediária de institucionalização. Já no último estágio, da sedimentação ou 

total institucionalização, a análise das forças causais não é isolada e sim em conjunto, deve 

haver a presença da força causal do apoio de grupos e a baixa resistência dos setores oposição, 

agregando a análise dos resultados positivos. As características encontradas funcionam como 

confirmadoras dos estágios. 

 

4.12 FLUXOGRAMA DA PESQUISA 

 

Fluxograma é uma representação gráfica de um processo e utiliza símbolos para 

descrever passo a passo a natureza e a sequência do trabalho a ser desenvolvido, de forma 

ordenada e com uma sequência lógica (SILVA; FLORES, 2011). Em síntese, a presente 

pesquisa foi desenvolvida em três fases, como mostra o fluxograma na Figura 12:  
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Figura 12 - Fluxograma da pesquisa. 

 
Fonte: O autor (2019).  

 

A primeira fase buscou conhecer o que se pretendia pesquisar, com foco teórico e 

estudo de caso decorrente do projeto de pesquisa trazendo a definição do contexto, problema, 

objetivos, justificativa, referencial e metodologia. A segunda fase desenvolveu, primeiro, uma 

pesquisa documental e, após o aperfeiçoamento do instrumento da pesquisa com pré-testes, 

realizou a coleta de dados por meio de entrevistas. A terceira e última fase chegou às respostas 

e às conclusões da pesquisa a partir do tratamento dos dados com a análise de conteúdo e a 

discussão dos resultados. 

Ademais, a partir da metodologia adaptada dos estudos conduzidos por Quinello 

(2006), Alves (2013) e Gouvea, Amâncio-Vieira e Favoreto (2016) com base na modelagem de 

Tolbert e Zucker (1999), a pesquisa observou os termos da Resolução nº 466, de 20 de 

dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. A citada resolução 

trata dos conceitos envolvendo pesquisas com seres humanos, principalmente as questões sobre 

ética e  

 

[...] incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais da 

bioética, tais como, autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e 

equidade, dentre outros, e visa a assegurar os direitos e deveres que dizem 

respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado 

(BRASIL, 2012a, on-line).  

 

Niyama et al. (2013) observaram a Resolução nº 466/CNS na pesquisa que averiguou 

a utilidade da informação contábil no setor público brasileiro a partir do uso do regime de 

competência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema da 

pesquisa 
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pesquisa 

Justificativa  Referencial 

teórico e 

metodologia 

Primeira fase – contexto e problema 

Testes Ajustes  Entrevistas 

Segunda fase – coleta de dados 

 

Terceira fase – análises e resultados 

 

Análise do conteúdo 

 Pesquisa 

documental 
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5. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

O estudo realizado apresentou algumas limitações que se considera importante 

mencionar: 

 Apenas 14 dos 20 servidores selecionados para as entrevistas concordaram em 

participar, representando um percentual de 70%. A maioria dos entrevistados que se 

recusaram a participar eram vinculados às áreas de gestão e da assessoria técnica e 

justificaram-se dizendo que o assunto pesquisado era muito técnico e voltado para a área 

contábil. Ressalto que o roteiro para a área gestora foi preparado com questões mais 

gerais, mais simplificado e de fácil entendimento, conforme avaliação e validação dos 

pré-testes. Para a Assessoria Técnica, com um questionário ainda menor, foram feitas 

apenas duas questões operacionais e voltadas para o papel da assessoria definido na 

Portaria DG nº 62/2017. A participação de todos os entrevistados contribuiria para o 

enriquecimento da pesquisa e maior alcance, principalmente com a colaboração de mais 

pessoas da área gestora e da assessoria técnica, atores importantes para o processo de 

implantação do regime de competência na Câmara dos Deputados; 

 A pesquisa dos procedimentos contábeis patrimoniais realizados e registrados no 

sistema contábil poderia ter alcançado um período maior. Todavia, devido à 

implantação do Siafi pela Câmara dos Deputados ter ocorrido em 1993, gerou um corte 

no estudo a partir desse ano. 
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6. RESULTADOS 

 

De início, foi feita a verificação dos procedimentos contábeis patrimoniais realizados 

e o período em que ocorreram na Câmara dos Deputados para cumprimento do primeiro 

objetivo específico do trabalho. Segundo Berger e Luckmann (2004) não há como entender o 

processo de institucionalização sem a compreensão do caminho percorrido pelas instituições. 

A discussão sobre a realização ou não dos registos dos eventos patrimoniais no Siafi fez uso de 

falas dos entrevistados quando os assuntos examinados eram objeto de argumentação pelos 

respondentes. 

Em seguida, foram analisados e discutidos os dados coletados nas entrevistas no que 

concerne à percepção dos gestores, controle interno, assessoria técnica e servidores envolvidos 

com a atividade contábil da Câmara dos Deputados. Falou-se a respeito da implantação do 

regime de competência contábil com base nos aspectos de análise constituídos a partir da 

modelagem de Tolbert e Zucker (segundo objetivo específico do estudo).  

Na terceira e última parte dos resultados, apoiado nas análises e discussões 

desenvolvidas, foi apresentado o estágio de institucionalização do regime de competência 

contábil na Câmara dos Deputados (terceiro e último objetivo específico do estudo) segundo a 

modelagem de Tolbert e Zucker (habitualização, objetificação e sedimentação).  

 

6.1 PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS REALIZADOS NA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS A PARTIR DOS REGISTROS CONTÁBEIS NO SIAFI 

 

A partir da lista do Quadro 14, a pesquisa encontrou dois procedimentos típicos do 

regime de competência contábil em 1993, sendo que entre 1994 e 2008 nenhum novo registro 

foi observado. A partir de 2009, após o início do processo de convergência e da edição de 

diversas normas pelo CFC e STN, foram feitos vários registros, o que mostra um movimento 

de aceleração no processo de implantação do regime de competência na Câmara dos Deputados.  

 

A Contabilidade e a Secin têm atuado para a implantação do novo regime 

contábil. Acredito que estamos em um processo de mudança de cultura na 

Casa. As pessoas que dispõem dessa informação (obrigação exigível) devem 

ser conscientizadas da importância do registro na Contabilidade para 

contribuírem no processo de envio dessa informação ao Defin (Entrevistado 

1). 
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Em 2009, foi feito o primeiro registro de depreciação na Casa, 

independentemente de qualquer contribuição de outro órgão, a própria 

Contabilidade fez, lá no Núcleo do xxxxxxx, de Gestão Patrimonial. Quem 

fez, inclusive, foi o xxxxxxx que trabalhava lá. A reavaliação começou em 

2012, o xxxxxxx, seria bom você falar com ele, ele tem todos esses dados. 

(Entrevistado 2). 

 

A reavaliação dos bens móveis, essa tem sido feita dentro do cronograma da 

Macrofunção, sei que começou em 2011, 10 ou 11 (Entrevistado 5). 

 

Sim, tenho conhecimento. As rotinas para apropriação de 13º salário e um 

terço de férias, com base nas macrofunções da STN Além disso, a NBC TSP 

03, do CFC, de 2016, e a Portaria CD nº 62 de 2017, ambas, apenas 

parcialmente (Entrevistado 9). 

 

Os procedimentos contábeis patrimoniais relacionados ao processo de implantação do 

regime de competência na Câmara do Deputados e apresentados a seguir estão em ordem 

cronológica dos registros contábeis no Siafi. As cópias das telas do Siafi que atestam a 

utilização do regime de competência contábil constam do Anexo A do trabalho.  

 

Consumo de estoques - 1993 

O consumo de estoques pode ser considerado como um dos primeiros procedimentos 

contábeis patrimoniais relacionados ao processo de implantação do regime de competência na 

Câmara do Deputados, e também o primeiro para os procedimentos escolhidos na presente 

pesquisa.  

 

Quanto a saída de material do almoxarifado, o consumo de estoques, a Câmara 

dos Deputados seguia o previsto nas instruções da STN, e, pelo que sei, desde 

o final de 1992, quando entrei aqui, o relatório de movimentação dos 

almoxarifados (RMA), aqui, na Câmara, tem outro nome, era encaminhado 

mensalmente para a Contabilidade, para registro no Setor do xxxxxx , que hoje 

é o do xxxxxxx, o Núcleo de Gestão Patrimonial (Entrevistado 2). 

 

Os bens de consumo como material de expediente e de copa e cozinha são adquiridos 

e depois colocados em estoque. Quando as diversas unidades da Casa Legislativa necessitam 

desses materiais, solicitações são requeridas ao Almoxarifado. No final do mês ou início do 

mês seguinte, a unidade de Almoxarifado encaminha o Relatório de Movimentação de 

Almoxarifado (RMA) à Contabilidade para os registros no Siafi. Esse registro do Siafi que 

apresenta a realização de uma variação patrimonial diminutiva de consumo de estoques, em 

obediência ao regime de competência, é de 31 de dezembro de 1993. 
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Créditos Administrativos - 1993 

Os créditos administrativos eram oriundos de valores recebidos de forma equivocada ou 

irregular pelos parlamentares, servidores e terceiros e que geravam um processo administrativo 

de cobrança e não eram registrados de imediato na contabilidade. Embora não houvesse 

instruções e procedimentos para o registro, alguns servidores que tomaram posse no cargo de 

Contador entre 1992 e 1993 propuseram essa medida quando da sua ocorrência e não somente 

no insucesso da cobrança.  

 

Muito bem, então, a Câmara já vinha com essas preocupações de aderir ao 

regime de competência, pelo que me recordo, desde que a gente entrou aqui 

na Câmara Federal, falando de Câmara. No setor público, pode ter havido 

outras experiências, houve algumas tentativas mais nada que tenha gerado 

normas, manuais, apenas iniciativa esparsas, podemos dizer assim, do 

Contador Geral da União, daquela época, que era o Isaltino. Como a sua 

pesquisa foca a Câmara, eu te digo, desde que cheguei aqui, em 92, início de 

93, já havia essa preocupação de registrar por competência, acho que não 

havia preocupação antes da nossa chegada, digo do pessoal do concurso, de 

registrar os créditos a receber de servidores, parlamentares, terceiros, por 

danos causados ao patrimônio no momento em que eles nascem, só quando 

havia o insucesso na cobrança, e a gente passou a fazer esse registro 

(Entrevistado 2). 

 

 

Assim, pode se considerar o registro dos créditos administrativos como um dos 

primeiros procedimentos contábeis patrimoniais realizado na Câmara do Deputados que 

considerava a utilização do regime de competência, o segundo para os procedimentos 

escolhidos na presente pesquisa. O registro do Siafi que demonstra os créditos administrativos 

no âmbito da Câmara dos Deputados, em obediência ao regime de competência, é de 31 de 

dezembro de 1993. 

 

Despesas antecipadas de assinaturas - 2009 

O terceiro procedimento observado foi o de despesas antecipadas. Antes disso, 

registravam-se as despesas de seguros e assinaturas de periódicos como a despesa de um único 

período, sem afetar competências futuras, o que levava a um valor patrimonial equivocado. O 

registro faz referência a um apontamento de despesa de assinatura anual de banco de dados a 

pedido do Centro de Documentação e Informação (Cedi) e apropriada mensalmente para 

atender ao novo regime contábil. O registro do Siafi que apresenta a realização de uma variação 

patrimonial diminutiva de despesas antecipadas, em obediência ao regime de competência, é de 

20 de abril de 2009. 
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Crédito de adiantamento de 13º salário dos servidores (baixa) - 2009 

O quarto procedimento contábil patrimonial observado foi a baixa de créditos de 

adiantamento de 13º salário dos servidores. Antigamente, o pagamento da primeira parcela do 

13º salário dos servidores era feito em junho, sendo que, no início do mês, registrava-se um 

adiantamento e, no final do mês, a baixa da antecipação salarial. Segundo um dos entrevistados, 

os primeiros registros dos benefícios trabalhistas pelo regime de competência não tinham uma 

uniformidade e os ajustes vieram com o tempo.  

 

Em 2009 e 2010 teve o início desses registros, embora não houvesse uma 

uniformidade e constância nos registros. Essas foram as primeiras ações 

envolvendo lançamento de adiantamento e provisão de 13º salário. Em 2011, 

esses registros ganharam ajustes e passaram a serem registrados mensalmente 

(Entrevistado 9). 
 

O registro no Siafi, de 30 de junho de 2009, mostra uma baixa de adiantamento de 13º 

salário em obediência ao regime de competência. 

 

Depreciação de bens móveis - 2009 

O quinto procedimento observado foi o de depreciação de bens móveis, em 2009. Antes 

disso, não se depreciava os bens móveis e imóveis, o que acarretava um patrimônio com um 

valor bem diferente da realidade.  

 

A depreciação, não sei a data exata que começou, mas sei que foi na data 

prevista na macrofunção, nas instruções da STN, entre 2009 e 2011, a 

depreciação foi colocada como uma questão legal, inicialmente, é tão verdade 

que foi legal, que a depreciação era feita com base em uma fórmula 

matemática, um colega que cuidava, não um sistema de prestação, como hoje, 

o Sigmas, hoje a depreciação vem com base em um relatório que é fornecido 

pelo Sigmas. E o Sigmas teve que ser reestruturado para atender essa demanda 

da depreciação, porque não tinha nada isso (Entrevistado 5).  

 

Quando se adquire um bem móvel na Câmara dos Deputados, um ativo deve ser 

registrado e não uma despesa, como costumeiramente era feito no setor público. A variação 

diminutiva deve ser registrada somente quando ocorre a deterioração do bem com a 

depreciação. O registro do Siafi que apresenta a realização de uma variação patrimonial 

diminutiva de depreciação de bens móveis, em obediência ao regime de competência, é de 28 

de dezembro de 2009. 
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Amortização de bens intangíveis - 2011 

O sexto procedimento contábil patrimonial observado foi o de amortização de bens 

intangíveis, também relacionado aos bens da Casa Legislativa, agora considerando os 

softwares. De forma similar aos bens móveis, os intangíveis sofrem alteração no valor 

patrimonial com a amortização. O registro do Siafi que apresenta a realização de uma variação 

patrimonial diminutiva de amortização de softwares, em obediência ao regime de competência, 

é de 31 de março de 2011. 

 

Ajustes para perdas de créditos administrativos - 2011 

O sétimo procedimento contábil patrimonial observado foi o de ajustes para perdas 

decorrentes de créditos administrativos. O procedimento visa ajustar o valor dos créditos a uma 

quantia esperada de recebimento. O primeiro registro no Siafi foi feito como se fosse uma 

provisão para liquidação duvidosa, haja vista que era a terminologia utilizada anteriormente. A 

Câmara dos Deputados pode ser considerada a pioneira nesse tipo de ajuste, conforme a fala do 

entrevistado, abaixo. 

 

[...] a gente já tinha implementado. Ah! sim, a provisão, não se fala mais em 

provisão, hoje, são os ajustes para perda, a gente acrescentou o ajuste para 

perda, e, na época, eu e o xxxxxx, a gente conseguiu fazer uma coisa legal, 

que foi dimensionar prazo, o envelhecimento da dívida e a possibilidade de 

recebimento, esses dois elementos para a gente trabalhar essa questão do 

percentual de ajuste, tantos dias, tantos por cento, como acontecia aqui na 

Câmara, a gente pegou a informação junto à Comof, depois de certo tempo, a 

possibilidade de recebimento dos créditos é remota, fizemos uma matriz e o 

pessoal da STN veio saber o que estavam fazendo e a gente mostrou. Fizeram 

um convite para participar de evento promovido pela STN para mostrar essa 

experiência, e eu passei essa tarefa para o professor xxxxx (Entrevistado 5). 

 

O registro do Siafi que apresenta a realização de uma variação patrimonial diminutiva 

de ajustes para perdas de créditos administrativos, em obediência ao regime de competência, é 

de 31 de outubro de 2011. 

 

Reavaliação de bens moveis - 2011 

O oitavo procedimento contábil patrimonial observado foi o de reavaliação de bens 

móveis. O procedimento visa trazer o valor dos bens a uma base monetária confiável e próximo 
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da realidade patrimonial com base no mercado ou de consenso entre as partes, firmado em laudo 

técnico10.  

 

Se o patrimônio está defasado, tem que fazer uma reavaliação, está 

superavaliado, tem que fazer uma redução. Eu vejo o trabalho da 

contabilidade sendo enriquecidos, [...]. (Entrevistado 5, grifo nosso). 

 

A primeira solicitação para o procedimento de reavaliação de bens móveis da Câmara 

dos Deputados foi feita pelo Departamento de Material e Patrimônio (Demap) à Coordenação 

de Transporte (Ctran) pelo Memorando nº 157/2011/Demap, de 25 de novembro de 2011 

(Anexo B). O registro do Siafi que apresenta a realização de uma variação patrimonial 

aumentativa de reavaliação de bens móveis, em obediência ao regime de competência, é de 27 

de dezembro de 2011. 

 

Redução ao valor recuperável de bens móveis - 2011 

Outro procedimento contábil patrimonial escolhido foi o de redução ao valor 

recuperável. O procedimento visa reconhecimento de uma perda dos benefícios econômicos 

futuros ou potenciais de serviço de um ativo acima das perdas em que se efetua normalmente11.  

Embora conste no Siafi um registro de redução ao valor recuperável, o lançamento 

refere-se a uma reavaliação negativa. Até 2013, o conceito de redução ao valor recuperável 

tinha o mesmo significado de reavaliação negativa (BRASIL, 2013a), o que levou os servidores 

da Câmara dos Deputados a fazer o registro como redução ao valor recuperável. Reavaliação 

negativa é diferente de redução ao valor recuperável. Aquela trata de ajuste no valor de mercado 

do bem, enquanto esta faz referência à perda do bem na capacidade de gerar benefícios futuros 

(BRASIL, 2018a). Ressalte-se que as normas contábeis vigentes facultam à Câmara dos 

Deputados a escolha da forma de política contábil dos seus bens, seja pelo método de custos ou 

de reavaliação. A Câmara dos Deputados ao adotar a metodologia de custos para uma classe de 

bens, pode vir a fazer a redução ao valor recuperável para esta mesma classe de bens (BRASIL, 

2017d). Dessa forma, a redução ao valor recuperável em consonância com a nova normatização 

ainda não foi realizada na Câmara dos Deputados. 

 

Quanto à redução ao valor recuperável, que consta do Siafi, ali, na verdade, é 

uma reavaliação negativa e não redução ao valor recuperável (Entrevistado 2).  

                                                 
10 Conceito apresentado na Macrofunção STN 020335, de 06/11/2015 (BRASIL, 2015d). 
11 Conceito da Macrofunção STN 020335, de 06/11/2015 (BRASIL, 2015d). 
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O registro do Siafi que apresenta a realização de uma reavaliação negativa de 

devolução, registrada como se fosse uma redução ao valor recuperável é de 27 de dezembro de 

2011. 

 

Créditos de passagens aéreas não utilizadas - 2015 

O décimo procedimento contábil patrimonial observado foi o de apropriação de créditos 

de passagens aéreas não utilizadas. A despesa é paga a partir da emissão dos bilhetes de 

passagens aéreas, contudo, alguns bilhetes não são utilizados e geram um crédito a receber pela 

Casa Legislativa. O registro do Siafi que apresenta a realização de uma variação patrimonial 

aumentativa de devolução de passagens aéreas não utilizadas, em obediência ao regime de 

competência, é de 30 de janeiro de 2015. 

 

Depreciação de bens imóveis - 2015 

Mantendo a ordem cronológica dos procedimentos contábeis patrimoniais na Câmara 

dos Deputados, o décimo primeiro procedimento observado foi o de depreciação de bens 

imóveis, em 2015, embora a depreciação de bens móveis ocorresse desde 2009. O atraso em 

relação aos bens móveis ocorreu em virtude de o lançamento da depreciação dos imóveis ser 

feito pela STN a partir dos dados encaminhados pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) 

e somente lançados a partir de 2015 com o novo plano de contas. 

 

Em relação aos imóveis da Câmara, a depreciação começou em 2015, já com 

o novo plano de contas, sendo feita de forma automática pela STN a partir dos 

registros no Sistema de Patrimônio Imobiliário da União (Spiunet). Até 2015, 

não se fazia depreciação dos bens imóveis (Entrevistado 5). 

 

O registro do Siafi que apresenta a realização de uma variação patrimonial diminutiva 

de depreciação de bens imóveis, em obediência ao regime de competência, é de 31 de março de 

2015. 

 

Créditos de receitas de exploração de áreas - 2015 

O décimo segundo procedimento contábil patrimonial realizado foi o de registro de 

créditos de receitas de exploração de áreas, mais especificamente a cessão de espaços da 

Câmara dos Deputados para organizações empresariais como: bancos, empresas de telefonia 

móvel, Correios e outros prestadores de serviços. O procedimento visa reconhecer um crédito, 
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após o transcurso do período de cessão do espaço, e uma variação patrimonial aumentativa, 

embora o recebimento dos recursos ainda não tenha ocorrido na Câmara dos Deputados. O 

registro do Siafi que apresenta a realização de uma variação patrimonial aumentativa de 

exploração de áreas, em obediência ao regime de competência, é de 29 de maio de 2015. 

 

Obrigações com fornecedores de serviços - 2018 

O décimo terceiro procedimento contábil patrimonial observado foi o de registro de 

obrigações com fornecedores de serviços pelo regime de competência. O procedimento visa 

reconhecer um passivo a pagar junto aos fornecedores, após a prestação do serviço, e uma 

variação patrimonial diminutiva. O registro contábil no Siafi deve ser feito logo após a 

realização do serviço, ou seja, próximo do evento econômico, para que Câmara dos Deputados 

possa ter ciência e um controle maior das suas obrigações. Em algumas situações, como apontou 

auditoria da Secretaria de Controle Interno (BRASIL, 2017d), variações patrimoniais 

diminutivas que deveriam ser reconhecidas mensalmente são registradas em períodos mais 

longos, desobedecendo o regime de competência. 

 

O que nós temos é a orientação do controle interno positivado no relatório e 

indicado somente no caso de apropriação das obrigações com fornecedores. 

Esse já é um ponto que tem sido adotado, mas, especificamente em termos de 

norma não (Entrevistado 1). 
 

O registro do Siafi que apresenta a realização de variação patrimonial diminutiva junto 

a fornecedores, em obediência ao regime de competência, é de 31 de julho de 2018. 

 

Obrigações com pessoal – salário a pagar - 2018  

O décimo quarto procedimento contábil patrimonial observado foi o de registro de 

obrigações com pessoal – salário a pagar dos servidores pelo regime de competência. O 

procedimento tem o objetivo de reconhecer dívidas com os servidores e proceder ao registro 

contábil. O registro é referente ao reconhecimento de remunerações atrasadas decorrentes dos 

efeitos da Lei nº 12.777/2012 que alterou o plano de carreira dos servidores da Câmara dos 

Deputados (BRASIL, 2012b). O reconhecimento desse passivo atende à determinação da 

Portaria DG nº 62/2017 que foi editada para definir os procedimentos administrativos para 

registro de obrigações exigíveis no âmbito da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2017b). 

 

Sim, tem uma portaria, agora, não sei se é a Portaria 61 ou 62, de 2017, parece 

que o intuito dela é dar ênfase no registro das obrigações por competência, 

com foco tanto na parte dos fornecedores como na parte de pessoal, também, 

na minha opinião, esse é o grande instrumento da Câmara, hoje (Entrevistado 

5). 
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O registro do Siafi que apresenta a realização de variação diminutiva patrimonial de 

pessoal na Câmara dos Deputados, em obediência ao regime de competência, é de 28 de 

dezembro de 2018. 

 

Custo dos produtos vendidos (CPV) - 2018 

O décimo quinto procedimento contábil patrimonial observado foi o de custo de 

produtos vendidos. A publicação de livros pela Edições Câmara gera um custo de produção. Na 

geração das informações de custos deve-se observar o regime de competência (BRASIL, 

2011a). Desde junho de 2018 a Câmara dos Deputados passou a registrar mensalmente no Siafi 

os custos dos livros vendidos. O registro do Siafi que apresenta a realização de variação 

diminutiva patrimonial de CPV na Câmara dos Deputados, em obediência ao regime de 

competência, é de 29 de junho de 2018. 

Destaca-se que, em consulta ao Siafi, a Câmara dos Deputados é um único órgão da 

administração direta a utilizar a conta contábil “3.8.2.0.1.01.00 – Custos dos Produtos Vendidos 

- CPV” (Figura 13). O evento demonstra o avanço da Câmara dos Deputados na implantação 

de procedimentos que utiliza o regime de competência no setor público. 

 

Figura 13 - Entes públicos que utiliza a conta CPV. 

 

 Fonte: Siafi (BRASIL, 2019d). 
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De outro lado, foi observado que 2 dos 17 procedimentos escolhidos não foram 

encontrados com registro no Siafi. Os procedimentos são obrigações com pessoal - férias e 

provisão e estão destacados a seguir. 

 

Obrigações com pessoal - férias  

O décimo sexto procedimento contábil patrimonial observado foi um passivo por 

competência, especificamente uma obrigação com o registro de férias dos servidores da Câmara 

dos Deputados. O procedimento visa ao reconhecimento contábil do direito às férias e o registro 

de uma obrigação e de uma variação patrimonial diminutiva. Em consulta ao Siafi não foi 

encontrado nenhum registro desse procedimento. A Câmara dos Deputados já está apropriando 

o 13º salário, mas não as férias. A justificativa, segundo um dos entrevistados é a complexidade 

de saber quais os servidores que têm direito às férias e a adaptação do Sistema de Gestão de 

Pagamento de Pessoal da Câmara dos Deputados (Sigesp) a essas mudanças.  

 

Quanto às férias, ainda não ocorre a apropriação porque o setor responsável 

não dispõe de informação. Será necessária a elaboração de um relatório com 

as informações individualizadas de cada servidor, considerando ao final 

(Entrevistado 9). 
 

Provisão 

O décimo sétimo e último procedimento contábil patrimonial observado foi o do registro 

das provisões. O procedimento visa ao reconhecimento de um passivo, embora para esse tipo 

de passivo haja uma incerteza quanto ao prazo e valor de desembolso. Não foi encontrado, nos 

registros contábeis do Siafi, nenhum lançamento para provisão, embora a fala do entrevistado 

aponte a existência de discussões no âmbito da Câmara dos Deputados para o reconhecimento 

dessas obrigações. 

Eu sei que se encontram na Atec processos que tratam de diversos assuntos e 

que podem geram obrigações para Câmara dos Deputados, inclusive, 

provisões e até passivo contingentes, é bom você conversar com eles 

(Entrevistado 2). 

Contrario sensu, a opinião do servidor da Atec é no sentido de ausência de demandas 

formais para registro das obrigações. 
 

No meu conhecimento, ainda não houve demanda formal para 

reconhecimento de passivos apenas para fins de registro em balanço. Uma 

situação, que chegou a mim apenas verbalmente, à qual a portaria poderia ser 

aplicada é a mensuração e registro das possíveis indenizações rescisórias 

decorrentes da demissão dos secretários parlamentares ao final da legislatura 

(Entrevistado 14). 
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A Portaria DG nº 62/2017 foi editada exatamente para definir os procedimentos 

administrativos para o registro contábil de obrigações como a provisão (BRASIL, 2017b). 

Alguns entrevistados argumentaram que se trata de uma questão complexa para ser colocada 

em prática em razão das dificuldades na identificação e quantificação dessas obrigações e 

encaminhamento dos fatos para serem registrados e evidenciados pela contabilidade.  

 

[...] porque existe na verdade, assim, algumas dificuldades operacionais de 

como esse processo acontece para que a gente tenha informação e essa 

informação chegue até a contabilidade e esse registro seja feito, então, como 

eu falei, você tem algumas obrigações colocadas pela norma, a Portaria 

62, mas essas obrigações não estão sendo cumpridas porque elas não 

chegam nos órgãos de uma forma clara, olha, a sua obrigação é esta, chegou 

aqui, como eu falei, chegou aqui, na Atec, há uma possibilidade de ser uma 

despesa, de ser uma obrigação da Câmara, encaminhar para o órgão, seja 

despesa de pessoal, seja despesa contratual, enviar para o órgão competente 

fazer a estimativa da despesa, o prazo que isso pode acontecer, não sei se isso 

vem no próprio processo, registro em um sistema, não sei como que seria 

(Entrevistado 12, grifo nosso). 
 

Sim, a Portaria 62 é resultado das análises e estudos constantes desses 

processos. Ali tinha a posição, orientação e preocupação do Controle Interno 

e outros órgãos, os órgãos se agregaram e construíram a norma, infelizmente, 

a gente não tem muito ainda assim coisa material com relação a 62, mas 

ela já está bem conhecida aqui na casa. Agora o que falta é nós, as pessoas, 

sabendo que aquilo é um instrumento para fazer e acontecer o que está 

ali (Entrevistado 5, grifo nosso). 
 

A situação da publicação da Portaria DG nº 62/2017 remete à figura do decoupling, da 

teoria institucionalista, e proposta por Meyer e Rowan (1999), quando ocorre um afrouxamento 

da estrutura formal e atividades técnicas mediante uma associação pouco rígida e que protege 

a estrutura formal das incertezas. A Câmara dos Deputados publicou a Portaria que explicita as 

medidas administrativas para o reconhecimento das obrigações por competência, contudo, 

ainda apresenta poucas ações decorrentes do novo normativo. Dessa forma, as estruturas 

formais da Casa Legislativa, principalmente as voltadas para área contábil, estariam protegidas. 

Todavia, os procedimentos para que os resultados apareçam não estão bem claros. A publicação 

com objetivo técnico teria mais efeito simbólico, sustentado pela boa-fé dos atores envolvidos 

e que legitima o regime de competência. 

 

Veja bem, você tem esse normativo da portaria que não está sendo 

adotado na sua plenitude[...] (Entrevistado 12, grifo nosso). 

 

Esse já é a praxe da administração. Já o auxílio a ser prestado pela Atec ao 

Defin na elaboração das notas explicativas (art. 6º) não fica claro para mim 

apenas pela leitura da Portaria (Entrevistado 14, grifo nosso). 
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A Figura 14 a seguir apresenta o resumo dos 17 procedimentos contábeis patrimoniais 

já realizados e o ano de ocorrência de cada evento. Ressalte-se que o procedimento de redução 

ao valor recuperável é facultativo à Câmara dos Deputados, e dois outros procedimentos 

(obrigação de pessoal – férias e provisão) não foram encontrados. Os procedimentos já 

realizados confirmam o percurso trilhado pela Câmara dos Deputados para a observância das 

novas normas de contabilidade aplicadas ao setor público e a utilização do regime de 

competência.  

 

Figura 14 - Procedimentos com registro no Siafi por ano. 

 
       Fonte: O autor (2019). 

 

Tendo em vista que os procedimentos realizados obedecem ao regime de competência 

contábil, pode-se considerar que a Câmara dos Deputados se encontra em estágio avançado do 

processo de implantação do novo regime contábil.  

Os resultados são próximos aos descritos no tópico 3.5 (PIPCP na Câmara dos 

Deputados), tendo em vista que a fonte é a mesma, o Siafi, contudo, o caminho de confirmação 

pelo pesquisador foi diferente. O PIPCP possui um contexto mais geral e comporta 

procedimentos que não são exclusivos do regime de competência, como a identificação e 

reconhecimento de ativos e passivos. Por outro lado, a listagem dos procedimentos contábeis 

patrimoniais escolhidos para verificação, neste tópico, possui um detalhamento maior das 

operações como, por exemplo, o procedimento “Créditos a receber” é considerado um 
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procedimento no PIPCP, enquanto neste tópico foi dividido em três “créditos de receitas, 

administrativos e de fornecedores”. Ademais, possui outros registros típicos do regime de 

competência contábil além do previsto no PIPCP, como, por exemplo, o registro do custo de 

produtos vendidos. Isso contribuiu para uma avaliação mais pormenorizada e direcionada ao 

regime de competência contábil na Câmara dos Deputados. 

Destaca-se que a realização dos procedimentos contábeis patrimoniais e a anuência ao 

PICP avaliam mais a questão técnica e o desempenho da Câmara dos Deputados quanto à 

implantação do novo regime contábil. Além disso, com o suporte da teoria institucionalista de 

vertente sociológica, busca-se entender o processo de institucionalização da ferramenta contábil 

a partir do consenso, participação, legitimidade, perspectiva de continuidade e apoio dos 

agentes, variáveis que vão além da compreensão instrumental e técnica e visto no tópico 

seguinte. 

 

6.2 A PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A RESPEITO 

DA IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA CONTÁBIL 

  

A percepção dos servidores da Câmara dos Deputados foi obtida a partir de realização 

de entrevistas semiestruturadas, o que permitiu uma interação maior do pesquisador com os 

respondentes, sem ficar limitado somente ao questionário (Apêndices D, E F) e com a 

possibilidade de complementar algumas informações e indagações, contribuindo para o 

enriquecimento da pesquisa e o atingimento dos objetivos do trabalho. O perfil dos 14 

entrevistados teve origem em quatro áreas da Câmara dos Deputados: contábil, controle interno, 

gestão e assessoria técnica da Diretoria-Geral. A Figura 15 mostra essa distribuição. 
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Figura 15 - Respondentes por área da Câmara dos Deputados. 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

A maior parte dos servidores entrevistados tem mais de 10 anos de Casa Legislativa, 

inclusive, dois deles com 27 anos e um com 28 anos de serviço. Como se trata da implantação 

de uma prática contábil na Câmara dos Deputados, a história conta bastante, então, o vasto 

tempo de trabalho de alguns servidores contribuiu para uma melhor descrição de todo o 

processo. A Figura 16 apresenta o perfil por tempo de Câmara dos Deputados em anos.  

 

Figura 16 - Respondentes por tempo (anos) prestado à Câmara dos Deputados. 

 

Fonte: O autor (2019). 
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A formação profissional mais comum entre os respondentes é a de Ciências Contábeis, 

6 de 14, ou seja, mais de 42% dos entrevistados. Por tratar do estudo de uma ferramenta da área 

da contabilidade, a percepção dos contadores foi importante para entender e detalhar o processo 

de implantação do regime de competência contábil na Câmara dos Deputados. A Figura 17 

mostra a formação dos servidores que participaram da pesquisa. 

 

Figura 17 - Respondentes por formação. 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

Após a apresentação do perfil dos servidores, passa-se à percepção sobre a implantação 

do regime de competência contábil. Para a pesquisa, tendo em consideração a vertente 

sociológica do institucionalismo, considera-se essa parte a mais importante, haja vista que as 

entrevistas foram elaboradas a partir do modelo de institucionalização do Tolbert e Zucker e 

funcionam como indicadores dos estágios de institucionalização. As respostas foram avaliadas 

e categorizadas conforme os aspectos de análise apresentados no Quadro 19.  

 

Regime de competência contábil 

O entendimento dos entrevistados sobre a motivação para aplicação do regime de 

competência na Câmara dos Deputados foi diversificado. A maioria dos respondentes foi na 

direção da obrigação legal. A administração pública somente faz o que determina a lei, em razão 

de o Brasil ser um país vinculado ao sistema codelaw e que preza pela formalização das regras 

e procedimentos (NIYAMA; COSTA; AQUINO, 2005). 
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Em primeiro lugar, decorre de Norma Federal do Conselho Federal de 

Contabilidade e pela orientação da Secretaria do Tesouro Nacional visando 

adequar a prática pública à legislação pertinente (Entrevistado 1). 

 

A Câmara se preocupa muito com a conformidade, então se ela já tem adotado, 

é porque tem alguma norma, eu acho que a parte do controle, aqui, da 

Auditoria, tem feito alguma ação nessa linha, também. Eu acredito que tem a 

preocupação dos contadores do Defin com essa questão, mas eu entendo, pela 

experiência de casa, tem muito a ver com legislação (Entrevistado 4). 

 

Outra resposta bastante comum foi que a aplicação do regime de competência é mais 

uma questão de legitimidade e de valorização da Ciência Contábil do que uma determinação 

legal. Esse tipo de resposta surpreende pelo tipo de organização em que se está pesquisando, 

um órgão público. Por outro lado, confirma a teoria institucionalista, principalmente da vertente 

sociológica, na qual a sobrevivência e estabilidade das instituições deriva da legitimidade, em 

boa parte mais desenvolvida pelas profissões do que pelas estruturas formais e técnicas das 

organizações (SANTOS FILHO, 2009). 

 

Para a Câmara, a primeira motivação já foi observada muitos anos atrás 

quando esse conjunto de novos contadores naquela época, novos, passou a se 

preocupar em registrar e reconhecer os ativos da Câmara, especialmente, nesse 

caso aí, dos créditos a receber. Havia preocupações nossas em relação ao 

patrimônio ser evidenciado, seguir a ciência, o balanço patrimonial evidenciar 

a composição adequada do patrimônio, não deixar para registrar somente no 

momento do insucesso da cobrança, as vezes passava 2 meses 3 meses 

cobrando, enviando cartinha e dando 30 dias de prazo para o devedor 

manifestar, imagine que acontecesse três cobranças, primeiro, segundo e 

terceiro mês e nada registrado, então a motivação vem de longe e continua no 

ponto de vista a aproximar cada vez mais da ciência contábil com a visão e 

com a intenção de representar a realidade patrimonial da Câmara. A 

motivação era mais legítima do que legal, foi inciativa nossa, digo de parte 

dos contadores a ocupar àquele espaço da Contabilidade (Entrevistado 2, grifo 

nosso). 

 

Entendo que seja a ciência, sendo, Contador, precisamos persegui-la. 

Compreendo que na Câmara dos Deputados há colegas que assim o fazem 

(Entrevistado 9). 

 

Eu acho que a vertente científica é muito forte, comece a pensar que nós 

trabalhamos com princípios e normalmente os princípios iluminam as normas, 

isso vale para o mundo jurídico e vale para o mundo contábil, imagine por 

exemplo, se discutem aí questões legais, preciso iluminar no processo de 

interpretação aquelas normas legais com os princípios constitucionais que 

naturalmente prevalecem, então, eu pego um pouco disso e transfiro para o 

mundo da contabilidade (Entrevistado 10). 

 

Alguns entrevistados entenderam que esse fenômeno contábil da competência ocorre 

pela pressão dos órgãos de controle e o processo de convergência com as normas internacionais. 
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Primeiro pensamento eu acho que a motivação principal, realmente é a pressão 

dos órgãos de controle, dos órgãos fiscalizadores, por vontade própria não, 

não creio que tenha acontecido, que tenha sido começado por vontade própria 

da alta administração não (Entrevistado 3). 

 

Creio que seja a tão proclamada convergência às normas internacionais de 

contabilidade, que provavelmente devem ser objeto de recomendação 

constante pelo controle interno da Casa (Entrevistado 13). 

 

Outros respondentes compreenderam que a questão é mais complexa e não decorre de 

somente uma causa. 

Primeiro, eu acho que é um mix, uma combinação desses fatores, o regime de 

competência já vem sendo primordial na iniciativa privada há muito tempo e 

o serviço público tem se ressentido da aplicação pura e simples do regime de 

caixa, ou mesmo, do regime misto, muitas vezes, então, o regime de 

competência, no meu ponto de vista, vem atender uma necessidade, eu falei 

agora pouco de questões de planejamento, segundo, vem realmente atender os 

órgãos de controle interno e externo (Entrevistado 7). 

 

Eu acho que é um misto, a teoria contábil diz uma coisa, eventualmente os 

órgãos de controle se alinham muito ao que diz a teoria colocando alguns 

balizadores para os órgãos seguirem, os órgãos do sistema não têm muita 

opção, o que o órgão de controle diz acaba sendo uma obrigação, o Brasil tem 

muito disso aqui, se o TCU indica um caminho, o órgão dificilmente vai 

rebelar contra isso ou vai ficar apresentando argumentações em sentido 

contrário. É um misto de tudo isso, não tem uma causa só não (Entrevistado 

11). 

 

A partir das respostas, alguns aspectos podem ser considerados. Primeiro, a presença da 

força do campo organizacional para a aplicação do regime de competência na Câmara dos 

Deputados: atuação da STN como órgão normatizador e reclamante das mudanças; órgãos de 

controle que fortalecem as novas práticas e as universidades que valorizam a Ciência Contábil 

e procuram fortalecer as profissões juntamente com os órgãos de fiscalização, controle e 

setoriais contábeis, tendo o cargo de contador como um dos indutores do novo regime. Segundo, 

influência importante do isomorfismo coercitivo (DIMAGGIO; POWELL,2005) ou pilar 

regulativo (SCOTT, 2008) pela presença da lei para obrigar a implantação da nova 

contabilidade; e aspectos do isomorfismo normativo (DIMAGGIO; POWELL, 2005) 

associados à profissionalização do corpo funcional das Câmara dos Deputados, quando um 

entrevistado (nº 5) afirma que antes dos contadores, empossados em 1992, não se pensava em 

adotar o regime de competência e que ações envolvendo o regime de competência foram 

implementadas antes mesmo de normas de caráter obrigatório. 
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Procedimentos e alteração em estruturas para aplicação do regime de competência 

contábil 

A prática do arranjo organizacional ocorre pelo desenvolvimento de instruções e 

procedimentos que facilitem a utilização da nova estrutura (DIMAGGIO; POWELL, 2005). A 

percepção de boa parte dos servidores da Câmara dos Deputados é no sentido de que já ocorreu 

a publicação de instruções que auxiliem na aplicação do regime de competência, não somente 

no âmbito da STN, responsável pela edição de normativos contábeis, mas também na Câmara 

dos Deputados, com a publicação da Portaria DG nº 62/2017, que estabeleceu os procedimentos 

administrativos para reconhecimento e evidenciação das obrigações. Em termos de alteração de 

estruturas, os respondentes salientaram as alterações em sistemas de informática para 

incorporarem informações consoante o regime de competência. O plano de contas do Siafi foi 

alterado para adequação das situações que envolvem registros por competência. Acrescentaram 

um módulo no Sistema de Gestão de Materiais da Câmara dos Deputados (Sigmas) para o 

cálculo da depreciação dos bens móveis, além disso, encontra-se em desenvolvimento um outro 

módulo para registro dos fornecedores por competência. Ademais, foram criados relatórios por 

competência de 13º salário, férias e encargos no Sigesp (Sistema de Gestão de Pessoal da 

Câmara dos Deputados).  

 

Sim, tem uma portaria, agora, não sei se é a Portaria 61 ou 62, de 2017, parece 

que o intuito dela é dar ênfase no registro das obrigações por competência, 

com foco tanto na parte dos fornecedores como na parte de pessoal, também. 

Na minha opinião, esse é o grande instrumento da Câmara, hoje. Em termos 

de estruturas, o Siafi teve que mudar, o novo plano de contas, o plano mudou 

(Entrevistado 5). 

 

Sim, em 2017, a Câmara publicou a Portaria nº 62 com procedimentos a serem 

adotados no controle administrativo, reconhecimento e registro contábil de 

obrigações exigíveis no âmbito desta Casa. Em termos de mudança de 

sistemas, a única coisa que tenho conhecimento é a adaptação do Sistema do 

Demap para controle e apuração da depreciação no Sigmas. Ah! O Siafi, 

também, foi adaptado para atender a contabilidade patrimonial. Em 2015, 

houve implantação do novo plano de contas (Entrevistado 6).  

 

Sim, tenho conhecimento. As rotinas para apropriação de 13º salário e um 

terço de férias, com base nas macrofunções da STN. Além disso, a NBC TSP 

03, do CFC, e a Portaria CD nº 62 de 2017, ambas, apenas parcialmente. O 

Siafi, com a criação de situações que permitissem os registros por 

competência. Já no Sigesp (Sistema de Gestão de Pessoal) foi criado relatórios 

com valores fidedignos para registrar por competência de 13º salário, férias e 

respectivos encargos (Entrevistado 9). 
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[…] mais a mudança do Sigmas, agora, do processo de liquidação, vocês vão 

conseguir pegar o relatório com tudo que foi dado entrada e não foi 

encaminhado para liquidação (Entrevistado 8). 

 

Em termos de estrutura de pessoal, houve uma redução considerável no quadro 

funcional do Defin.  

 

Ontem, eu, mesmo, estava conversando com o xxxxxx, nosso Diretor, sobre a 

aquela questão de custos da Gráfica da Câmara dos Deputados e falei para ele 

da nossa dificuldade de ajudar, principalmente, por falta de pessoal técnico, 

de contadores (Entrevistado 5). 

 

A diminuição de contadores pode ter gerado dificuldades à Câmara dos Deputados na 

implantação de procedimentos patrimoniais que utilizam o regime de competência, como a 

informação de custos. 

 

Disseminação do regime de competência contábil 

 

Após o desenvolvimento de procedimentos e instruções de execução, outras atividades 

foram necessárias para a disseminação da prática contábil pela Casa Legislativa. Segundo 

Tolbert e Zucker (1998), o novo arranjo organizacional ganha corpo e se torna generalizado a 

partir das iniciativas de difusão pela organização. Isso importa no aumento de significados que 

são compartilhados e ligados a comportamentos padronizados, permitindo ações além das 

práticas iniciais.  

Ações como a campanha do Defin com o slogan “Toda dívida não empenhada deve ser 

contabilizada” (Anexo C) foi divulgada nos canais de comunicação da Câmara dos Deputados, 

inclusive usando uma linguagem mais simples e peculiar aos gestores; envio de e-mail 

marketing para os gestores e fiscais demonstrando a importância do tema e convidando para 

reuniões e eventos; diversas reuniões entre Defin, Depes, Dirad, Atec e outras áreas para 

conscientização dos gestores sobre a importância do registro contábil segundo o regime de 

competência; evento no Cefor com o tema “Procedimentos contábeis para fiscalização de 

contratos” em 28/08/2018 com a participação de mais de 80 gestores para tratar da importância 

de encaminhar as faturas à contabilidade após a prestação do serviço e atendimento ao princípio 

contábil da competência.  
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De fato sim, ao falar da disseminação das ideias, das regras constantes na 

Portaria 62, de 2017, nós fizemos reuniões com a Dirad, o Depes, a DRH, a 

Atec, fizemos eventos com os fiscais e continuamos atuando para a 

disseminação da informação não só a partir dessas reuniões e eventos como 

também via e-mail, o chamado e-mail marketing, que a Câmara tem, 

disparando para um público seleto, um grupo selecionado, que foi os 

ocupantes de FC-3, de Diretor de Coordenação acima, e para os fiscais. Então, 

eu diria que estamos desenvolvendo muitas atividades. Em termos de eventos 

já foram 2, um no dia 2 de agosto 2017, desculpa, em 2017 não, só as reuniões 

com os Diretores, em agosto de 18, sim, e, agora em dezembro, essa semana, 

plenário 2, aproveitando a oportunidade que a Coordenação de Administração 

Financeira estava divulgando os procedimentos do encerramento do exercício 

financeiro, voltamos a insistir no cuidado que o gestor deve ter ao nos passar 

a informação até o final do ano das dívidas que, por acaso, esteja em face de 

nascimento para a gente avaliar (Entrevistado 2).  

 

[...] houve várias reuniões, envolvendo o pessoal da Assessoria Técnica, do 

Controle Interno, da área de pessoal, na época, era o Diretor, o xxxxxx, o 

intuito era que essas reuniões viessem dar consciência a todos os órgãos, na 

área de pessoal, na parte de serviço, na parte de fornecimento, para entender 

que essas informações não deveriam esperar a parte financeira, mas deveriam 

lidar, logo, no fator gerador, realmente, então a gente teve esses encontros 

como premissas da portaria. Após a portaria, também, nós fizemos visitas, na 

própria Atec, conscientizando e qual era o teor da portaria e tivemos, também, 

reuniões com a Dirad, falando da portaria, reuniões, de novo no Depes, agora 

já com o xxxxxx da DRH, e depois, com o xxxxxx, mais na frente, tivemos 

aquele encontro com os fiscais de contrato, no Cefor, onde todos os diretores 

foram convidados, gestores, para terem consciência dessa nova postura da 

contabilidade, essa nova tendência, se tem uma obrigação aqui, vai para 

pagamento, rápido ou vai ficar parada, por algum motivo, neste caso, a 

contabilidade tem que fazer o registro e reconhecer a obrigação por 

competência (Entrevistado 5). 

 

Um evento também destacado foi um curso realizado pela STN na Câmara dos 

Deputados para apresentar as novidades da contabilidade aplicada ao setor público. 

 

Outra coisa, foi um curso dado pela STN, aqui na Câmara, no Cefor, o curso 

de Gestão do Patrimônio Público no período de 11/05 a 20/05/2010 que 

abordou todos esses novos temas da contabilidade e a observância da 

competência (Entrevistado 5). 

 

O evento contribuiu para a disseminação e fortalecimento do regime de competência. 

 

Valor positivo e aceitação (consenso) atribuídos ao regime de competência contábil 

A percepção dos respondentes foi no sentido de vantagens pela utilização do regime de 

competência contábil. Houve ampla aceitação do novo regime para o registro do patrimônio da 

Câmara dos Deputados e afirmações de que ele melhor evidencia o patrimônio do que regime 

de caixa, pois traz uma informação com mais qualidade, reflete um patrimônio mais próximo 
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da realidade e auxilia os gestores no processo de decisão. Há concordância da legitimidade à 

nova estrutura, tendo em vista que já existe consenso entre os operadores da organização 

(TOLBERT; ZUCKER, 1998). 

 

(…) se a gente tiver o cuidado de observar constantemente as orientações da 

Estrutura Conceitual, especialmente, quanto as características qualitativas da 

informação contábil e as suas restrições, deveremos ter benefícios, só 

vantagens, as desvantagens poderão surgir quando a gente não atender a isso 

(Entrevistado 2). 

 

Ah, sim, o regime de competência traz para a contabilidade e para o órgão, o 

registro adequado do patrimônio. Caso o patrimônio esteja defasado, tem que 

fazer uma reavaliação, estando superavaliado, tem que fazer uma redução 

(Entrevistado 5). 

 

Eu vejo como um movimento irreversível, no meu ponto de vista, por causa 

de tudo isso que a gente está falando, pelas vantagens apresentadas, [...] a 

competência veio para ficar (Entrevistado 7).  

 

Sim, entendo que esta prática (regime de competência) melhor evidencia a 

situação econômico-financeira do ente público (Entrevistado 9). 

 

Destacaram a importância da contabilidade e os diversos princípios que a norteia como 

uma ferramenta de produção da informação para o processo de decisão.  

 

Excelente pergunta, não só compreendo, como vejo essencial, infelizmente 

ainda tem aquela dicotomia entre contabilidade e orçamento, mas, o princípio 

da competência, o que que ele faz, ele permite que você faça o reconhecimento 

do fato no momento que você tem um fato gerador, você não precisa esperar 

a liquidação daquela despesa para você fazer o lançamento. Então, isso 

antecipa, na visão do Controle Interno, o que a gente chama de riscos. 

(Entrevistado 7.) 

 

Sim, claro, a contabilidade é uma ferramenta fundamental para tomada de 

decisão, ela produz informação a partir dos dados que junto com outras 

informações, produz definições estratégicas e permite ao gestor tomar decisão 

de melhor qualidade. (Entrevistado 11). 

 

Não resta dúvida que a contabilidade e seus princípios são importantes no 

setor público. Isso porque os registros patrimoniais necessitam ser validados 

pela Contabilidade para que haja a correta incorporação ao patrimônio do 

órgão. (Entrevistado 13). 

 

Outro ponto ressaltado foi a mudança de atitude dos setores da Câmara dos Deputados 

envolvidos no registro patrimonial frente às novas disposições contábeis. A teoria 

institucionalista coloca essa modificação de comportamento e da própria cultura da organização 

como fator primordial para a mudança institucional (CARVALHO; VIEIRA, 2003).  
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A Contabilidade e a Secin têm atuado para a implantação do novo regime 

contábil. Acredito que estamos em um processo de mudança de cultura na 

Casa. As pessoas que dispõem dessa informação (obrigação exigível) devem 

ser conscientizadas da importância do registro na Contabilidade para 

contribuírem no processo de envio dessa informação ao Defin (Entrevistado 

1, grifo nosso). 

 

Eu acredito assim, as pessoas que estão ligadas, mudaram, mudou a cabeça, 

do contador, a cabeça do pessoal do patrimônio, do Demap, mudou, agora, 

quando eles falam com a gente de forma diferente, [...]assim, eles estão 

preocupados muito com esse reflexo no patrimônio em função de uma 

aquisição. Com relação aos imóveis, mudou também, preocupação muito 

maior quanto à reforma dos apartamentos, o pessoal do Detec, percebemos 

que mudou, então, eu vejo assim, que mudou foi a cultura, no geral 

(Entrevistado 5, grifo nosso). 

 

Sim, tenho conhecimento, temos uma portaria que a 62, de 2017 e eu próprio 

já acompanhei e conversei com os colegas da contabilidade sobre a 

importância da gente começar a mudar a cultura a partir dessa referência 

que é a portaria (Entrevistado 10, grifo nosso). 
 

Salienta-se, também, traços do isomorfismo cognitivo quando se percebe uma mudança 

de atitudes de alguns servidores e novos comportamentos compreendidos como mais adequados 

(taken for granted). 

 

Ações de monitoramento do regime de competência contábil 

O monitoramento organizacional compreende a análise do trabalho desenvolvido por 

outras instituições. Ocorrendo, assim, uma estratégia de baixo custo, haja vista que resultados 

positivos sobre o uso da ferramenta em outras organizações revelam que a estrutura já foi 

testada e pode ser utilizada (TOLBERT; ZUCKER, 1998). 

Em discussões sobre a temática do regime de competência em custos, o benchmarking 

foi bastante aproveitado pela Câmara dos Deputados para observar as experiências de diversas 

instituições públicas como: Exército, Ministério da Fazenda, Advocacia Geral da União, entre 

outros. 

Sim, eu volto a lembrar da questão do custo que abriu a oportunidade para 

gente visitar muitos órgãos começando com a AGU, Ministério da Fazenda, 

Exército, Justiça, posso ter esquecido algum outro essas visitas a esses órgãos 

para verificar como ele estava implantando utilizando custos necessariamente 

tinha que envolver questionamento sobre a questão da competência, eu lembro 

de participar de quase todas essas visitas e pessoalmente de minha parte ter 

feito questionamentos em relação a isso e as respostas dessas pessoas foram 

que boa parte da orientação de competência era observado outra parte não, 

aquilo que era possível, estava dentro do conceito competência para custos, o 

que não é, não estava, então, hoje, realmente, essas preocupações e 

experiências gerou o nosso benchmarking, nosso marco de referência para 

início e desenvolvimento do nosso projeto de custos, que está em andamento 

(Entrevistado 2). 
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O Quadro 20, a seguir, apresenta o resumo do benchmarking realizado, onde demonstra 

os pontos destacados, como, sistema de acumulação, sistema e método de custeio, entre outros. 

O sistema de informação de custos deve ser baseado em três elementos essenciais: sistema de 

acumulação: forma com que os valores de custos são acumulados respeitando o fluxo físico 

operacional do processo produtivo;  sistema de custeio: modelo de mensuração das informações 

de custos; e, método de custeio: associado ao processo de identificação e associação do custo 

ao objeto de custeio (BRASIL, 2011). O regime contábil utilizado era o regime de competência 

contábil para todos os órgãos comparados. 

Quadro 20 – Benchmarking – pontos destacados 

Ponto 

destacado 

Órgão 

Advocacia-

Geral da União 

Ministério da 

Fazenda 

Ministério da 

Justiça 

Ministério do 

Exército 

Apoio da alta 

administração 

Sim Sim Sim Sim 

Unidade 

Responsável 

Orçamento e 

finanças 

Orçamento e 

finanças 

Gestão estratégica Contabilidade 

Piloto ou 

projeto 

Sim Sim Sim Sistema 

contratado 

Sistema de 

Custeio 

Custo histórico Custo histórico Custo histórico Custo histórico 

Sistema de 

acumulação 

De forma 

contínua 

De forma 

contínua 

De forma contínua De forma 

contínua 

Método de 

custeio 

Absorção 

 

Direto Direto  ABC adaptado 

Objeto de custo Departamentos Processos  

 

Processos 

 

Atividades 

Regime 

contábil 

Competência  Competência Competência Competência 

Fonte: O autor (2019) adaptado do relatório de benchmarking (BRASIL, 2016c) 
 

A Câmara dos Deputados serviu de modelo no desenvolvimento dos procedimentos 

para o registro contábil pelo regime de competência, inclusive sendo convidada para apresentar 

a sua experiência em um evento organizado pela STN. 

 

É engraçado, as pessoas falam, vamos lá na Câmara, vamos ver o que eles 

estão fazendo, algumas pessoas da STN já vieram aqui, quando eles souberam, 

na época, que a gente estava trabalhando com seguros e estava fazendo aquela 

apropriação dos seguros e mais alguma coisa, que eu não recordo, que a gente 

já tinha implementado. Ah! sim, a provisão, não se fala mais em provisão, 

hoje, são os ajustes para perda[...], fizemos uma matriz e o pessoal da STN 

veio saber o que estavam fazendo e a gente mostrou. Fizeram um convite para 

participar de evento promovido pela STN para mostrar essa experiência, e eu 

passei essa tarefa para o professor xxxxxx (Entrevistado 5). 
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O Siafi também foi utilizado como interação e observação do trabalho desenvolvido 

por outras instituições, quando consultado pelos servidores da Câmara dos Deputados para 

verificação de como determinado órgão público estava fazendo os registros contábeis. 

 

(…) o que aconteceu bastante, era que a gente observava que algum órgão já 

tinha adotado algum procedimento, em consulta ao Siafi, pela senha maior 9, 

depois, ligávamos para ver como eles estavam fazendo, houve um intercâmbio 

de informação de uma forma mais informal, mas, eu acredito que talvez outros 

colegas tenham participado de oficinas e outras coisas (Entrevistado 5). 

 

Os órgãos de controle, tanto interno como externo, também já fizeram 

acompanhamentos e avaliações na Câmara dos Deputados quanto a procedimentos que 

envolvessem a aplicação do regime de competência.  

 

Avaliações pontuais, existem relatórios de auditoria e muitas demandas, mais 

pontuais do controle interno. Do controle externo, apenas nas épocas de 

prestação de contas anuais onde saem aquelas decisões relativas, em que há, 

também, pontualmente, a indicação de diversos itens e elementos a serem 

tratados no relatório de gestão, e, um deles, historicamente, costuma ser o 

nível de experiência, de vivência, de implantação de custos aqui na Câmara e 

a gente vem relatando (Entrevistado 2). 

 

Eu creio que houve outros da Secin com relação aos créditos administrativos, 

e, com relação ao TCU, no ano passado e, também, em 2017, teve 

manifestação do Tribunal, havia créditos registrados no nosso patrimônio, que 

no entender deles, não deveria existir, eram créditos envelhecidos, que 

estavam há muito tempo, parados, créditos do antigo IPC, possibilidade de 

recebimento era remota, e fizemos o desreconhecimento em 2018 

(Entrevistado 5). 

 

Eu tenho conhecimento aqui no plano da Secin, nós tivemos uma reunião, ano 

passado, uma reunião sobre o trabalho que a Secin estava fazendo em cima 

dessa questão de competência com um foco em folha, a questão das despesas 

contratuais, essa parte mais vultosa, dali brotou um relatório que passou por 

nós e que nós demos várias respostas e indagações para eles a esse respeito 

(Entrevistado 10). 

 

Os órgãos de controle atuaram como indutores e fiscalizadores da utilização do novo 

regime contábil. 

 

Ações de teorização para amparar ou instrumentalizar o regime de competência 

contábil 

Estudos, pareceres e notas técnicas contribuem para o processo de teorização da nova 

ferramenta gerencial. A presença desses instrumentos facilita o entendimento dos novos 
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conceitos e auxilia a operacionalização das estruturas na organização. O desenvolvimento 

teórico enxerga as dificuldades encontradas e propõe soluções (TOLBERT; ZUCKER, 1998). 

No caso do regime de competência na Câmara dos Deputados, a teorização ocorre mais no 

plano dos órgãos editores de normas contábeis, a STN e o CFC, além de outras disposições 

definidas pelo TCU. Em termos locais, na Câmara dos Deputados o processo de teorização 

ocorreu mais fortemente na produção da Portaria DG nº 62/2017 que estabeleceu os 

procedimentos administrativos para registros das obrigações. 

  

Sim, a Portaria 62 é resultado das análises e estudos constantes desses 

processos. Ali tinha a posição, orientação e preocupação do Controle Interno 

e outros órgãos, os órgãos se agregaram e construíram a norma, infelizmente, 

a gente não tem muito ainda assim coisa material com relação a 62, mas ela já 

está bem conhecida aqui na casa (Entrevistado 5). 

 

A percepção de um dos entrevistados foi pela desnecessidade de produção de estudos 

e normas no âmbito da Câmara dos Deputados, haja vista a existência de órgão técnico que já 

faz todas as pesquisas e publicações de normas de interpretação. Outro entrevistado entendeu 

que as normas da STN que editam procedimentos já são suficientes, no entanto, o que falta é a 

definição de responsabilidade de cada unidade administrativa na Câmara dos Deputados. 

 

Entendo que não seja. Não vejo a necessidade de gastos com recursos 

humanos tendo em vista, que um órgão técnico para o ente federal já faz todos 

os estudos (Entrevistado 9). 

 

Quanto à elaboração de normas próprias da Câmara, acho que em termos de 

procedimentos, acho, assim, que não são necessárias, mas em termos de 

definição de responsabilidades, acho importante. Exemplo é a questão dos 

passivos, não se sabe direito o que cada um deve fazer. As áreas gestoras 

acham que obrigação da contabilidade definir tudo, enquanto, o que a gente 

faz é a apropriação dos passivos na contabilidade e depois divulgar nas 

demonstrações a partir das informações recebidas pelos órgãos da Casa 

(Entrevistado 5). 

 

Esse já é a praxe da administração. Já o auxílio a ser prestado pela Atec ao 

Defin na elaboração das notas explicativas (art. 6º) não fica claro para mim 

apenas pela leitura da Portaria (Entrevistado 14). 

 

Por outro lado, outros respondentes ressentiram da falta de outras normas da Câmara 

dos Deputados para tratar os assuntos contábeis tendo em consideração as especificidades da 

Casa legislativa.  
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A exemplo do que já ocorreu com as provisões, em que foi necessário a 

produção de norma interna própria, a CD deveria também tratar de editar 

normas internas para orientar o processo de implementação dos 

procedimentos patrimoniais, sendo que talvez o tema mais importante seja a 

política contábil de patrimônio (Entrevistado 1). 

 

Sim, seria importante a Câmara editar normas/orientações próprias para 

instrumentalizar o regime de competência. Acredito que a norma deveria ser 

baseada nos normativos da STN, porém com uma linguagem mais acessível e 

compreensível para todos, pois muitos servidores não são da área contábil, 

mas são fundamentais para implantação do regime de competência (com 

informações), por exemplo, os fiscais de contrato. Acredito, também, que a 

edição de normativo pelo próprio órgão aproxima as pessoas do objetivo, dá 

ideia de pertencimento (Entrevistado 6). 

 

A elaboração de normas pela própria instituição, além de agregar as particularidades da 

Casa Legislativa, pode trazer uma ideia de pertencimento.  

 

Pessoa (s) com importante (s) contribuição (ões) para implantação do regime de 

competência contábil (champions) 

A teoria institucionalista aponta que o processo de teorização está vinculado à presença 

de colaboradores diretamente interessados no desenvolvimento da nova estrutura. Essas 

pessoas, chamadas de champions, desempenham um papel importante para a disseminação 

cognitiva e normativa do novo arranjo organizacional, o que facilita o processo de teorização e 

resolução de problemas (TOLBERT; ZUCKER, 1998). A pesquisa indicou a presença de 

champions na Câmara dos Deputados como os principais responsáveis pelo desenvolvimento 

do regime de competência contábil na Casa legislativa. Os respondentes apontaram servidores 

do Defin, mais especificamente da Coordenação de Contabilidade. Os servidores são 

contadores de carreira da Câmara dos Deputados, alguns com mais de vinte e seis anos de 

atividades na Casa Legislativa. Além disso, atuam ou já atuaram como professor de 

contabilidade aplicada ao setor público. Um servidor é autor de diversas obras sobre a 

contabilidade pública, o que facilita o trabalho de difusão das normas contábeis. Quando da 

realização das entrevistas, foi observado, pelo pesquisador, que as obras do servidor da Casa 

estão presentes nas estações de trabalho de todos os colaboradores que laboram com a atividade 

contábil na Câmara dos Deputados.  

 

Sim, inclusive, recentemente, pelo xxxxxx, colega do Defin, fez uma palestra 

sobre isso, tentando incentivar os fiscais de obras (Entrevistado 3). 

 

[...] aí a gente vai sentar de novo com a contabilidade, xxxxxx e vocês e o 

Demap, na mesa, vira a chave e acabou (Entrevistado 8).  
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Outro setor, posso citar a Contabilidade na pessoa do Prof. xxxxx e sua equipe 

(Entrevistado 9)  

 

Sim, eu posso destacar, (…), antenada com tudo que está acontecendo, com a 

batuta do xxxxx, profissional tarimbado, competente, então, realmente, a 

Coordenação de Contabilidade foi o órgão que iniciou esse processo em 

articulação com nosso órgão Central, a Secretaria do Tesouro Nacional (…) 

(Entrevistado 10). 

 

Ademais, a indicação pode ser confirmada pelo trabalho desenvolvido na coordenação 

de diversas reuniões realizadas com outros setores da Câmara dos Deputados, pela promoção 

de vários eventos, inclusive como palestrantes e como indutores do processo para a elaboração 

da Portaria DG nº 62/2017. 

 

Resultados positivos a partir da aplicação do regime de competência contábil 

Existe uma relação direta entre os resultados positivos da estrutura e a sua manutenção 

na organização (TOLBERT; ZUCKER, 1998). Assim, seria necessário que o regime de 

competência já estivesse produzindo frutos para que o processo de implantação fosse totalmente 

sedimentado. Ressalte-se que os citados autores relativizam a produção de resultados tendo em 

vista a dificuldade das organizações em demonstrá-los e afirmam que esse aspecto do 

desempenho deve ser analisado em conjunto com outros fatores.  

Nesse contexto, quanto aos resultados, em termos de transparência e tomada de decisão 

para a Câmara dos Deputados, a maioria dos entrevistados entenderam que ainda não foi 

possível verificar contribuições para a tomada de decisão.  

 

No momento ainda não houve impacto, talvez a longo prazo a gente também 

consiga observar melhor isso, até porque as vezes, essa minha opinião, dá 

entender que o gestor ele olha muito pouco para o relatório contábil nas suas 

tomadas de decisões (…) (Entrevistado 1). 

 

Entendo que tem grande potencial para em pouco tempo apresentar resultados, 

eu diria que no horizonte de até 5 anos a gente comece a colher os frutos, mas, 

infelizmente, lamento, e tenho tristeza, nesse aspecto, ainda hoje, apesar de 

toda iniciativa, de tudo o que a gente vem fazendo para implantação do regime 

de competência, aqui na Câmara (…) (Entrevistado 2). 

 

 

Essas afirmações contradizem posições da doutrina contábil e vêm ao encontro da 

definição de mito racional (MEYER; ROWAN, 1999), neste caso, atribuído ao regime de 

competência que é alardeado com o melhor regime contábil, utilizado nos países de economia 
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forte e o que traz mais benefícios (BORGES et al., 2010), mas na prática é apontado pela baixa 

efetividade para a organização.  

 

[...] eu vejo o trabalho da contabilidade sendo enriquecidos, agora, não 

consigo perceber ainda que isso tenha chegado em termos de gestão 

(Entrevistado 5). 

 

Eu compreendo a importância, mas eu acho que falta muita coisa aí, tem que 

transformar o resultado dessa apuração em algo palatável para o gestor, para 

que ele possa tomar decisão com base naquilo que você está falando. Hoje os 

relatórios atendem à Contabilidade, e não pesam nada na decisão do gestor 

(Entrevistado 8). 

 

Por outro lado, alguns respondentes apontaram avanços, principalmente na questão da 

transparência, com a publicação dos demonstrativos contábeis apresentando um patrimônio 

mais próximo da realidade. 

 

Em 2018, final de dezembro, foi feito um registro de obrigação pelo regime 

de competência (pessoal a pagar). Acredito que tal registro contribuiu para 

melhorar a qualidade da informação patrimonial (Entrevistado 6). 

 

Em relação à transparência, sim. A partir da implementação do regime de 

competência, os balanços passaram a evidenciar melhor os ativos e passivos 

da Câmara, mesmo que ainda tenha que avançar para outros registros ou 

apresentação em notas explicativas. Já para a tomada de decisão, entendo que 

ainda não (Entrevistado 9). 

 

As informações contábeis produzidas e dispostas nas demonstrações financeiras ficam 

limitadas aos setores contábeis. Fazer com que essas informações cheguem aos gestores é o 

desafio para a nova contabilidade. 

 

Atuação de grupo de apoio ou de resistência ao regime de competência contábil 

A teoria institucionalista aponta dois fatores importantes para sedimentação de 

determinada estrutura organizacional. Primeiro, a defesa de grupos de interesse na adoção e 

perpetuação do novo arranjo organizacional. Segundo, alguma frente de resistência à aplicação 

da nova ferramenta. O conflito gerado por esses dois fatores pode deixar a estrutura fortalecida 

e definir seu futuro na organização (TOLBERT; ZUCKER, 1998). Na Câmara dos Deputados, 

quando da discussão dos aspectos da legitimidade do regime de competência contábil, já se 

afirmava a ampla aceitação por todas as unidades administrativas sobre a prática. Agora se 

requer saber quais setores se destacam no apoio ao novo regime contábil. A Coordenação de 
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Contabilidade do Defin foi a unidade mais lembrada na defesa do regime de competência 

contábil.  

Participação e efetividade no processo. Acho que o Defin é um órgão, a 

Coordenação de Contabilidade, acho que eles sim, a própria Secin, mas, o 

Defin tem um papel mais importante (Entrevistado 3, grifo nosso). 

 

A Coordenação de Contabilidade pode ser destacada nesse processo. O 

xxxxx, você e vários da contabilidade e todos que estavam lá na palestra. Na 

verdade, quando se diz contabilidade, está dizendo Defin, Dirad, na medida 

que o Núcleo Setorial de Gestão da Dirad é um apoio dessa diretoria a essa 

ação, o xxxxxx também (Entrevistado 8, grifo nosso). 

 

Sim, eu posso destacar, eu teria que começar por nossa Coordenação de 

Contabilidade, é uma coordenação muito atenta, antenada com tudo que está 

acontecendo, com a batuta do xxxxxx, profissional tarimbado, competente, 

então, realmente, a coordenação de Contabilidade foi o órgão que iniciou esse 

processo em articulação com nosso órgão Central, a Secretaria do Tesouro 

Nacional,[...] (Entrevistado 10, grifo nosso). 

 

Isso não seria novidade, como reportado por um dos entrevistados, tendo em vista que 

a defesa da nova contabilidade já seria uma obrigação para os órgãos do Defin e Controle 

Interno, como órgãos técnicos da área. 

Eu não quis citar a gente, nem o Defin, nem a Dirad, nem o Controle Interno, 

porque isso já é dever de ofício, eu quis citar pessoas que estão tendo o 

primeiro contato com essas demandas e a legislação [...] (Entrevistado 2). 

 

Um dos entrevistados destacou, também, a indicação das unidades de gestão como 

primordial para o sucesso do novo regime contábil. 

 

Eu não vou citar nomes, eu gostaria de citar e o que me surpreendeu bastante, 

foram as áreas de execução, recursos humanos, área patrimônio, a figura do 

fiscal em si, na maioria, no meu contato com os fiscais, nos eventos que já 

relatei, demonstraram total interesse em colaborar tanto quando apresentei 

situações de que a gente está retardando o processo de reconhecimento das 

dívidas por conta de um atesto também demorado, por conta da falta de 

documentação, etc., [...] (Entrevistado 2). 

 

Por outro lado, foram apontadas algumas resistências ao processo de implantação do 

regime de competência contábil. Apenas um respondente apontou qual seria o setor de 

resistência. 

No Depes, eu vejo alguns blocos de resistência. Por que, é aquilo, nunca 

olharam muito para a contabilidade, tem dinheiro paga, tem orçamento, vou 

empenhar liquidar e pagar, a contabilidade sendo deixada de lado, agora vem 

pedindo novas ações, os gestores não vão querer mudar, sempre foi assim 

(Entrevistado 3). 
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A maioria preferiu afirmar que as resistências não são direcionadas ao regime de 

competência contábil, como ferramenta e princípio, pois todos reconhecem a melhoria que pode 

trazer.  

 

Então o que a gente percebeu foi, assim, que os questionamentos vieram 

porque é um controle, uma tarefa mais, a preocupação de fornecer essas 

informações, e não consegui, como deveria produzir essa informação a tempo 

e como a portaria indica que esses gestores são responsáveis, eles têm essa 

competência, mesmo, gera um pouco de receio, medo nas pessoas. Por conta 

disso, eles tiveram essa reação, se eu recebo a nota fiscal, não vou conseguir 

mandar para a finanças a tempo para eles registrar, o receio era de produzir a 

informação e de uma tarefa mais (Entrevistado 5). 

 

Sim, difícil nomear, mudanças sempre causa incômodo, infelizmente acho que 

boa parte das unidades não estão ainda alertas e cientes a respeito dessa nova 

dinâmica, acho que existe ainda um trabalho, até pedagógico para ser feito, 

como professor, diria isso, de esclarecimento, de alerta, de expor, talvez, até 

uma cartilha, um tipo de elucidação que o gestor possa ter, para ele saber que 

isso vai ajudá-lo, e que vem a favor dele (Entrevistado 7). 

 

Eu acho que não é resistência, mas uma questão, talvez, uma falta de 

estabelecer fluxos de trabalho, de tempo, que já se tem para que o processo 

passe na Contabilidade com informações que possam ser utilizados, [...], ainda 

mais nessa fase de poucos trabalhadores e não pode contratar, com a 

perspectiva de aposentadoria muito grande com a reforma (Entrevistado 12).  

 

É mais um receio às mudanças, ao aumento de burocracia, aos novos controles e às 

tarefas que o novo mecanismo contábil traz para os servidores frente à redução da força de 

trabalho por que passa a Câmara dos Deputados. 

 

Tempo de utilização do regime de competência contábil 

Para a teoria institucional, o ciclo de institucionalização se completa com o processo de 

sobrevivência da estrutura organizacional. A continuidade da prática nas organizações é um 

sinal de que caminha para a sedimentação (TOLBERT; ZUCKER, 1998). Como demonstrado 

no tópico 6.1, o regime de competência ganhou corpo na Câmara dos Deputados a partir de 

2009, com o processo de convergência da contabilidade aplicada ao setor público com as 

normas internacionais. Assim, já são 10 anos de nova prática na Casa Legislativa, o que 

demonstra um grau de perenidade considerável, sem considerar as primeiras discussões, já em 

1993. Os entrevistados caminharam na direção da manutenção do regime contábil atual e de 

não verem possibilidade de mudança para outro regime. 
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Eu vejo como um movimento irreversível, no meu ponto de vista, por causa 

de tudo isso que a gente tá falando, pelas vantagens apresentadas, pelas 

práticas que o setor privado traz, pelas práticas que a esfera orçamentária 

federal está adotando, que o Ministério do Planejamento, aqui, na Esplanada 

e tudo que vem se consistindo e outra coisa, a gente está no momento de vacas 

magérrimas no orçamento, vacas gordas se um dia vão voltar, elas não vão 

pastar, como pastava antes, então o aumento da eficiência da máquina estatal 

é outro fator a favor do regime de competência, eu acho que o caixa não vai 

voltar, a competência veio para ficar (Entrevistado 7).  

 

Eu não vejo nenhum sentido, não vejo a menor possibilidade porque isso aqui 

é o futuro, é o mundo mais desenvolvido, a gente trouxe do setor privado para 

o setor público, é muito salutar, você está convergindo para bons padrões que 

deram certo, é assim no plano ambiental, combate a corrupção, assim é no 

plano contábil, acho muito bom seguirmos essa modernidade, eu não 

vislumbro, assim, eu não vejo como você depois de tudo tanto que foi 

produzido no setor até aqui, a gente dizer, não, vamos abandonar e voltar para 

uma perspectiva de caixa, não combina com os novos tempos (Entrevistado 

10). 

 

Pelo exposto, a percepção dos servidores da Câmara dos Deputados sobre a 

implantação do regime de competência alcançou todos os aspectos de análise utilizados e 

atendeu aos objetivos do questionário elaborado. O passo seguinte foi responder ao terceiro e 

último objetivo da pesquisa, o estágio de institucionalização do regime de competência contábil 

na Câmara dos Deputados. 

 

6.3 ESTÁGIO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA 

CONTÁBIL NA CÂMARA DOS DEPUTADOS SEGUNDO A MODELAGEM DE 

TOLBERT E ZUCKER  

 

Antes de apontar o estágio de institucionalização, faz-se necessário discorrer sobre a 

presença das forças causais e características dos 3 estágios da modelagem de Tolbert e Zucker 

(1998). 

 

Habitualização 

As forças causais do regime de competência contábil e, consequentemente, do estágio 

de habitualização, têm a presença forte do isomorfismo coercitivo pela obrigação imposta por 

regras e leis no Brasil, principalmente das infralegais, de caráter mais operacional, atribuídas 

ao CFC, TCU e a STN, inclusive formando campo organizacional e ambiente institucional 

importantes. A rede de instituições propugna, por justificativa, o processo de convergência com 

as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público e a melhoria de qualidade 
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da informação gerencial. Decorre, também, da legitimidade da nova prática contábil pelo 

reconhecimento e suporte da Ciência Contábil e seus princípios norteadores. Como 

característica deste estágio foi apontada a existência de diversos procedimentos de execução 

contábil, editados pela STN, traduzidos em manuais e macrofunções, além de ajustes no Siafi 

e o novo plano de contas. No âmbito da Câmara dos Deputados, a publicação da Portaria DG 

nº 62/2017 definiu procedimentos e alterações em sistemas como o Sigesp e o Sigmas para 

implantar o regime de competência contábil. A redução na estrutura de pessoal do Defin pode 

ter dificultado o estágio de habitualização, mas não impediu o avanço para a fase seguinte da 

objetificação. 

 

Objetificação 

O monitoramento organizacional e a teorização foram as forças causais do estágio de 

objetificação definidas na presente pesquisa e identificadas na análise do processo. O 

monitoramento se deu por meio de benchmarking realizado pela Casa Legislativa junto a 

diversos órgãos públicos como Advocacia Geral da União, Ministério da Fazenda, Exército e 

da Justiça, no intuito de conhecer as experiências dessas instituições. Além disso, o Siafi foi 

outro instrumento para observar as práticas dos demais entes e depois procurar replicar na 

Câmara dos Deputados. O monitoramento era bidirecional, na medida em que a Câmara dos 

Deputados observava e era acompanhada por outras instituições como o TCU e a Secin. 

Ademais, algumas experiências da Casa Legislativa foram apresentadas em evento da STN. 

A teorização ocorreu mais no plano de órgão externo, como a STN, embora a Câmara 

dos Deputados tenha editado norma para definir os procedimentos administrativos de obrigação 

por competência. A percepção para alguns entrevistados é que a discussão da teoria, no âmbito 

da STN, já é suficiente, e outros se ressentem da falta de normas locais, principalmente para a 

atribuição de responsabilidades de cada unidade administrativa da Câmara dos Deputados e 

para trazer a ideia de pertencimento. A característica da difusão do regime de competência foi 

observada em campanha de publicidade interna e envio de e-mail para os gestores da Câmara 

dos Deputados. Existe consenso no reconhecimento do regime de competência contábil como 

a melhor prática contábil, inclusive, entrevistados afirmam mudança de cultura e do 

desenvolvimento de atitudes e comportamentos por parte dos servidores, o que leva a atestar a 

aceitação e a legitimidade do novo arranjo organizacional. A presença de champions também 

foi observada em servidores da Coordenação de Contabilidade que foram apontados como as 

pessoas com maior contribuição em todo o processo. 
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Sedimentação 

Foram observadas as três forças causais do estágio da sedimentação: atuação de grupo 

de apoio, de resistência e resultados positivos, sendo que esta última, em parte. O Defin, com a 

Coordenação de Contabilidade, foi a unidade mais lembrada na defesa do regime de 

competência contábil, embora tenha havido também citações às áreas gestoras e o controle 

interno como atores importantes no processo de implantação do regime de competência. Por 

outro lado, baixa resistência ao regime de competência, inclusive com a percepção de que as 

resistências decorrem mais do processo de mudança e da necessidade da realização de novas 

tarefas do que pela não aceitação da nova prática contábil. Quanto aos resultados positivos, em 

termos de tomada de decisão para a Câmara dos Deputados, a maioria dos entrevistados 

entenderam que ainda não foi possível observar, pois as informações contábeis produzidas e 

dispostas nas demonstrações financeiras ficam limitadas ao entendimento dos setores da 

contabilidade. Por outro lado, alguns entrevistados apontaram que já percebem algumas 

melhorias na informação contábil, materializada nos demonstrativos financeiros, o que 

contribui para a transparência. Ressalva-se que a literatura institucionalista, da vertente 

sociológica, relativiza a apresentação de resultados, principalmente por organizações como a 

Câmara dos Deputados, por entender que é difícil a demonstração de resultados em 

organizações sem fins lucrativos. A característica da continuidade foi observada, tendo em vista 

que mais de 10 anos se passaram desde o início do processo de convergência com as normas 

internacionais e 26 anos das primeiras discussões sobre o regime de competência na Câmara 

dos Deputados. 

A figura a seguir resume os estágios do processo de institucionalização do regime de 

competência contábil na Câmara dos Deputados. 
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Figura 18 - Estágios do processo de institucionalização. 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Considerando a premissa de que o processo de institucionalização é sequencial e 

linear, a força causal, uma vez encontrada, o estágio foi caracterizado. Verifica-se que o regime 

de competência contábil, na Figura 18, já percorreu os dois estágios (habitualização e 

objetificação) de institucionalização na Câmara dos Deputados e encontra-se em sedimentação, 

último estágio do processo, embora exista algumas ressalvas quanto à força causal da teorização 

na objetificação e dos resultados positivos na sedimentação. As características dos estágios 

também foram observadas em todo o processo, o que fortalece o atingimento do estágio de 

sedimentação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A contabilidade aplicada ao setor público está em um movimento de convergência com 

as normas internacionais. A partir de 2008, o processo ganhou força com a publicação da 

Portaria MF nº 184 que estabeleceu as diretrizes para as modificações na área contábil. A 

transformação vem sendo encabeçada por instituições como o International Public Sector 

Accounting Standards Board (Ipsasb), o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e a 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e tem por objetivos a consolidação das contas públicas 

em uma mesma base conceitual e de comparação, a promoção na melhoria das informações 

contábeis e uma contribuição para o processo de tomada de decisão, transparência das contas 

públicas e a instrumentalização do controle social. 

O regime de competência contábil, conhecido também como princípio da 

competência, é a nova sistemática contábil para o registro de ativos, passivos, receitas e 

despesas pelo fato gerador, ou seja, pela data que o evento acontece e não pelo recebimento ou 

pagamento, sendo a metodologia que atende à Ciência Contábil e parte central do processo de 

convergência.  

A Câmara dos Deputados já vem observando o regime de competência contábil para 

o registro do seu patrimônio, inclusive em procedimentos de reconhecimento dos créditos 

administrativos, do décimo terceiro salário, das férias, da despesa pelo consumo de material ou 

serviço, da depreciação, da amortização e da reavaliação de ativos, entre outros. Ademais, vem 

procurando fazer o registro contábil das suas obrigações (dívidas) antes mesmo do empenho. 

O problema da pesquisa residiu em saber “Como o regime de competência contábil 

está sendo institucionalizado na Câmara dos Deputados”. O estudo procurou entender como 

essa mudança está ocorrendo na contabilidade da Câmara dos Deputados à luz do 

institucionalismo sociológico. A teoria institucional contemporânea, nos estudos 

organizacionais, vem sendo utilizada para o entendimento das mudanças nos arranjos 

estruturais das corporações com uma reflexão ampliada do ambiente organizacional para além 

dos conceitos técnicos e destacando aspectos simbólicos. Aponta que a sobrevivência das 

organizações decorre mais da legitimidade das estruturas e aceitação pela sociedade do que da 

dependência do ambiente técnico. A pesquisa propôs a modelagem de Tolbert e Zucker (1998) 

para análise do processo de institucionalização do regime de competência contábil. Os autores 

descrevem-no em três fases: habitualização, objetificação e sedimentação. A modelagem não 

foca as instituições com uma posição estanque e sim como um processo no qual analisa o nível 

de institucionalização: pré, semi e total institucionalização. 
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O objetivo geral da pesquisa foi descrever o processo de institucionalização do regime 

de competência contábil na Câmara dos Deputados, caracterizando-o segundo a vertente 

sociológica da teoria institucional. Para tanto, utilizou-se de três objetivos específicos: (a) 

identificar procedimentos contábeis patrimoniais típicos do regime de competência contábil já 

realizados pela Câmara dos Deputados; (b) analisar a percepção dos servidores da Câmara dos 

Deputados a respeito da implantação do regime de competência contábil a partir dos aspectos 

de análise extraídos da modelagem de Tolbert e Zucker (1998); e (c) apresentar o estágio de 

institucionalização do regime de competência contábil na Câmara dos Deputados conforme os 

estágios definidos por Tolbert e Zucker (habitualização, objetificação e sedimentação). 

O primeiro objetivo foi alcançado e demonstrou que dos 17 procedimentos contábeis 

patrimoniais escolhidos para verificação, 14 já foram realizados no âmbito da Câmara dos 

Deputados e um é facultativo. A consulta ao Siafi indicou que os registros vêm sendo feitos 

desde 1993, quando se começoram as discussões sobre o regime de competência na Casa 

Legislativa e a utilização do Siafi. A partir de 2009, o processo foi acelerado com diversos 

procedimentos sendo implantados e registrados, o que confirma um patamar avançado para 

Câmara dos Deputados, em termos de obediência ao regime de competência contábil. Contudo, 

ainda resta coisa a fazer, conforme mostra o nível de adequação ao PIPCP pela Câmara dos 

Deputados, com um percentual de 73% de implantação do plano. 

O segundo objetivo é considerado o mais importante para a pesquisa, pois avalia a 

percepção dos gestores sob um olhar além da questão técnica do regime de competência 

contábil, presente no primeiro objetivo específico, voltado mais para temas como a aceitação e 

legitimidade do novo regime. A pesquisa fez uso dos aspectos de análise construídos a partir 

das forças causais e caraterísticas da modelagem de Tolbert e Zucker e utilizados para 

categorização dos dados coletados nas entrevistas. Utilizou-se de 4 perfis de servidores: 

contábil, controle interno, gestão e assessoria técnica. Os respondentes apresentaram suas 

posições e opiniões que contribuíram para entendimento da motivação para a aplicação do 

regime de competência, vantagens, procedimentos e estruturas necessários, aceitação, 

resistência, resultados, continuidade, entre outros aspectos. Destaca-se a percepção da maioria 

pela questão legal para a implantação do regime contábil, a ampla aceitação das pessoas e dos 

setores da Casa Legislativa, inclusive apontando as vantagens de se aplicar a nova prática 

contábil, a baixa resistência ao novo regime e a constatação de poucos resultados a partir da 

aplicação da ferramenta contábil.  

O terceiro objetivo específico foi atingido ao encontrar as forças causais e 

características de cada estágio do processo de institucionalização de Tolbert e Zucker. Os 
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autores dividem o processo em três fases: habitualização, objetificação e sedimentação. 

Ressalva-se a força de teorização, do estágio de objetificação, no qual alguns entrevistados se 

ressentiram da necessidade de normas no âmbito da Câmara dos Deputados, inclusive para 

definir as responsabilidades das unidades administrativas. Além disso, a força causal resultados 

positivos, no estágio de sedimentação, foi encontrada em parte, sobre esse aspecto os 

respondentes afirmaram que os efeitos do novo regime são mais perceptíveis na área contábil, 

sem chegar ao processo decisório da gestão. Os autores institucionalistas relativizam essa força 

causal do resultado positivo ao indagar que esse indicador é difícil de verificar em organizações 

com o perfil da Câmara dos Deputados. Como o processo de institucionalização é sequencial e 

unidirecional, a pesquisa mostrou que o órgão está no estágio de sedimentação ou de total 

institucionalização. 

Conforme a teoria, o estágio de sedimentação foi atingido, embora o PIPCP mostra 

que apenas 73% dos procedimentos já foram implantados, e, que a pesquisa no Siafi encontrou 

registros típicos do regime de competência ainda não realizados na Câmara dos Deputados. 

Atentar-se a isso fortalece o que a teoria institucionalista, vertente sociológica, reverbera 

amplamente. Não devemos observar somente o desempenho técnico, pois fazer isso reforçaria 

a ineficiência das organizações institucionalizadas.  

Ressalta-se também a presença de características próprias da teoria institucionalista 

sociológica na presente pesquisa, como: isomorfismo coercitivo com a presença forte de normas 

e órgãos de fiscalização e controle; o isomorfismo normativo com atuação destacada da carreira 

contábil na defesa do novo regime; o pilar cognitivo quando da mudança de atitudes e 

comportamentos de servidores; legitimidade pela aceitação e difusão do regime de competência 

contábil como o mais adequado; campo organizacional formado pelos órgãos normativos, como 

CFC e STN, as setoriais de contabilidade e as universidades quando difundem a nova 

contabilidade nos seus cursos de Ciências Contábeis; mito racional, quando se observa a 

importância que se dá ao regime, como o melhor regime contábil, frente às críticas de poucos 

resultados; e decoupling em relação à publicação da Portaria nº 62/2017, na qual as atribuições 

e responsabilidades não foram consideradas claras, o que gera situações ambíguas e distantes 

das atividades técnicas e dos resultados, contudo, passa a ideia que a questão está sendo 

resolvida e as estruturas protegidas, ou seja, o uso de arranjos formais com efeitos simbólicos. 

A apresentação do estágio avançado do processo de implantação do regime de 

competência contábil remete-se a novas discussões e aprofundamentos sobre a utilização e 

benefícios trazidos com a nova contabilidade, extrapolando as ideias de informação para a 

tomada de decisão e para a transparência, em pesquisas longitudinais e comparativas, que 
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poderão ocorrer em grupos de pesquisa do Cefor ou em projetos corporativos da Câmara dos 

Deputados. 

Outras possibilidades de seguimento à presente pesquisa: avaliação da necessidade de 

edição de procedimentos e instruções para melhor aplicação do regime de competência; 

definição das responsabilidades de cada unidade administrativa no processo de identificação e 

reconhecimento das obrigações da Câmara dos Deputados; e melhoria no processo de 

comunicação da informação contábil ao gestor. 

Sugere-se, também, para futuras pesquisas, a utilização da teoria institucionalista em 

análise de outras estruturas organizacionais da Câmara dos Deputados, até mesmo na própria 

área da contabilidade, em temáticas como custos e os relatórios financeiros. Além da área 

contábil, diversas estruturas como gestão de riscos, estratégica, de projetos e de processo, de 

compras e educação a distância remetem a pesquisas interessantes para a avaliação do processo 

de institucionalização em que se encontram na Câmara dos Deputados. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Principais normas que contribuíram para organização e padronização da contabilidade 

aplicada ao setor público 

Norma Data Descrição 

Alvará  28/06/1808 Cria o Erário Régio e o Conselho da Fazenda. Estabelece o 

método das partidas dobradas no Brasil. 

Decreto nº 4.536 28/01/1922 Organiza o Código de Contabilidade da União. 

Lei nº 4.320 17/03/1964 Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos 

municípios e do Distrito Federal. O Título IX trata da 

contabilidade. 

Decreto-Lei nº 200 25/02/1967 Dispõe sobre a organização da administração federal, estabelece 

diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. 

Estabelece regras de administração financeira e contabilidade 

no Título X. 

Decreto nº 92.452 10/03/1986 Cria, no Ministério da Fazenda, a Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN), extingue a Secretaria Central de Controle Interno (SECIN), 

e dá outras providências. A STN é o órgão central de 

Contabilidade da União. 

Decreto nº 93.872 23/12/1986 Dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro 

Nacional (conta única), atualiza e consolida a legislação pertinente 

e dá outras providências. O Capítulo VI trata da Contabilidade 

e auditoria. 

 

 

Dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro 

Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras 

providências. 

  

 

Dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro 

Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras 

providências. 

 

Lei Complementar 

nº 101 (LRF) 

04/04/2000 Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Define 

o regime de competência para a despesa e a STN como editor 

de normas até a criação do Conselho Gestor. 

 
Lei nº 10.180 06/02/2001 Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento 

Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade 

Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, e dá 

outras providências. 

 
Portaria STN nº 

219 

29/04/2004 Aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública 

Portaria STN nº 

564 

27/10/2004 Aprova o Manual de Procedimentos da Dívida Ativa. 

Resolução CFC nº 

1.111 

29/11/2007 Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do setor público.  

Portaria MF nº 184 25/08/2008 Dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no setor público 

quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das 

demonstrações contábeis, de forma a torná-las convergentes com 

as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público. 

Portaria Conjunta 

SOF/STN nº 03 

14/10/2008 Manuais de Receita Nacional e de Despesa Nacional (padroniza 

os procedimentos contábeis nos três níveis de governo). 

NBC T  21/11/2008 Normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. 

Decreto nº 6.976 07/10/2009 Dispõe sobre o Sistema de Contabilidade Federal e dá outras 

providências. 

NBC TSP 23/09/2016 Aprova a NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura 

Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil 

de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público. 
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Fonte: O autor (2019). 

  

MCASP (7ª 

Edição) 

02/06/2017 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 

com abrangência nacional, que permite e regulamenta o registro da 

aprovação e execução do orçamento, resgata o objeto da 

contabilidade – o patrimônio, e buscam a convergência aos padrões 

internacionais, tendo sempre em vista a legislação nacional vigente 

e os princípios da ciência contábil. 
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APÊNDICE B – NBC TSP e correlação com as Ipsas 

NBC TSP Resolução 

CFC 
Nome da Norma IFAC 

NBC TSP ESTRUTURA 

CONCEITUAL  

DOU 

04/10/16 

Estrutura Conceitual para Elaboração e 

Divulgação de Informação Contábil de 

Propósito Geral pelas Entidades do Setor 

Público 

Conceptual 

Framework 

NBC TSP 01 

DOU 

28/10/16 

Receita de Transação sem 

Contraprestação 
Ipsas 23 

NBC TSP 02 

DOU 

28/10/16 

Receita de Transação com 

Contraprestação 
Ipsas 9 

NBC TSP 03 

DOU 

28/10/16 

Provisões, Passivos Contingentes e 

Ativos Contingentes 
Ipsas 19 

NBC TSP 04 

DOU 

06/12/16 
Estoques Ipsas 12 

NBC TSP 05 

DOU 

06/12/16 

Contratos de Concessão de Serviços 

Públicos: Concedente 
Ipsas 32 

NBC TSP 06 

DOU 

28/9/17 
Propriedade para Investimento Ipsas 16 

NBC TSP 07 

DOU 

28/9/17 
Ativo Imobilizado Ipsas 17 

NBC TSP 08 

DOU 

28/9/17 
Ativo Intangível Ipsas 31 

NBC TSP 09 

DOU 

28/9/17 

Redução ao Valor Recuperável de Ativo 

Não Gerador de Caixa 
Ipsas 21 

NBC TSP 10 

DOU 

28/9/17 

Redução ao Valor Recuperável de Ativo 

Gerador de Caixa 
Ipsas 26 

NBC TSP 11 DOU 

31/10/18 

Apresentação das Demonstrações 

Contábeis 
Ipsas 1 

NBC TSP 12 DOU 

31/10/18 
Demonstração dos Fluxos de Caixa Ipsas 2 

NBC TSP 13 DOU 

31/10/18 

Apresentação de Informação 

Orçamentária nas Demonstrações 

Contábeis 

Ipsas 24 

NBC TSP 14 DOU 

31/10/18 
Custos de Empréstimos Ipsas 5 

NBC TSP 15 DOU 

31/10/18 
Benefícios a Empregados Ipsas 39 

NBC TSP 16 DOU 

31/10/18 

Demonstrações Contábeis Separadas Ipsas 34 

NBC TSP 17 DOU 

31/10/18 
Demonstrações Contábeis Consolidadas Ipsas 35 

NBC TSP 18 DOU 

31/10/18 

Investimento em Coligada e em 

Empreendimento Controlado em 

Conjunto 

Ipsas 36 

NBC TSP 19 DOU 

31/10/18 
Acordos em Conjunto Ipsas 37 

NBC TSP 20 DOU 

31/10/18 

Divulgação de Participações em Outras 

Entidades 
Ipsas 38 

http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2016/NBCTSPEC&arquivo=NBCTSPEC.doc
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2016/NBCTSPEC&arquivo=NBCTSPEC.doc
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2016/NBCTSP01&arquivo=NBCTSP01.doc
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2016/NBCTSP02&arquivo=NBCTSP02.doc
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2016/NBCTSP03&arquivo=NBCTSP03.doc
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2016/NBCTSP04&arquivo=NBCTSP04.doc
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2016/NBCTSP05&arquivo=NBCTSP05.doc
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2017/NBCTSP06&arquivo=NBCTSP06.docx
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2017/NBCTSP07&arquivo=NBCTSP07.docx
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2017/NBCTSP08&arquivo=NBCTSP08.docx
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2017/NBCTSP09&arquivo=NBCTSP09.docx
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2017/NBCTSP10&arquivo=NBCTSP10.docx
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NBC TSP Resolução 

CFC 
Nome da Norma IFAC 

NBC TSP 21 DOU 

31/10/18 
Combinações no Setor Público Ipsas 40 

NBC T 16.7 1.134/08 Consolidação das demonstrações 

contábeis 
Não há 

NBC T 16.11 1.366/11 

Sistema de Informação de Custos do 

Setor Público 
Não há 

  Fonte: O autor (2019). 

  

http://www.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2011/001366
http://www.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2011/001366


165 

 

APÊNDICE C – Ipsas publicadasas 

Norma Descrição 

Ipsas 1 Apresentação das demonstrações financeiras. 

Ipsas 2 Demonstrações de fluxo de caixa. 

Ipsas 3 Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativas e Retificações de Erros. 

Ipsas 4 Efeito das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis. 

Ipsas 5 Custos de empréstimos. 

Ipsas 6 Demonstrações Consolidadas e Separadas. 

Ipsas 7 Investimentos em Coligadas. 

Ipsas 8 Empreendimento Controlado em Conjunto. 

Ipsas 9 Receitas de transações com Contraprestação. 

Ipsas 10 Apresentação das Demonstrações Contábeis em Economias Hiperflacionárias. 

Ipsas 11 Contratos de Construção. 

Ipsas 12 Estoques. 

Ipsas 13 Opções de Arrendamento Mercantil. 

Ipsas 14 Eventos Subsequentes. 

Ipsas 15 Instrumentos financeiros: Divulgação e apresentação (substituída por Ipsas 28 e 30 de 

Ipsas). 

Ipsas 16 Propriedade para Investimento. 

Ipsas 17 Ativo Imobilizado. 

Ipsas 18 Relato de segmentos. 

Ipsas 19 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. 

Ipsas 20 Evidenciação Sobre Partes Relacionadas. 

Ipsas 21 Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não gerador de Caixa. 

Ipsas 22 Divulgação de informações financeiras sobre o setor do governo geral. 

Ipsas 23 Receita de Transações sem Contraprestação (Tributos e Transferências). 

Ipsas 24 Apresentação da Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. 

Ipsas 25 Benefícios a Empregados. 

Ipsas 26 Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa. 

Ipsas 27 Ativo Biológico e Produto Agrícola. 

Ipsas 28 Instrumentos Financeiros: Apresentação. 

Ipsas 29 Instrumentos financeiros: Reconhecimento e mensuração. 
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Norma Descrição 

Ipsas 30 Instrumentos financeiros: divulgações. 

Ipsas 31 Ativo Intangível. 

Ipsas 32 Acordos de concessão de serviço: outorgante. 

Ipsas 33 Adopção pela primeira vez de competência base Ipsas’s. 

Ipsas 34 Separar as demonstrações financeiras. 

Ipsas 35 Demonstrações financeiras consolidadas. 

Ipsas 36 Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos. 

Ipsas 37 Disposições comuns. 

Ipsas 38 Divulgação de interesses em outras entidades. 

Ipsas 39 Benefícios dos empregados. 

Ipsas 40 Combinações de Setor Público. 

Ipsas 41 Instrumentos Financeiros 

Ipsas 42 Benefícios Sociais 

Fonte: O autor (2019) adaptado da Ifac (2018, tradução nossa). 
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APÊNDICE D - Entrevista I (Contabilidade e Controle Interno) 

  

BLOCO I: 

 

Dados do Entrevistado: nome, telefone, email, função atual, tempo na instituição e 

formação acadêmica. 

BLOCO II: 

Texto para leitura pelo pesquisador no início da entrevista: 

Desde 2008 vem acontecendo mudanças na Contabilidade aplicada ao Setor Público 

(Casp) com objetivo de convergência às normas internacionais. Essa transformação vem sendo 

encabeçada por instituições como o International Public Sector Accounting Standards Board 

(Ipsasb), o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e a Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN).  

O regime de competência, conhecido também como princípio da competência, é a nova 

sistemática contábil para o registro de ativos, passivos, receitas e despesas pelo fato gerador, 

ou seja, pela data que o evento acontece e não pelo recebimento ou pagamento, sendo a 

metodologia que atende à ciência contábil e parte importante do processo de convergência.  

A Câmara dos Deputados já vem observando o regime de competência contábil para o 

registro do seu patrimônio, inclusive, em procedimentos de reconhecimento dos créditos 

administrativos, do décimo terceiro salário, das férias, da despesa pelo consumo de material ou 

serviço, da depreciação, da amortização e da reavaliação de ativos, entre outros. Ademais, vem 

procurando fazer o registro contábil das suas obrigações (dívidas), antes, mesmo do empenho.  

Diante desse contexto: 

1) Em sua opinião, qual a motivação para a adoção do regime de competência pela 

Câmara dos Deputados? (ex.: legislação, pressões de outros órgãos, ciência etc.) 

 

2) Tem conhecimento de procedimento (s) (ex.: rotinas, instruções, portarias etc.) e 

alteração de estruturas (ex.: pessoal, sistemas etc.) que a Câmara dos Deputados já 

adotou para a utilização do regime de competência? Se sim, qual (is)? 
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3)  Tem conhecimento de ação(ões) (ex.: palestras, seminários, oficinas, reuniões com 

gestores etc.) adotada(s) para propagar e disseminar o regime de competência na 

Câmara dos Deputados? Se sim, qual(is)? 

 

4) Quais as vantagens e desvantagens para a Câmara dos Deputados quanto à adoção 

do regime de competência contábil? 

 

5) Vê o regime de competência como a melhor prática contábil para o registro do 

patrimônio público, sendo esse método superior ao regime de caixa? Justifique sua 

resposta? 

 

6) Tem conhecimento de atividades da Câmara dos Deputados para interagir e observar 

as experiências de outras instituições em assuntos que envolveram o regime de 

competência, de forma direta ou indireta, como em custos e depreciação (ex.: 

seminários ou congressos da Secretaria do Tesouro Nacional e/ou Tribunal de 

Contas da União, benchmarking etc.)? Se sim, qual(is)? 

 

7) Tem conhecimento de avaliação ou auditoria da Secretaria de Controle Interno ou 

do Tribunal de Contas da União para averiguar se a Câmara dos Deputados está 

utilizando o regime de competência? Se sim, qual(is)? 

 

8) Tem conhecimento de normas, estudos, pareceres ou notas técnicas registradas em 

processo ou não para amparar ou instrumentalizar o regime de competência contábil 

na Câmara dos Deputados? Se sim, qual(is)? 

 

9) Conhece pessoa (s), grupo (s) ou setor (es) da Câmara dos Deputados (contabilidade, 

controle interno ou gestores) com importante contribuição e apoio para o processo 

de implementação do regime de competência? De quem ou de onde e por quê? 

 

10) A nova prática contábil na Câmara dos Deputados já apresenta algum resultado 

positivo para a transparência ou para a tomada de decisão dos gestores? Se sim, 

qual(is)? 
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11) Existe atuação de grupo ou setor (contabilidade, controle interno ou gestores) com 

resistência à aplicação do novo regime contábil? Se sim qual (is)? Justifique sua 

resposta? 

 

12) Acredita na continuidade da utilização do regime de competência na Câmara dos 

Deputados? Justifique sua resposta? 

 

13) Considerações adicionais a fazer? 
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APÊNDICE E - Entrevista II (Gestores) 

 

BLOCO I: 

 

Dados do Entrevistado: nome, telefone, email, função atual,  tempo na instituição e 

formação acadêmica. 

 

BLOCO II: 

Texto para leitura pelo pesquisador no início da entrevista: 

Desde 2008 vem acontecendo mudanças na Contabilidade aplicada ao Setor Público 

(Casp) com objetivo de convergência às normas internacionais. Essa transformação vem sendo 

encabeçada por instituições como o International Public Sector Accounting Standards Board 

(Ipsasb), o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e a Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN).  

O regime de competência, conhecido também como princípio da competência, é a nova 

sistemática contábil para o registro de ativos, passivos, receitas e despesas pelo fato gerador, 

ou seja, pela data que o evento acontece e não pelo recebimento ou pagamento, sendo a 

metodologia que atende à ciência contábil e parte importante do processo de convergência.  

A Câmara dos Deputados já vem observando o regime de competência contábil para o 

registro do seu patrimônio, inclusive, em procedimentos de reconhecimento dos créditos 

administrativos, do décimo terceiro salário, das férias, da despesa pelo consumo de material ou 

serviço, da depreciação, da amortização e da reavaliação de ativos, entre outros. Ademais, vem 

procurando fazer o registro contábil das suas obrigações (dívidas), antes, mesmo do empenho.  

Diante desse contexto: 

1) Compreende a contabilidade e seus diversos princípios (como o da competência) 

e regras como uma ferramenta necessária e importante para o registro do 

patrimônio sendo um instrumento que auxilia o gestor no processo de decisão 

da Câmara dos Deputados? Por quê? 
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2) Em sua opinião, qual a motivação para a adoção do regime de competência pela 

Câmara dos Deputados? (legislação, pressões de outros órgãos, ciência etc.) 

 

3) Tem conhecimento de procedimento (s) (ex.: regras, rotinas, instruções, 

portarias etc.), de alteração de estrutura (pessoal, sistemas, etc.) ou de ação (ões) 

(ex.: palestras, seminários, oficinas, reuniões com gestores etc.) que a Câmara 

dos Deputados já adotou para utilização e disseminação do regime de 

competência? Se sim, qual (is)? 

 

4) Conhece pessoa (s) grupo (s) ou setor (es) da Câmara dos Deputados 

(contabilidade, controle interno ou área gestoras) com importante contribuição 

e apoio para implementação do regime de competência? De quem ou de onde e 

por quê? 

 

5) Existe atuação de grupo (s) ou setor (es) (contabilidade, controle interno ou 

gestores) com resistência à aplicação do novo regime contábil? Se sim qual (is)? 

Justifique sua resposta? 

 

6) A nova prática contábil na Câmara dos Deputados já apresenta algum resultado 

positivo para a transparência ou para a tomada de decisão dos gestores? Se sim, 

qual(is)? 

 

7) Acredita na continuidade da utilização do regime de competência na Câmara dos 

Deputados? Justifique sua resposta? 

 

8) Considerações adicionais a fazer? 
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APÊNDICE F - Entrevista III (Assessoria Técnica da Diretoria-Geral) 

 

BLOCO I: 

 

Dados do Entrevistado: nome, telefone, email, função atual, tempo na instituição e 

formação acadêmica. 

 

BLOCO II: 

Texto para leitura pelo pesquisador no início da entrevista: 

A Atec tem um papel destacado na Portaria DG nº 62/2017 que trata dos procedimentos 

a serem adotados para controle administrativo, reconhecimento e registro contábil de 

obrigações exigíveis no âmbito da Câmara dos Deputados. 

Diante disso: 

1) Sua opinião sobre a atuação da Atec a partir das disposições (arts. 4º e 6º) 

contidas na Portaria DG 62/2017? 

 

2) A Atec já foi demandada para atuar em processos/assuntos que envolvam o 

reconhecimento de passivos da Câmara dos Deputados a partir da publicação da 

Portaria DG nº 62/2017? Se sim, quais, (fale de modo geral)? 
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APÊNDICE G - Termo de Consentimento de Pesquisa (entrevista) 

 

Prezado(a) senhor(a), agradecemos pela disposição em participar da realização da 

pesquisa.  

 

Descrição da pesquisa: 

 

A presente pesquisa tem por objetivo geral: Descrever o processo de 

institucionalização do regime de competência contábil na Câmara dos Deputados. A sua 

participação será de grande valor tendo em vista os parcos estudos no Brasil sobre o processo 

de institucionalização das estruturas de gestão, ainda mais, quando voltados para as 

organizações do setor público. A entrevista será gravada, sendo que apenas o pesquisador terá 

acesso aos dados gravados. O entrevistado pode entrar em contato diretamente com o 

pesquisador sobre toda e qualquer questão a respeito desta pesquisa. 

Nestes termos, consinto com a entrevista, sabendo que eu posso recusar a responder 

qualquer das questões. Entendo também que eu posso pedir o cancelamento da entrevista, o que 

anulará meu aceite de participação e proibirá o pesquisador de utilizar as informações obtidas. 

 

Nome: 

Cargo/Função: 

Assinatura: 

Data: 
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APÊNDICE H – Respostas dos entrevistados 

 

CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO 

 

1) Em sua opinião, qual a motivação para a adoção do regime de competência pela 

Câmara dos Deputados? (legislação, pressões de outros órgãos etc.) 

Entrevistado 1. Em primeiro lugar, decorre de Norma Federal do Conselho Federal de 

Contabilidade e pela orientação da Secretaria do Tesouro Nacional visando adequar a prática 

pública à legislação pertinente. 

Entrevistado 2. Muito bem então, a Câmara já vinha com estas preocupações de aderir ao 

regime de competência pelo que me recordo, desde de que a gente entrou aqui na Câmara 

Federal, falando de Câmara. No setor público, pode ter tido outras experiências, houve algumas 

tentativas mais nada que tenha gerado normas, manuais, apenas iniciativa esparsas, podemos 

dizer assim, do Contador Geral da União, daquela época, que era o Isaltino. Como a sua 

pesquisa foca a Câmara, eu te digo, desde que cheguei aqui, em 92, início de 93, já havia essa 

preocupação de registrar por competência, acho que não havia preocupação antes da nossa 

chegada, digo do pessoal do concurso, de registrar os créditos a receber de servidores, 

parlamentares, terceiros, por danos causados ao patrimônio no momento em que eles nascem, 

só quando havia o insucesso na cobrança, e a gente passou a fazer esse registro. Para Câmara 

primeira motivação já foi observada muitos anos atrás quando esse conjunto de novos 

contadores, naquela época, novos, passou a se preocupar em registrar e reconhecer os ativos da 

Câmara, especialmente, nesse caso aí, dos créditos a receber. Havia preocupações nossas em 

relação ao patrimônio ser evidenciado, seguir a ciência, o balanço patrimonial evidenciar a 

composição adequada do patrimônio, não deixar para registrar somente no momento do 

insucesso da cobrança, as vezes passava 2 meses 3 meses cobrando, enviando cartinha e dando 

30 dias de prazo para o devedor manifestar, imagine que acontecesse três cobranças, primeiro, 

segundo e terceiro mês e nada registrado, então a motivação vem de longe e continua no ponto 

de vista a aproximar cada vez mais da ciência contábil com a visão e com a intenção de 

representar a realidade patrimonial da Câmara. A motivação era mais legítima do que legal, foi 

inciativa nossa, digo de parte dos contadores a ocupar aquele espaço da Contabilidade. Se for 

entrevistar a xxxxxx, xxxxxx, devem ser daquela época, o xxxxxx e o xxxxxx, as pessoas que 

chegaram no primeiro lote de contadores nomeados e que tomaram posse, foi exatamente final 
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de 92, e, durante o ano de 93, lembro bem, a gente começou a questionar isso e sentimos a 

necessidade de mudar e passamos a fazer os registros, de 93 para cá. A gente percebeu que 

havia um abismo muito grande entre o momento em que ocorriam as fenômenos econômicos, 

passíveis de registro contábil e o efetivo registro contábil contável, teve uma época aí, já não 

foi tão distante, talvez final dos anos 90 e início do século XXI, a gente inclusive percebeu que 

nem os registros contábeis, desculpe, nem o controle patrimonial de transferência de carga 

existia, e aí percebeu-se que muitos bens desaparecidos não puderam nem ser cobrado das 

pessoas que tinham responsabilidade porque não havia registros formais de carga. Eu me 

lembro que teve um processo que foi levantado por uma comissão de servidores, o xxxxxx, 

inclusive estava fazendo parte, se não me engano, uma dezena de milhares, dezenas de milhares 

de bens por impossibilidade de identificar os devedores, boa parte foram simplesmente baixada. 

Não havia nem essa preocupação patrimonial, pode procurar essas outras pessoas que ainda 

estão aqui na cama atuando na ativa, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx e você vai ver aqui confirmar e 

acrescentar alguma coisa com eles.  

Entrevistado 3. Primeiro pensamento, eu acho que a motivação principal, realmente é a pressão 

dos órgãos de controle, dos órgãos fiscalizadores, por vontade própria não, não creio que tenha 

acontecido, que tenha sido começado por vontade própria da alta administração não. 

Entrevistado 4. A Câmara se preocupa muito com a conformidade, então se ela já tem adotado, 

é por que tem alguma norma, eu acho que a parte do controle, aqui, da Auditoria, tem feito 

alguma ação nessa linha, também. Eu acredito que tem a preocupação dos contadores do Defin 

com essa questão, mas eu entendo, pela experiência de casa, tem muito a ver com legislação, 

também, tem, os princípios e nosso corpo técnico, competente também, acho que vão se 

ajustando, acho que é um conjunto desses três fatores, um pouco de cada um, não dá para 

excluir. Tem que ver, também, com a demanda do gestor, pela necessidade informações 

gerenciais para a tomada de decisão, acho que são questões importantes do regime de 

competência, você fornecer informação gerencial, tem a ver com os princípios da contabilidade 

e função da contabilidade, agora, qual o grau que o gestor tem demandado e exigido isso, eu já 

não sei. Essas informações, pelo regime de competência, estão sendo útil, tem um custo nisso, 

mudar do regime de caixa para o de competência, em que pese o regime de competência ser 

alinhado à contabilidade, tem um custo pra gente. Tem curva de aprendizado, tem tudo isso. O 

ideal é ter alguém demandando. Essa informação eu posso confiar nela. Eu gostaria de ver os 

gestores demandado essas informações. 
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Entrevistado 5. Em primeiro momento, a previsão legal, agora, no segundo, depois que a gente 

passou a pensar a contabilidade para ajudar e entender o patrimônio da Câmara, veio a função 

da contabilidade representar o patrimônio real, ou seja, se você já tem alguma obrigação, 

independentemente de você pagar, tenha conhecimento e registrar aquela obrigação, aquela 

informação já pode influenciar na tomada de decisão, mas, o grande motivador foi a previsão 

legal. Quando eu entrei na Câmara, comecei a trabalhar em um setor que cuidava dos 

pagamentos, naquela época, não percebia essa preocupação, pelo menos no setor que 

trabalhava, chamava Núcleo de Análise e Liquidação, eu acredito que não havia essa 

preocupação com o regime de competência. O regime era o normal, que chamávamos de misto, 

então foi a questão legal, depois, algumas pessoas chegaram com essa preocupação, com a 

ciência, mais recente, pouco antes das normas convergidas, algumas pessoas tiveram essa 

preocupação, houve obrigações com a Secretária de Editoração do Senado, e fizemos o registro, 

não sei se foi antes ou depois da convergência, mas não como todo, mas pensamento isolados, 

do xxxxxx e do xxxxxx, sabe, eles tinham essa preocupação. A depreciação, não sei a data exata 

que começou, mas sei que foi na data prevista na macrofunção, nas instruções da STN, entre 

2009 e 2011, a depreciação foi colocada como uma questão legal, inicialmente, é tão verdade 

que foi legal, que a depreciação era feita com base em uma fórmula matemática, um colega que 

cuidava, não um sistema de prestação, como hoje, o Sigmas, hoje a depreciação vem com base 

em um relatório que é fornecido pelo Sigmas. E o Sigmas teve que ser reestruturado para 

atender essa demanda da depreciação, porque não tinha nada isso. 

Entrevistado 6. Na minha opinião, a motivação para a adoção do regime de competência pela 

Câmara dos Deputados é para que possa planejar com mais propriedade as suas ações 

financeiras. Reconhecer uma obrigação por competência, por exemplo, pode ajudar a CD a 

olhar para o futuro, conhecer seus passivos com antecedência e planeja a saída de recursos 

financeiros com antecedência. 

Entrevistado 9. Entendo que seja a ciência, sendo, Contador, precisamos persegui-la. 

Compreendo que na Câmara dos Deputados há colegas que assim o fazem. Também, pela 

legislação, o Contador da CD deve seguir os normativos do CFC. Ademais, por pressão dos 

outros órgãos também, no caso da STN, que, sendo gestora do sistema de Contabilidade (Siafi), 

promove certas obrigatoriedades a Câmara dos Deputados. É um mix das três. 

Entrevistado 10. Eu acho que a vertente científica é muito forte, começe a pensar que nós 

trabalhamos com princípios e normalmente os princípios iluminam as normas, isso vale para o 
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mundo jurídico e vale para o mundo contábil, imagine, por exemplo, se discutem aí questões 

legais, é preciso iluminar no processo de interpretação, aquelas normas legais, com os princípios 

constitucionais que naturalmente prevalecem, então, eu pego um pouco disso e transfiro para o 

mundo da contabilidade, a gente tem princípio da competência, não é verdade, que as 

organizações de modo geral observam, o setor público aqui no Brasil vem trabalhando de forma 

mitigada, no entanto, esses novos tempos efetivamente né pretende instituir uma contabilidade 

patrimonial, tratando, também, fenômenos de receita e despesa de orçamento de uma 

perspectiva patrimonial, então eu vejo isso, como algo que atende a uma primeiramente, a um 

apelo, uma necessidade científica de estabelecer padrões, o regime de competência nos propicia 

muito mais informações eu acho que a medida que for avançando nesse processo, muitas coisas 

pode até pode nos surpreender em termos de adoção do regime de competência na área pública, 

então, eu vejo primeiramente ciência é claro que algumas instituições desse contexto né até 

mesmo aqui invocando lá o nosso funcionalismo sociológico algumas instituições, neste 

contexto, até mesmo, invocando o nosso institucionalismo sociológico, procuram aproveitar 

esse espaço para se legitimar. Então você vai encontrar as figuras dos isomorfismos, também, 

aqueles, até muitas vezes, assim coercitivos, você encontra, várias instituições, dando as mãos 

nessa nova linguagem e você acaba também sofrendo pressões no processo em que a 

determinados órgãos parece que estão até legislando em nome de outrem de quem festivamente 

deveria ler lá então acho que é uma mistura, um apelo dos novos tempos, da ciência, junto com 

essas busca por legitimação de determinadas instituições do setor público, creio que está mais 

ligado a isso aí. 

2) Tem conhecimento de procedimento (s) (regras, rotinas, instruções, portarias 

etc.) e alteração de estruturas, sistemas que a Câmara dos Deputados já adotou 

para a observância do regime de competência? Se sim, qual (is)? 

Entrevistado 1. O que nós temos é a orientação do controle interno positivado no relatório e 

indicado somente no caso de apropriação das obrigações com fornecedores. Esse já é um ponto 

que tem sido adotado, mas, especificamente em termos de norma não.  

Entrevistado 2. Tem sim, em termos de regras, temos a Portaria DG nº 62 de 2017, que trata 

das provisões, passivos por competência, de 2017, em abril do ano passado, inclusive está sendo 

objeto de reuniões, discussão e de disseminação aqui na Câmara, por meio de eventos com 

fiscais de contratos, por meio de reuniões com a área jurídica, a Atec, área de pessoal, Depes, 

inclusive, hoje tem uma reunião para tratar deste assunto e também contando com a participação 



178 

 

e o apoio da Secretaria de Controle Interno. Vem sendo observado a iniciativa e a tentativa 

desse pessoal de somar junto com a gente e convencer os gestores da Casa para a importância 

de se registrar os fenômenos econômicos dentro do regime de competência. Essa Portaria de 

2017, a 62, para mim isto e um marco, saindo do campo das normas e indo para o de 

procedimentos, aí nós temos vários, as portarias de constituição de comissões de reavaliação, 

reuniões que permitiram o aperfeiçoamento do Sigmas para registro da depreciação, iniciativas 

de alguns grupos aqui da contabilidade com o auxílio do Cenin na área de informática, o Demap 

em relação ao controle e registro da amortização de software, etc., e outros procedimentos que 

agora não me recordo. Mas vamos ter oportunidade de elencar muitos e muitos outros exemplos, 

como: quanto à redução ao valor recuperável no ano de 2016, aliás 2017, final e início de 2018, 

houve uma iniciativa proposta por parte do próprio Demap no sentido de incluir naquele 

inventário anual a manifestação dos responsáveis pela guarda de bens e quanto ao estado de 

conservação desses bens e fazer uma lista dos bens móveis que podem estar passando por 

redução ao valor recuperável, temos exemplos de iniciativas de reconhecimento de provisão 

por competência, de depreciação, de amortização, de reavaliação de redução valor recuperável. 

A depreciação começou em 2009, a registrar no Siafi, exatamente, independentemente de 

qualquer contribuição da Casa, nasceu lá, no Núcleo do xxxxxx, as primeiras iniciativas e os 

primeiros registros. Em 2010, o Demap passou a fazer parte mais ativamente desse processo de 

depreciação juntamente com o Cenin e a partir desse ano passou a ter alteração no Sigma para 

geração de relatórios, como temos hoje, destinados ao registro contábil, antes não existia nada. 

Em 2009, foi feito o primeiro registro de depreciação na Casa, independentemente de qualquer 

contribuição de outro órgão, a própria Contabilidade fez, lá no Núcleo do xxxxxx, de Gestão 

Patrimonial. Quem fez, inclusive, foi o xxxx que trabalhava lá. A reavaliação começou em 

2012, o xxxxxx, é bom você falar com ele, ele tem todos esses dados. Em relação aos imóveis 

da Câmara, a depreciação começou em 2015, já com o novo plano de contas, é feita de forma 

automática a partir dos registros no Sistema de Patrimônio Imobiliário da União (Spiunet). Até 

2015 não se fazia depreciação dos bens imóveis. Quanto a saída de material do almoxarifado, 

o consumo de estoques, a Câmara dos Deputados seguia o previsto nas normas da STN e as 

instruções do Siafi, e pelo que sei, desde 1992, quando entrei aqui, o relatório de movimentação 

dos almoxarifados (RMA), que aqui na Câmara tem outro nome, era encaminhado mensalmente 

para a Contabilidade, para registro, lá no Setor do xxxxxx que hoje é o do xxxxxxx, o Núcleo 

de Gestão Patrimonial. Quanto à redução ao valor recuperável, que consta do Siafi, ali, na 

verdade, é uma reavaliação negativa e não redução ao valor recuperável. Em termos de pessoal, 

ontem, eu, mesmo, estava conversando com o xxxxxx, nosso Diretor, sobre aquela questão de 
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custos da Gráfica da Câmara dos Deputados e falei para ele da nossa dificuldade de ajudar, 

principalmente, por falta de pessoal técnico, de contadores. Eu acredito piamente que o caminho 

é o regime competência não talvez seja porque eu sou estudioso interessado curioso, mas chega 

o momento que o conhecimento, pela ciência, das pessoas que se acham entendedora costumam 

formar opiniões costumam concretizar consolidar raciocínios entendimentos e eu acho que 

estou nesse nível aí não querendo ser prepotente, mas eu tenho a impressão que a gente já 

racionalizou tanto essa questão aí já colocou em cheque, eu mesmo com relação as 

desvantagens e da necessidade que eu defendo realmente tá que seja adotado o regime não como 

modismo mas como uma boa prática contábil para fins de melhorar qualidade da informação 

no setor púbico, por que? Eu cheguei a essa conclusão, eu costumo sempre me basear nas boas 

práticas gerenciais então quando a gente quando a gente pensar em administrar qualquer 

negócio setor público porque é um negócio, a gente precisa avaliar resultados, a gente 

estabelece metas, objetivos, assume os riscos e aproveita as oportunidades e procura alcançar 

para isso a gente precisa de informação a gente precisa verificar até que ponto podemos alcançar 

essas metas e para empresa eu vou buscar lá essa minha justificação, eu diria uma questão vital, 

fatal, ter informação precisa do custo dos serviços prestados dos produtos produzidos custo das 

mercadorias vendidas, caso contrário, a empresa terá sérios problemas de solvência, problemas 

de continuidade, por que, se ela tem custo de 100, calcula errado esse custo, não faz a adoção 

adequada dos preceitos básicos de apuração de custo que a ciência contábil nos ensina e a apura 

por engano e aplicação de poucas praticas ou erro mesmo o seu custo por 70 a tendência ao 

aplicar algum lucro em cima do seu custo custa, ter um preço de venda inferior mercado e 

vender tudo que produz seja serviço seja bem e mesmo que receba todo valor do vendidos não 

vai recuperar o suficiente para um novo ciclo, por outro se ela calcula 120 ou 150 ao fazer de 

novo seu preço de venda provavelmente em função de ter superavaliado o seu custo de 

produção, de prestação etc., não irá vender e assim da mesma forma como o outro caso também 

terá problemas de pagar seus credores né dívidas com governo, com pessoal com fornecedores 

de material etc. Então se Isso é fundamental, fatal, é vital para o negócio privado porque não 

teria tanta importância a ponto de justificar continuidade de 50 anos de não uso de custos ou 

portanto da aplicação do regime de competência no setor público qual seria o ganho eu acho 

que apesar da gente ter visões diferentes no setor público, setor privado, setor público como diz 

o nosso colega da UnB Prof. Marilson é um elefante e o setor empresarial é um leão, não gosto 

muito dessa comparação que ele faz, leão tem que ser leão, elefante tem que ser elefante, mas, 

nada impede nada e é tão proibitivo a ponto de impedir que o setor público adota as boas práticas 

da área empresarial como é o caso de contabilidade gerencial, custos, fazendo as devidas 
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adaptações para a área pública, como também na área empresarial, já que existe o orçamento 

de custeio, de investimentos, adotar as boas práticas do setor público como a contabilidade 

orçamentária, nada impede, principalmente na área empresarial, no público que a gente pode 

fazer aqui está prevista em lei, o que não é nesse caso necessário uma lei porque nós temos a 

Lei nº 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz, claramente, textualmente sobre Regime 

de competência, mas eu queria, que a gente pensasse em regime de competência, na necessidade 

de fazer isso, não porque uma lei determina, mas, porque sem isso o órgão público não estará 

tomando decisões acertadas, e, eu até reputo que as grandes dificuldades que não só a União, 

mas, também estados e principalmente municípios, a União, também, com uma situação muito 

complicada, em termos de Finanças, hoje em dia, mas, historicamente que vem sofrendo mais 

são os estados e munícipios, eu acredito que um dos grandes problemas que a gente teve que 

enfrentar ao longo desse 50 e tantos anos aí, partindo da data da 4.320 de 64 e que nos trouxe à 

situação atual de grande nível de endividamento, de déficit, de descontrole dos gastos, foi, no 

meu ponto de vista, exatamente, a falta da aplicação do regime de competência, imagine, na 

prática, um gestor, um Secretário de Finanças, um Secretário de Fazenda, um Ministro da 

Fazenda ser obrigado a tomar decisões de liberação de recursos financeiros e não saber a 

realidade, como aconteceu na STN, naquela época que eu cheguei lá, não sabia, nem tinha 

noção, mas me informaram que naquela época a União não sabia quem devia nem quanto devia, 

imagine isto, imagine uma empresa chegar em uma situação dessa, por que, por falta de controle 

manuais e mecanizados, imagino isso, exatamente, por não reconhecer as dívidas no momento 

em que elas nasciam, ficavam engavetadas até o momento em que surgia o orçamento ou um 

crédito adicional e a decisão de reconhecer a dívida, aí sim, agora vamos empenhar liquidar e 

pagar, no momento da liquidação aparecia para a contabilidade. Só nesse momento, a conta a 

pagar, na mesa, do outro lado o orçamento já aprovado com suas destinações de receitas do ano 

já definidas. E agora, não tinha condições de pagar, vamos fazer operação de crédito, uma das 

grandes contribuições para descontrole da dívida pública a ponto de termos diversos déficits, 

mas não só a questão do próprio déficit, foi exatamente, essa questão da falta de conhecimento 

da dívida, eu diria, muito mais que isso, do próprio ativo, você passar a reconhecer os ativos 

quando esgotados todos os processos de cobrança administrativa e quando chegasse em dívida 

ativa, então, tem que registrar, só registrava nessa época. Eu me lembro que estava fazendo 

mestrado em 2002 na UNB, tínhamos dois ou três colegas do setor público e os outros 16 do 

setor empresarial e eu me lembro que tinha um contador do Banco Central, altamente preparado, 

fazendo mestrado em contabilidade e perguntaram para mim, o setor público registra seus 

créditos a receber, eu disse não, a não ser quando nasce para efeitos de dívida ativa, 
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naturalmente, isso é um problema sério, porque se eu não conhecia as dívidas também não 

conhecia meus ativos, contas a receber, não tinha controle de nada, fluxo de caixa de embolso 

e muito menos de desembolso, assim imagino que a falta da aplicação do regime competência 

nesses anos todos que passaram talvez tenha contribuído fortemente para a gente ter esse quadro 

de descontrole imagina se pudesse voltar no tempo e sim vamos fazer tudo diferente agora com 

aplicação do regime de competência, tenho certeza se a gente tivesse nos quadros do setor 

público gestores bem formados interessados em acertar no momento em que ele pedir 

informação para contabilidade, exatamente, neste momento, que ele tenha pedido, ele não iria 

assumir uma segunda dívida, uma terceira dívida, então como ele não tinha essa informação, 

toma decisões no escuro, somente considerando o regime orçamentário que é pautado pelo 

caixa. Então o regime tem importância, mas, eu acredito que é fundamental, voltando a dizer, 

por conta da questão das boas práticas empresariais, poderia ser aplicado aqui no setor público, 

por conta dessa realidade que vivemos hoje, a questão da falta do registro das dívidas dos ativos 

pelo regime de competência que a gente deve confiar que o regime de competência é um 

caminho seguro para que a gente possa fornecer informações precisas informações de 

qualidade, agora se as pessoas não utilizarem as informações é outra coisa, um coisa a gente ter 

as informações útil, outra coisa as informações serem utilizadas, daí essas reuniões que estamos 

fazendo aqui na Câmara com diretores e com os fiscais, todas as pessoas envolvidas, para que 

a informação seja utilizada, porque útil já sabemos que é, e estamos engajados nisso, nós, eu 

digo, a Coordenação de Contabilidade, o Diretor de Finanças e o Controle Interno e eu diria 

também, o Controle Externo como um discurso que sempre repete aí nas reuniões, com um 

indutor dessa mudança, outra coisa para encerrar, em me lembro que, não sei se em 2008, foi 

depois de 2008, o próprio TCU fez um levantamento para avaliar a possiblidade de implantação 

do regime de competência no setor público, isso gerou um processo que ficou sendo apreciado 

pela área técnica durante alguns meses, em 2012, a área técnica fez uma proposta defendendo 

que o patrimônio do setor público deveria ser orientado pelo artigo 35 caput da Lei 4.320 e 

outros artigos que estão mais voltados para o orçamento, é tanto que tratava no início do texto 

da 4.320, parte que cuida do orçamento, enquanto que a contabilidade patrimonial está do artigo 

80 para frente. Diziam que o patrimônio deveria ser regido pelo artigo 35 e não, a ciência dizer 

o que é o patrimônio no setor público, esse raciocínio quase prospera, e quase o plenário do 

tribunal aprova, isso iria, portanto, dar um freio em todo esse processo de implantação do 

regime de competência se a gente não tivesse retroagido a época de 64, felizmente, o ministro 

relator desse processo chamou e quis ouvir a área técnica da STN e os nossos colegas muito 

bem preparados fizeram a defesa devida, no meu ponto de vista, e convenceram o ministro que 
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esse é o caminho, a adoção do regime de competência, foi para plenário e o plenário aprovou. 

Inclusive elogiando o trabalho da área técnica, e, dizendo o seguinte, louvo a iniciativa do 

trabalho de vocês (área técnica) e por zelar pelo interesse público, apontando essa forma de 

raciocínio, porém existe uma ciência, o que define o que é patrimônio é uma ciência não é o 

entendimento de uma parte ou artigo da lei, isso prosperou e a questão da área técnica não foi 

para frente.  

Entrevistado 3. Não lembro quais, tenho visto aqui , sim, como eu trabalho aqui, tem sim, 

portarias e normativos, principalmente portaria, da Direção da Casa, dizendo que tem que 

obedecer o regime de competência, agora mesmo trabalhando em uma auditoria financeira, não 

estou lembrando o caso, tem a ver com déficit, tem que respeitar o regime de competência para 

indenizações trabalhistas, existe uma portaria que não está sendo obedecida, não estão 

registrando. 

Entrevistado 4. Não é do meu núcleo, é relativo as outras áreas. Não lembro, mas deve ter. 

Entrevistado 5. Sim, tem uma portaria, agora, não sei se é a Portaria 61 ou 62, de 2017, me 

parece, que o intuito dela é dar ênfase no registro das obrigações por competência, ela tentou 

focar tanto a parte dos fornecedores como a parte de pessoal, também, na minha opinião, esse 

é o grande instrumento da Câmara, hoje. Em termos de estruturas, o Siafi teve que mudar, o 

novo plano de contas, o plano mudou. Eu acredito assim, as pessoas que estão ligadas, 

mudaram, mudou a cabeça, do contador, a cabeça do pessoal do patrimônio, do Demap, mudou, 

por que, agora, quando eles falam com a gente é diferente, pergunta sobre a depreciação, se 

adquirimos bens aqui na Câmara, e esses bens vão ser incorporados a outros bens permanentes, 

eles perguntam, como vai ficar isso, vão ser incorporados, vai aumentar o valor do bem e como 

fica a depreciação, agora, assim, eles estão preocupados muito com esse reflexo no patrimônio 

em função de uma aquisição. Com relação aos imóveis, mudou também, preocupação muito 

maior quanto à reforma dos apartamentos, o pessoal do Detec, percebemos que mudou, então, 

eu vejo assim, que mudou foi a cultura, no geral. Quanto à elaboração de normas próprias da 

Câmara, acho que em termos de procedimentos, acho, assim, que não são necessárias, mas em 

termos de definição de responsabilidades, acho importante. Exemplo é a questão dos passivos, 

não se sabe direito o que cada um deve fazer. As áreas gestoras acham que obrigação da 

contabilidade definir tudo, enquanto, o que a gente faz é a apropriação dos passivos na 

contabilidade e depois divulgar nas demonstrações a partir das informações recebidas pelos 

órgãos da Casa. Na minha opinião, pelo menos hoje, no meu núcleo, o mais impactante é a falta 
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de recursos materiais e não a falta de pessoal, talvez no futuro atinja a parte de pessoal, com as 

aposentadorias. Um exemplo, no Sigma está sendo desenvolvido uma aplicação para registros 

de consumo dos almoxarifados a partir das modificações feitas na STN e registro no Siafi, 

talvez, se houvesse uma agilidade maior nesse trabalho, seria bem melhor. Quanto às mudanças 

na estrutura da Contabilidade, criação dos Núcleos, acho que houve uma motivação inicial com 

a mudança, acho que xxxxxxx, nosso Diretor, à época, quando correu atrás disso, o que ele 

queria era que os servidores se sentissem mais motivados e consequentemente fizessem um 

trabalho com mais qualidade, mas não foi isso que aconteceu. Então, acho que não houve 

impacto, o trabalho continuou a ser desenvolvido da mesma forma. 

 

Entrevistado 6. Sim. Em 2017, a Câmara publicou a Portaria nº 62 com procedimentos a serem 

adotados no controle administrativo, reconhecimento e registro contábil de obrigações exigíveis 

no âmbito desta Casa. Em termos de mudança de sistemas, a única coisa que tenho 

conhecimento é a adaptação do Sistema do Demap para controle e apuração da depreciação no 

Sigmas. Ah! O Siafi, também, foi adaptado para atender a contabilidade patrimonial. Em 2015, 

houve implantação do novo plano de contas. 

Entrevistado 9. Sim, tenho conhecimento. As rotinas para apropriação de 13º salário e um terço 

de férias, com base nas macrofunções da STNº Além disso, a NBC TSP 03, do CFC, e a Portaria 

CD nº 62 de 2017, ambas, apenas parcialmente. O Siafi com a criação de situações que 

permitissem os registros por competência. Já no Sigesp (Sistema de Gestão de Pessoal) foi 

criado relatórios com valores fidedignos para registrar por competência de 13º salário, férias e 

respectivos encargos. Quanto as férias, ainda não ocorre a apropriação porque o setor 

responsável não dispõe de informação. Será necessária a elaboração de um relatório com as 

informações individualizadas de cada servidor, considerando ao final. Em 2009 e 2010 teve o 

início desses registros, embora não houvesse uma uniformidade e constância nos registros. 

Essas foram as primeiras ações para lançamento de adiantamento e provisão de 13º salário. Em 

2011, esses registros ganharam corpo e passou a ser registrado mensalmente. 

 

Entrevistado 10. Sim, tenho conhecimento, temos uma portaria que a 62, de 2017 e eu próprio 

já acompanhei e conversei com os colegas da contabilidade sobre a importância da gente 

começar a mudar a cultura a partir dessa referência que é a portaria. 
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3) Tem conhecimento de ação(ões) (ex.: palestras, seminários, oficinas, reuniões 

com gestores etc.) adotada(s) para propagar e disseminar o regime de 

competência na Câmara dos Deputados? Se sim, qual(is)? 

 

Entrevistado 1. Foi feito uma reunião sim com os fiscais de contratos e com os gestores, 

também, para mostrar a importância dos registros das obrigações com fornecedores.  

Entrevistado 2. De fato sim, ao falar da disseminação das ideias, das regras constantes na 

Portaria 62, de 2017, nós fizemos reuniões com a Dirad, o Depes, a DRH, a Atec, fizemos 

eventos com os Fiscais e continuamos atuando para a disseminação da informação não só a 

partir dessas reuniões e eventos com também via e-mail, o chamado e-mail marketing, que a 

Câmara tem, disparando para um público seleto, um grupo selecionado, que foi os ocupantes 

de FC-3, de Diretor de Coordenação acima, e para os Fiscais. Então, eu diria que estamos 

desenvolvendo muitas atividades. Em termos de eventos já foram 2, um no dia 2 de agosto 

2017, desculpa, em 2017 não, só as reuniões com os Diretores, em agosto 18, sim, e agora em 

dezembro, agora essa semana, lá no plenário 2 aproveitando a oportunidade que a Coordenação 

de Administração Financeira estava divulgando os procedimentos do encerramento do 

exercício financeiro, voltamos a insistir no cuidado que o gestor deve ter ao nos passar a 

informação até o final do ano das dívidas que, por acaso, esteja em face de nascimento para a 

gente avaliar. Se é o caso de provisão, obrigação a pagar, de passivo contingente, etc., então, 

realmente, essa atuação, seja de minha parte, seja do Núcleo de Gestão Patrimonial, ativamente, 

no sentido de plantar isso largamente com maior profundidade e mais rapidamente. 

Entrevistado 3. Sim, inclusive, recentemente, pelo xxxx, colega do Defin, fez uma palestra 

sobre isso, tentando incentivar os fiscais de obras.  

Entrevistado 4. Não me lembro de ter participado de nenhum evento, mas sei que colegas de 

outros setores participaram. 

 

Entrevistado 5. Para a elaboração da Portaria 62, houve várias reuniões, envolvendo o pessoal 

da Assessoria Técnica, do Controle Interno, da área de pessoal, na época, era o Diretor, o 

xxxxxxx, o intuito era que essas reuniões viessem dar consciência à todos os órgãos, na área de 

pessoal, na parte de serviço, na parte de fornecimento, para entender que essas informações não 
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deveriam esperar a parte financeira, mas deveriam lidar, logo, no fator gerador, realmente, então 

a gente teve esses encontros como premissas da portaria. Após a portaria, também, nós fizemos 

visitas, na própria Atec, conscientizando e qual era o teor da portaria e tivemos, também, 

reuniões com a Dirad, falando da portaria, reuniões, de novo no Depes, agora já com o xxxxxx 

da DRH, e depois, com o Fernando, mais na frente, tivemos aquele encontro com os fiscais de 

contrato, no Cefor, onde todos os diretores foram convidados, gestores, para terem consciência 

dessa nova postura da contabilidade, essa nova tendência, se tem uma obrigação aqui, vai para 

pagamento, rápido ou vai ficar parada, por algum motivo, neste caso, a contabilidade tem que 

fazer o registro e reconhecer a obrigação por competência. 

 

Entrevistado 6. Sim. Em 2018, foi realizado um seminário, dia 28/08/2018, cujo palestrante foi 

o Prof. xxxxxx com os fiscais de contrato para tratar do assunto, o tema da palestra foi 

“Reconhecimento (tempestivo) de obrigações a pagar com fornecedores”. 

 

Entrevistado 9. Tenho conhecimento de reuniões com o Depes e a DRH para tratar dos assuntos 

da Portaria nº 62/2017 da CD. 

 

Entrevistado 10. Eu faria um link dessa pergunta com a número dois, quando eu participei de 

vários encontros lá no âmbito da Dirad, da DRH, da própria Atec de uma conversa muito 

produtiva e importante com xxxxxx então Diretor do Depes tratando de questões de folha então 

eu tive a oportunidade de participar de reuniões justamente ali explicitando o contexto daquela 

portaria 62, o que se pretende, e as mudanças que vai ocasionar novas práticas, de vários órgãos. 

inclusive o nossa aqui, da Atec que acaba sendo forte parceiro, do Depes para mencionar apenas 

alguns por acaso. 

 

 

4) Quais as vantagens e desvantagens para a Câmara dos Deputados quanto à 

adoção do regime de competência contábil? 

 

Entrevistado 1. Na minha opinião, isso visa saber, praticamente, qual o passivo realmente do 

órgão, uma vez que você faz esse registro, passa a ser realmente obrigação, até então quando 
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você não faz o registro, não é obrigação, apenas na questão orçamentária, sem parte na questão 

patrimonial. 

Entrevistado 2. Eu acredito que a gente que deve capitanear esse processo, a gente, a gente que 

eu digo, os contadores, nós, aqui, que formamos a Coordenação de Contabilidade, com o apoio 

do Controle Interno, diria também, contadores lá que podem nos ajudar nesse processo, e, se a 

gente tiver o cuidado de observar constantemente as orientações da Estrutura Conceitual, 

especialmente, quanto as características qualitativas da informação contábil e as suas restrições, 

sé deveremos ter benefícios, só vantagens, as desvantagens poderão surgir quando a gente não 

atender a isso, por exemplo, a gente passar a fazer registros das dívidas, que serão pagas, tão 

imediatamente quanto o momento em que elas nascem, eu diria que fazer o registro dessa 

dívida, exatamente, no momento, seria ser mais real que o rei, as normas não exigem isso, elas 

exigem que a gente procure apresentar, na informação contábil, as seis características 

qualitativas: comparabilidade, compreensibilidade, representação fidedigna, relevância, 

tempestividade e verificabilidade, mas, limitadas as restrições de custo-benefício, 

especialmente, equilíbrio na aplicação dessas seis características e materialidade, então se a 

gente não observar isso, teremos desvantagens, teremos problema, que pode ser que eu tenho 

que envolver pessoas desnecessariamente, criar rotinas desnecessárias, alterações em sistemas 

para fazer registros de dívidas, hoje, que vão ser pagas amanhã, então eu acho que seria exagero, 

acredito que a gente pode trabalhar dentro dos princípios da administração pública, do direito 

administrativo, da razoabilidade, entender que é razoável para fins de gerar uma vantagem 

principal na informação para tomada de decisão para accountability, especialmente, para tomar 

decisão, dentro do mês em que essa informação é gerada, não necessariamente, não, 

exatamente, no momento em que essa informação nasça. Imagine, hoje, uma decisão do diretor 

Recursos Humanos de fazer pagamento de indenização a uma gestante, Secretária Parlamentar, 

que foi dispensada e não se observou que ela estava gestante, talvez, nem ela soubesse, algum 

tempo depois, ela, ciente disso, vem e pede uma indenização. O Diretor de Recursos Humanos 

reconhece e a gente já teria que registrar essa dívida reconhecida pela Casa, imediatamente, 

após esse momento do reconhecimento da autorização para pagamento, considerando que essa 

autorização se dá logo de imediato, não vejo necessidade. Tentando estender esse raciocínio 

para empresas, fornecedores, então, imagine, uma fatura de energia elétrica que respeita ao mês 

de novembro e estou, hoje, no dia 5 dezembro, será que teria tanta necessidade de registrar a 

fatura de energia novembro no mês de novembro para que possa seguir com toda exatidão a 

questão da competência já que a despesa compete a novembro teria que ser registrado em 
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novembro e a dívida realizada, portanto a despesa também teria que ser registrada em 

novembro, considerando que pode ser considerado razoável, eu acho que é razoável pensar que 

a despesa de novembro pode ser registrada, quer dizer a de dezembro será registrada em janeiro, 

a de janeiro será registrada em fevereiro, em novembro a de outubro, correr atrás de uma 

perfeição, rigidez, esses procedimentos, eu acho que pode causar transtornos aos trabalhos, 

pode causar falhas nos controles, essa necessidade maluca desenfreada de atender esses prazos 

de competência não vão trazer benefício.  

Entrevistado 3. Desvantagens, realmente, vai ter um trabalho maior, um trabalho maior que vai 

gerar as vantagens que supera as desvantagens. Vantagens, você tem um retrato mais fiel da 

realidade, vai saber o que vai acontecer no futuro antes que você tenha que desembolsar ou 

receber o dinheiro, você tem uma visão melhor no regime de competência. 

Entrevistado 4. Se a questão é você ter essas informações, você ter mais transparência, 

conseguir extrair informações que permitam planejar, somente vantagens, agora, a desvantagem 

é se for algo que você não consiga adesão ao processo como um todo, mas eu vejo vantagens 

sim.  

 

Entrevistado 5. Ah, sim, o regime de competência traz para a contabilidade e para o órgão, o 

registro adequado do patrimônio. Se o patrimônio está defasado, tem que fazer uma reavaliação, 

está superavaliado, tem que fazer uma redução. Eu vejo o trabalho da contabilidade sendo 

enriquecidos, agora, não consigo perceber ainda que isso tenha chegado em termos de gestão. 

O gestor saber que a contabilidade está sendo trabalhada, está sendo preparada, está criando 

mecanismo para ser utilizada no processo de decisão, para ele perceber, poxa, na hora, que 

chegar e tomar qualquer decisão, que seja de cunho econômico-financeiro, tendo a 

contabilidade como aliada, isso não percebi, eu acho que na Câmara, como também em outros 

órgãos, não percebemos essa situação dessa mudança, você tem um gestor, o primeiro 

secretário, cuida das despesas, se ele não estiver imbuído dessas mudanças, o próprio DG, você 

conversa com um , avança com um, depois muda, exerce o cargo por periodicidade, eu vejo 

assim, que em termos de gestor, não perceberam, ainda, que a contabilidade é uma grande 

ferramenta para controle patrimonial. Desvantagens, não vejo, a gente tem hoje muito mais 

mecanismo de controle de trabalho que a gente tinha, antigamente, pensava somente na questão 

orçamentaria. Na questão patrimonial, mesmo, o bem chegava, você registrava, o bem saia, 

você tirava. O máximo que você faria era calcular um ganho na alienação ou na incorporação 
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do bem, no máximo, isso, um ganho ou uma perda. Não tinha esses outros elementos que 

acompanhava a vida do bem, como a reavaliação, valor do bem para cima, ou redução, valor 

para baixo e a depreciação que é você descarregar o bem, durante sua vida útil, pela despesa, 

assim, nós temos elementos, novos, mecanismos novos, o Sigma que foi adaptado, perda não 

tivemos, temos mais trabalho hoje. Quanto a reavaliação dos imóveis, ainda não existiu, tem 

um processo direcionado para isso. A reavaliação dos bens móveis, essa tem sido feita dentro 

do cronograma da Macrofunção, sei que começou em 2011, 10 ou 11. Eu lembro que o primeiro 

elemento a ser reavaliado foram os veículos, no início, me recordo, uma coisa engraçada 

aconteceu, nessa época, os veículos foram reavaliados sem comissão, mas, na minha opinião 

tinha toda credibilidade, por que foi feita pelo pessoal do Ctran, Transporte, mas, o Controle 

Interno, na época, entendeu que não seria legítima, porque a Macrofunção falava em uma 

comissão composta de três pessoas, depois, parece que no ano seguinte, firmou outra comissão 

para fazer o cronograma do ano seguinte, se eu não tiver equivocado, chegaram a revalidar o 

trabalho anterior.  

Entrevistado 6. Vantagens: qualidade da informação contábil, planejamento de entradas e saídas 

de caixa; e comparabilidade com os demais órgãos que já utiliza o regime. Desvantagens: Custo 

da informação, ou seja, para o reconhecimento contábil das obrigações, por exemplo, é 

necessário treinar e conscientizar os fiscais de contratos para a necessidade do registro da 

informação. Atualmente, a informação só chega ao conhecimento do Defin quando do 

pagamento. 

Entrevistado 9. Em termos de vantagens: previsibilidade de desembolsos, ou melhor dizendo, 

maior controle da situação econômico-financeira. Já desvantagens, vejo que pode gerar um 

aumento de gastos em decorrência de treinamentos, viagens para eventos que tratam do assunto 

e alteração de sistemas como o Sigesp. 

Entrevistado 10. Em termos de vantagens, eu diria que o regime de competência vai nos 

propiciar uma informação de maior qualidade, eu acredito nisso, o regime de competência, à 

medida que nós vamos expressando fenômenos que ficam fora do contexto patrimonial, de um 

balanço, por exemplo, propicia, também até gerir risco, a LRF é muito preocupada com riscos 

fiscais isso vem de que, vem de um somatório de ações de diversos órgãos que chegam aqueles 

grandes números no âmbito da União por exemplo, então eu vejo ai uma conexão de qualidade 

de informação, informação contábil, aliada a gestão de riscos, eu fico eu fico pensando por 

exemplo aqui, quantas vezes, deparamos com passivos e como não tem uma conexão imediata 
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com pagamento com orçamento, isso fica no limbo, hoje, não, nós estamos preocupados em 

expressar esses fenômenos, em evidenciar esses fenômenos, então, eu vejo acima de tudo uma 

contribuição aí na tomada de decisão, é a minha expectativa em relação adoção do regime de 

competência. Vejo, também, alguma desvantagem, pelo seguinte, nós do setor público, nós do 

mundo de finanças, escravos de prazos, a gente vem sendo cada vez mais pressionadas com 

novas atividades, mundo tributário, por exemplo, a contabilidade está muito preocupada e 

envolvida com esse tema aqui com a gente, é uma realidade, então eu vejo uma preocupação 

que é nós agregarmos cada vez mais esses controles, de um lado, do outro lado, estarmos 

perdendo servidores, aqui nós temos uma faixa etária elevada, temos perdidos técnicos 

excelentes, aí minha preocupação ela acentua, levando em consideração que nós temos 

determinadas áreas, setores, que requerem pessoas ali, até para segurança da administração com 

uma formação específica, e os nossos quadros estão minguados, então eu fico preocupado em 

nós estamos absorvendo todo esse rol de obrigações e tudo mais seja lá uma questão científica, 

busca pela qualidade da informação, pela modernidade de um lado e do outro a gente sofrendo 

essas baixas. Então eu acho que aí nós podemos caracterizar como uma desvantagem, por que 

você sabe que eu trabalho envolve esse tema, nós temos muita coisa para avançar e muita coisa 

devolver mais trabalho. E uma análise, válida porque em tudo eu tenho que entrar com um 

raciocínio de custo benefício é possível que você vai encontrar lá uma determinada país para 

quem já está mergulhada em que tantas carências que não dá para pensar mais em regime 

competência, talvez nós aqui Brasil, temos uma maturidade é trouxemos as práticas 

internacionais plano privado empresarial, depois avançamos para o setor público, a gente já tem 

uma massa crítica boa, talvez aqui a gente já tenha um ambiente propício para isso. 

 

5) Vê o regime de competência como a melhor prática contábil para o registro do 

patrimônio público, sendo esse método muito superior ao regime de caixa? 

Justifique sua resposta? 

Entrevistado 2. Aí a gente tem que dá uma passada pelo conceito de custos, se a gente tem 

produção de informações contábeis para tomada de decisão, especialmente, além disso, como 

setor público, o accountability, a prestação de contas e a responsabilização, se a gente tem isso 

para tomada de decisão, eu diria que desde que o gestor tenha consciência de que uma 

informação sobre caixa seja suficiente para orientar e subsidiar a tomada de decisão, talvez ele 

possa privilegiar o regime de caixa, tanto quanto o regime de competência. Tem algumas 

situações em função da dificuldade de aplicar competência, poderia trabalhar com a informação 
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de caixa, em razão da dificuldade de ter informações de custos, custos requer a aplicação 

integral da competência eu vou passara adotar como referência para a tomada de decisão, nos 

casos A, B,e C, as informações da despesa paga, a despesa paga de pessoal, a despesa paga de 

energia elétrica, passagens aérea, etc., considerando que, TI por exemplo, a dificuldade para 

fazer rateio e outra coisa, a falta confiabilidade nos números que a gente vai gerar por conta dos 

rateios, talvez possa comprometer a qualidade da informação que vem do regime de 

competência e que passa necessariamente por custos para efeito da tomada de decisão sobre a 

continuidade de uma ação pública ou não, para ou mudar a forma de fazer, está tão pouco 

confiável a informação em função dos critérios de rateios não serem precisos, de fato não são, 

especialmente nesse tipo de despesa de TI, e, os valores serem tão elevados que qualquer 

diferença entre o regime de caixa e competência, será residual, digamos que ele raciocine assim 

a ponto de chegar e afirmar, para esses casos, eu vou adotar o regime de caixa. É claro, ele vai 

justificar, naturalmente, por que no setor público tudo tem que ter motivação, então, eu imagino 

que é realmente o regime competência, um bom caminho desde que a gente consiga responder 

as grandes e principais perguntas da ciência contábil, que eu entendo são quatro: o que? é 

identificar o objeto de registro: ativo passivo, receita e despesa, VPD e VPA, etc., contribuição 

ao proprietário, distribuição proprietário, outras obrigações, outros recursos, e outros elementos 

que nós vamos encontrar na estrutura conceitual; quanto, quando? O quanto é a mensuração, o 

quando é o reconhecimento e finalmente como evidenciar? Se essas questões forem bem 

respondidas com relação à adoção do regime de competência aí sim nós podemos privilegiar 

para fins de tomada de decisão e o regime de caixa para o acompanhamento das entradas e 

saídas, programação de desembolso etc. Caso não seja possível, termos segurança nas respostas 

que esperamos para essas quatro perguntas básicas, a gente pode flexibilizar um pouco 

aplicação do regime competência, em certas situações, privilegiar, também o regime de caixa. 

Entrevistado 3. Sim, eu vejo, não só pela Câmara, pela experiencia que eu tive como conselheiro 

em uma estatal que se não tivesse lá o regime de competência eu acho que eu teria muito mais 

dificuldade de enxergar o que estava acontecendo na realidade da empresa, eu acho que a 

mesma coisa se passa aqui na Câmara, o regime de competência espelha melhor a realidade. 

Entrevistado 4. Muito superior, eu não sei, talvez pelo pouco conhecimento que tenho da 

contabilidade, mas pelo que você explanou, anteriormente, é o que está alinhado aos princípios 

contábeis, agora, se ele me dá informações gerenciais, considero, superior, sim. 
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Entrevistado 5. Na verdade, eu vejo duas coisas diferentes, o regime de caixa, não é só que 

pensava na questão orçamentária, era o regime que chamávamos de misto, até enxergava a 

despesa pela competência, e a receita pelo caixa, agora, com relação ao orçamento, o orçamento 

era que ditava tudo, ele que reinava, as decisões eram tomadas pelo orçamento e você não via 

quais os compromissos. 

Entrevistado 9. Sim, entendo que esta prática (regime de competência) melhor evidencia a 

situação econômico-financeira do ente público. 

Entrevistado 10 Eu vejo eu vejo vantagem, desde que a gente estudou contabilidade, lá atrás, 

eu associei o regime de caixa aqueles pequenos agregados materiais, condomínio, a massa 

falida, mas, sempre que nós pensarmos sobre grande agregado patrimonial, grandes 

organizações, eu acho que a gente precisa de mais informações, essas informações, eu na minha 

visão, elas podem ser alcançadas pela adoção do regime de competência, a contabilidade, na 

essência, tem prestar informações, o regime de caixa me parece limitado e ele deixa muitos 

fenômenos econômicos à margem, eu vejo vantagem aí nessa perspectiva. 

 

6) Tem conhecimento de atividades da Câmara dos Deputados para interagir e 

observar as experiências de outras instituições na aplicação do regime de 

competência (ex.: participação de servidores em seminários ou congressos da 

Secretaria do Tesouro Nacional e/ou Tribunal de Contas da União, 

benchmarking etc.)? Se sim, qual(is)? 

Entrevistado 1. Não saberia responder. 

Entrevistado 2. Sim, eu volto a lembrar da questão do custo que abriu a oportunidade para gente 

visitar muitos órgãos começando com a AGU, Ministério da Fazenda, Exército, Justiça, posso 

ter esquecido algum outro essas visitas a esses órgãos para verificar como ele estava 

implantando utilizando custos necessariamente tinha que envolver questionamento sobre a 

questão da competência, eu lembro de participar de quase todas essas visitas e pessoalmente de 

minha parte ter feito questionamentos em relação a isso e as respostas dessas pessoas foram que 

boa parte da orientação de competência era observado outra parte não, aquilo que era possível, 

estava dentro do conceito competência para custos, o que não é, não estava, então, hoje, 

realmente, essas preocupações e experiências gerou o nosso benchmarking, nosso marco de 

referência para início e desenvolvimento do nosso projeto de custos, que está em andamento. 
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Entrevistado 3. Especificamente, em relação ao regime de competência não me vem agora a 

mente não. 

Entrevistado 4. Conhecimento eu não tenho por não ser minha área, mas eu acredito que a 

Câmara vem fazendo isso, temos um corpo técnico muito bom, na minha área, a gente tem 

procurado fazer capacitação, participar de congresso, seminário, etc., e a Câmara patrocina, 

sempre, acredito que para isso, também. 

Entrevistado 5. Interação, em termos de workhops, não, agora, o que aconteceu bastante, era 

que a gente observava que algum órgão já tinha adotado algum procedimento, em consulta ao 

Siafi, pela senha maior 9, depois, ligávamos para ver como eles estavam fazendo, houve um 

intercâmbio de informação de uma forma mais informal, mas, eu acredito que talvez outros 

colegas tenham participado de oficinas e outras coisas. Outra coisa, foi um curso dado pela 

STN, aqui na Câmara, no Cefor, o curso de Gestão do Patrimônio Público no período de 11/05 

a 20/05/2010 que abordou todos esses novos temas da contabilidade e a observância da 

competência.  

Entrevistado 6. Não tenho conhecimento de atividade da CD para interagir e observar a 

experiência de outras instituições na aplicação do regime de competência, embora o Nucon 

participe de seminário realizado pela STNº O único evento que ressalta sempre a importância 

do regime de competência é aquele voltada para custos. Mas, em nenhum momento, a STN 

trouxe exemplos de órgãos que estão aplicando o regime de competência. 

Entrevistado 9. Sim, tenho conhecimento. Participei de palestras da STN, apresentação do 

Sistema de Informação de Custos do Governo Federal (SIC) para alguns gestores da Câmara. 

Entrevistado 10. Sim, tenho conhecimento e posso atá relatar alguma, foram várias situações, 

quando nós começamos essa discussão de custos no setor público, você não conversava sobre 

custos em uma perspectiva mais técnica, assim do termo, me lembro que eu fui o representante 

da Câmara, muito tempo atrás, 2010 ou 2009, algo assim, uma câmara técnica criada na SOF, 

a SOF estava enfrentando alguns desafios naquela época e aí estabeleceu assim alguns temas 

para enfrentar aqueles temas e eu fiquei em uma câmara chamada Qualidade do Gasto. E aí 

observando as pessoas falando de custos, custos e custos, eu pensei, não vejo aqui ninguém da 

Secretaria do Tesouro Nacional, falando de regime, falar de regime contábil, você tem que ter 

pessoas com formação específica, então eu falei pessoal, a gente precisa ampliar essa discussão 



193 

 

não podemos ficar no âmbito do planejamento, falando de custos, sem nós ouvimos, 

efetivamente, aqui sem ouvir, quem poderia nos falar de patrimônio e de contabilidade que é a 

Secretaria do Tesouro Nacional, para minha alegria, apareceu lá a xxxxxx, da STN, e começou 

acompanhar essa discussão, aqui da Câmara, aproveitamos, fizemos um benchmarking 

importante, conhecemos o Inmetro, Exercito, Aeronáutica e vários outros órgãos que já 

adotavam esse sistema de custos, conhecemos daquelas experiências e daí a pouco começam 

os debates, entra Nelson Machado no contexto apresentado lá dissertação sua tese de doutorado, 

e aí nos trouxe muita luz ao debate, veio a ideia de um sistema, do SIC, sim participei de várias 

reuniões, inúmeros encontros, porque eu tenho interesse especial, nessa área, na Esaf, em outros 

órgãos, ali tivemos oportunidade de conhecer experiências internacionais, áreas de custos, 

vários palestrantes que vemos ali, contribuições importantes da FGV, por exemplo, aqui 

saudosos professores como Lino Martins e Professor Francisco Ribeiro, todos já falecidos, 

trouxeram enorme contribuição para esse trabalho, então, eu, particularmente participei desse 

processo e inserimos vários servidores, de forma que, quando a Câmara abriu aqui o projeto de 

apuração de custos, a gente já tinha uma massa crítica excelente, então, eu não só tenho 

conhecimento, como também tive a honra de participar desses eventos, e todo esse processo. 

 

7) Tem conhecimento de avaliação ou de auditoria da Secretaria de Controle 

Interno ou do Tribunal de Contas da União para averiguar se a Câmara dos 

Deputados está utilizando o regime de competência? Se sim, qual(is)? 

 

Entrevistado 1. Do TCU, não teve ainda, em meu conhecimento, mas do controle interno, sim, 

tem atuado no sentido que a câmara possa adotar essa sistemática. 

Entrevistado 2. Avaliações pontuais, existem relatórios de auditoria e muitas demandas, mais 

pontuais do controle interno. Do controle externo, apenas nas épocas de prestação de contas 

anuais onde saem aquelas decisões relativas, em que há, também, pontualmente, a indicação de 

diversos itens e elementos a serem tratados no relatório de gestão, e, um deles, historicamente, 

costuma ser o nível de experiência, de vivência, de implantação de custos aqui na Câmara e a 

gente vem relatando. Então, inciativas que apesar de serem lentas, mas, já aconteceu um monte 

de iniciativas, nesse tempo todo principalmente a questão de avaliar custos comparando 

alternativas de ação, comprar, alugar e que gerou um projeto, a gente encerrou, tem uma 
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ferramenta dentro do Excel que está neste momento se eu não me engano no Detec porque o 

pessoal lá tem boa experiência com software de orçamento para aperfeiçoar e tornar-se mais 

amigável e os gestores poderão utilizar ou a gente mesmo aqui à princípio. Quem sabe isso fica 

aqui na Coordenação de Contabilidade se por acaso a gente consegui realmente avançar nessa 

questão prática. O outro projeto, que é de mensuração de objeto de custos está lento, mas 

esperamos algum resultado até o final do próximo ano. Me lembro que a contabilidade atuou 

em alguns processos, mas nada que gerasse ainda uma sistematização, diria que são iniciativas, 

de servidores preparados e interessados em ver a Câmara registrando suas obrigações e passivos 

por competência que está levando a solicitações e a gente vem fornecendo informações, de 

qualquer forma é uma indução para gente buscar uma melhoria. E a gente, realmente tem 

recebido demandas por e-mail, em relatório em processo que inclusive um desses relatórios 

pontuais gerou a norma sobre provisão e há realmente essas preocupações pontuais, vamos 

atacar provisão, reavaliação não é um plano organizado e sistematizado do controle interno, 

mas a escolha de alguns temas e atacando a cada ano, vamos atacar esse ano isso, outro ano 

isso, etc. 

Entrevistado 3. Sim, aqui na Auditoria Interna sim. Já tenho visto tanto em fornecedores, como 

em indenizações trabalhistas, está obedecendo, inclusive eu vejo que é uma das diretrizes que 

a gente foca e que realmente seja implementado o regime de competência. 

Entrevistado 4. Não sei, na parte do TCU, a ação que eles fizeram conosco é a tal da auditoria 

financeira, que eles querem implementar, fazer uma parceria, eles querem saber se a Secin tem 

as competências para iniciar o processo e encaminhar informação com qualidade, essa auditoria 

vai impactar o regime de competência, assim, nós fomos auditados o ano retrasado pelo TCU 

para ver exatamente isso. A gente, até solicitou uma capacitação, uma especialização, só que 

eles ainda não ofereceram ainda para gente, e o pessoal aqui do Núcleo está preocupado como 

isso, sim. 

Entrevistado 5. Bastante, essa Portaria, mesmo, a 62, surgiu de um processo iniciado pela 

auditoria da Secin junto à Atec, por que havia vários processos que envolviam valores bem 

significativos, de pessoal, represados e quando a Secin foi consultar, eles perceberam que os 

valores não estavam registrados, sem conhecimento da contabilidade, e o Defin, nem sabia, que 

esses processos existiam, todos saíram dos órgãos de origem com alguma instrução, foram para 

a Atec e aguardando deliberação sem conhecimento da contabilidade e aí que surgiu esse 

pensamento todo. Essas informações não chegava ao Defin, deveriam ter chegado, primeiro, 



195 

 

começamos com as reuniões, fazer um intercâmbio entre o Defin e a Atec, depois, pensamos, 

não basta somente a Atec, tem que ter a participação desses agentes, todos, daí que surgiu a 

ideia da portaria, isso foi o embrião da Portaria 62, com o auxílio da Secinº Eu creio que houve 

outros, da Secin, com relação aos créditos administrativos, e com relação ao TCU, no ano 

passado e, também, 2017, teve manifestação do Tribunal, havia créditos registrados no nosso 

patrimônio, que no entender deles, não deveria existir, eram créditos envelhecidos, que estavam 

há muito tempo, parados, créditos do antigo IPC, possibilidade de recebimento era remota, e 

fizemos o desreconhecimento em 2018. Então, assim, os dois órgãos, tanto o externo, como o 

interno já tiveram atuação. O controle Interno, também, já atuou em relação às nossas 

obrigações, antigas, já estavam no balanço por muito tempo, pediram para a gente estudar e 

baixar essas contas, eram valores pequenos de obrigação de pessoal, anuênios, que vieram do 

Depes, a contabilidade tinha registrado, as pessoas não eram localizadas, estavam aqui parados 

há muito tempo e nos baixamos essas contas. 

Entrevistado 6. Sim, tenho conhecimento do Relatório de Auditoria nº 2/2017, da Nucop-Secin, 

que recomendou ao Defin o estabelecimento de procedimentos para o reconhecimento, 

mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência. Em relação ao 

TCU, não tenho conhecimento de nenhuma avaliação ou auditoria nesse sentido. 

Entrevistado 9. Tenho conhecimento de Auditoria da Secin em relação às apropriações de 

pessoal (décimo terceiro salário e férias). Foi um trabalho deles a partir da Portaria 62 de 2017. 

Entrevistado 10 Eu tenho conhecimento aqui no plano da Secin, nós tivemos uma reunião, ano 

passado, uma reunião sobre o trabalho que a Secin estava fazendo em cima dessa questão de 

competência com um foco em folha, a questão das despesas contratuais, essa parte mais vultosa, 

dali brotou um relatório que passou por nós e que nós demos várias respostas e indagações para 

eles a esse respeito, eu não sei te dizer qual o número desse relatório, tal, mas, já passou por 

nós aqui esse trabalho inciado pela Secin, depois dê uma olhadinha que esse processo pode te 

ajudar. 

 

8) Tem conhecimento de normas, estudos, pareceres ou notas técnicas registradas 

em processo ou não para amparar ou instrumentalizar o regime de competência 

contábil na Câmara dos Deputados? Se sim, qual(is)? 
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Entrevistado 1. Um relatório de auditoria que consta em processo. Ele trata do registro das 

obrigações com fornecedores observando a competência. Uma parte específica. Acredito que 

as normas/orientações exaradas pela STN tem escopo mais geral. Considerando as situações 

específicas e rotinas internas de cada órgão entendo ser pertinente o assunto ser tratado também 

no âmbito da CD.  

 

Entrevistado 2. Me lembro que a contabilidade atuou em alguns processos, mas nada que 

gerasse ainda uma sistematização, diria que são iniciativas, de servidores preparados e 

interessados em ver a Câmara registrando suas obrigações e passivos por competência que está 

levando a solicitações e a gente vem fornecendo informações, de qualquer forma é uma indução 

para gente buscar uma melhoria. E a gente, realmente tem recebido demandas por e-mail, em 

relatório em processo que inclusive um desses relatórios pontuais gerou a norma sobre provisão 

e há realmente essas preocupações pontuais, vamos atacar provisão, reavaliação não é um plano 

organizado e sistematizado do controle interno, mas a escolha de alguns temas e atacando a 

cada ano, vamos atacar esse ano isso, outro ano isso, etc. Eu sei que se encontra na Atec 

processos que tratam de diversos assuntos e que podem geram obrigações para Câmara dos 

Deputados, inclusive, provisões e até passivo contingentes, é bom você conversar com eles. A 

exemplo do que já ocorreu com as provisões, em que foi necessário a produção de norma interna 

própria, a CD deveria também tratar de editar normas internas para orientar o processo de 

implementação dos procedimentos patrimoniais, sendo que talvez o tema mais importante seja 

a política contábil de patrimônio.  

Entrevistado 3. O fato é quando você ver a legalidade a auditoria, basicamente de legalidade 

tanto o TCU como em auditorias externas em estatais eles observam se você está cumprindo o 

CFC e o regime de competência. Já tem sido colocado nos processos. a gente reflete o que TCU 

está fazendo e o controle interno geralmente é um braço do TCU. 

Entrevistado 4. Não, não passa pela gente.  

Entrevistado 5. Sim, a Portaria 62 é resultado das análises e estudos constantes desses 

processos. Ali tinha a posição, orientação e preocupação do Controle Interno e outros órgãos, 

os órgãos se agregaram e construíram a norma, infelizmente, a gente não tem muito ainda assim 
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coisa material com relação a 62, mas ela já está bem conhecida aqui na casa. Agora o que falta 

é nós, as pessoas, sabendo que aquilo é um instrumento para fazer e acontecer o que está ali.  

Entrevistado 6. Não tenho conhecimento de nenhum estudo, parecer ou nota técnica, só de uma 

campanha publicitária da Secom “Registro contábil da obrigação – Toda dívida não empenhada 

deve ser contabilizada”. Sim, seria importante a Câmara editar normas/orientações próprias 

para instrumentalizar o regime de competência. Acredito que a norma deveria ser baseada nos 

normativos da STN, porém com uma linguagem mais acessível e compreensível para todos, 

pois muitos servidores não são da área contábil, mas são fundamentais para implantação do 

regime de competência (com informações), por exemplo, os fiscais de contrato. Acredito, 

também, que a edição de normativo pelo próprio órgão aproxima as pessoas do objetivo, dá 

ideia de pertencimento. 

 

Entrevistado 9. Não saberia dizer. Entendo que não seja. Não vejo a necessidade de gastos com 

recursos humanos tendo em vista, que um órgão técnico para o ente Federal já faz todos os 

estudos. 

Entrevistado 10 Não, nesse plano de notas técnicas, pareceres, esses estudos específicos, eu não 

tenho conhecimento, para mim até que isso ainda não tenha sido produzido. Essas informações 

colocadas, nesses processos, elas demandam assim um estudo agora lá foi assim, vem a 

pergunta e a resposta, ver a pergunta e a resposta questionário, a luz da portaria 62, aquela que 

eu mencionei, no início da nossa conversa, mas não vejo assim como uma nota técnica, um 

estudo que merecesse ser chamado de um parecer, não vislumbro isso não. 

 

9) Conhece pessoa (a) grupo (s) ou setor (es) da Câmara dos Deputados 

(contabilidade, controle interno ou gestores) com importante contribuição e 

apoio para implementação do regime de competência? De quem ou de onde e 

por quê? 

Entrevistado 1. Tem sim, o próprio Controle Interno tem atuado nesse sentido procurado 

estimular essa adoção e a própria Coordenação de Contabilidade tem adotados medidas também 

nesse sentido. A Contabilidade e a Secin têm atuado para a implantação do novo regime 

contábil. Acredito que estamos em um processo de mudança de cultura na Casa. As pessoas 
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que dispõem dessa informação (obrigação exigível) devem ser conscientizadas da importância 

do registro na Contabilidade para contribuírem no processo de envio dessa informação ao 

Definº 

Entrevistado 2. Eu não vou citar nomes, eu gostaria de citar e o que me surpreendeu bastante, 

foram as áreas de execução, recursos humanos, área patrimônio, a figura do fiscal em si, na 

maioria, no meu contato com os fiscais, nos eventos que já relatei, demonstraram total interesse 

em colaborar tanto quando apresentei situações de que a gente está retardando o processo de 

reconhecimento das dívidas por conta de um atesto também demorado, por conta da falta de 

documentação, etc., o fato da gente receber bens e serviços, apresentado com a nota fiscal, já 

representa que a Câmara assumiu o controle, os benefícios e riscos, a somatória desses três 

fatores é suficiente para dizer que a Câmara tem uma dívida, pois já tem o controle, os 

benefícios e os riscos desses bens nas suas dependências, então, às vezes, passam semanas, em 

algumas situações, meses para fazer um pagamento. Eles perceberam que isso é importante, ou 

seja, houve ingresso nas dependências da Câmara de um bem, de um serviço, de material de 

consumo ou permanente, imediatamente, tem que registrar os dados da nota fiscal no Sigmas 

para que gente possa receber informações aqui, independentemente do atesto, 

independentemente da pendência, de algum problema, a gente já tem que reconhecer essa 

dívida. Como fazer isso, via Sigmas, como há um módulo que permite que eles insiram esses 

dados antes do atesto, é possível que todos que demonstram interesse, os fiscais que se 

dispuserem a fazer isso, pois eles são fundamentais, a partir dessa consciência, de fornecer 

informação, para gente pegar um relatório resumido do próprio Sigmas e fazer o registro 

mensalmente daquilo que faltou, atestar dentro do mês e reconhecer, portanto, por competência, 

independente de quando vai acontecer o pagamento. Eu não quis citar a gente, nem o Defin, 

nem a Dirad, nem o Controle Interno, por que isso já é dever de ofício, eu quis citar pessoas 

que estão tendo o primeiro contato com essas demandas e a legislação, e eles demonstraram 

interesse, essas pessoas que eu acho que devemos destaca, pois nós já sabemos fazer isso, de 

minha parte falando e os contatos que tenho, da percepção do controle interno, aqui da Diretoria 

de Finanças e áreas administrativas, essas área já estão consciente com o papel delas nesse 

trabalho, então para mim o ponto fundamental, a informação tem que chegar aqui, então, 

alguém importante nesse processo para fazer e acontecer, realmente, é o Diretor de Recursos 

Humanos, o fiscal de contratos, especialmente, fornecedores e pessoal, essas duas despesas 

grandes da Câmara, assim eu deixaria de lado essas nossas áreas, já mais conscientes, por 

questão de dever e de ofício.  
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Entrevistado 3. Participação e efetividade no processo. Acho que o Defin é um órgão, a 

Coordenação do xxxxxx, acho que eles sim, a própria Secin, mas, o Defin tem um papel mais 

importante. 

Entrevistado 4. Acredito que a Secretaria de Controle Interno, tem, assim, uma importância 

maior, nosso núcleo ali, tem o patrocínio do Secretário, com certeza, eu me lembro que o 

pessoal da DG, quando o Diretor-Geral era o xxxxxx, o xxxxxx, agora, na Dirad, demandava 

muitas informações, nessa linha gerencial. Pode ser que tem um patrocínio bom ali também 

Entrevistado 5. Eu vejo o Defin, nós e o Controle Interno. Na área de execução, o pessoal do 

Detec, mas em casos específicos e com interesse próprios, uma vez, nos chamaram lá, com 

preocupação de deixar tudo documentado e registrado. 

Entrevistado 6 Acho que a Secin pode ser considerada como um órgão que tem contribuído 

para a implantação do regime de competência por meio de suas auditorias. 

Entrevistado 9. Sim, a equipe do Npfin em relação aos registros por competência relacionados 

à salários, férias, décimo terceiro e seus encargos. Outro setor, posso citar a Contabilidade na 

pessoa do Prof. xxxxxx e sua equipe. 

Entrevistado 10. Sim, eu posso destacar, eu teria que começar por nossa Coordenação de 

Contabilidade, é uma coordenação muito atenta, antenada com tudo que está acontecendo, com 

a batuta do xxxxxx, profissional tarimbado, competente, então, realmente, a coordenação de 

Contabilidade foi o órgão que iniciou esse processo em articulação com nosso órgão Central, a 

Secretaria do Tesouro Nacional, a Coordenação Geral de Contabilidade e Custos, por 

excelência, assim, eu vejo que é órgão que tem atuado, sucessivamente, tem atuado nesse 

terreno e que inclusive foi de lá que brotou a Portaria 62, a sugestão da minuta da portaria, 

realmente, prevalecendo com uma ou outra adaptação e foi aquilo que veio lá da contabilidade, 

laudo de vários colegas que, não consigo nominar todos, mas vários estiveram à frente desse 

trabalho você aqui teve sobre custos, a xxxxxx e vários colegas tem contribuído nesse trabalho. 

 

10) A nova prática contábil na Câmara dos Deputados já apresenta algum resultado 

positivo para a transparência ou para a tomada de decisão dos gestores? Se sim, 

qual(is)? 
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Entrevistado 1. No momento ainda não houve impacto talvez a longo prazo a gente também 

consiga observar melhor isso, até por que as vezes essa minha opinião dá-se a entender que o 

gestor ele olha muito pouco para o relatório contábil nas suas tomadas de decisões, então cabe 

a contabilidade estar apresentando a importância que a contabilidade tem para tomada de 

decisão por parte do gestor, a medida que isso for concretizando tornar-se mais observável por 

parte do gestor da importância da contabilidade aí a gente começa a ter realmente o retorno 

dessa importância. 

Entrevistado 2. Entendo que tem grande potencial para em pouco tempo apresentar resultados, 

eu diria que no horizonte de até 5 anos a gente comece a colher os frutos, mas, infelizmente, 

lamento, e tenho tristeza, nesse aspecto, ainda hoje, apesar de toda iniciativa, de tudo o que a 

gente vem fazendo para implantação do regime de competência, aqui na Câmara, como a gente 

já comentou, 2009 começou a depreciação, 2012 já fazemos reavaliação, reconhecimento de 

passivo de pessoal são grandes valores e já estamos fazendo, sei lá, mais de 5 anos, estamos em 

2018, e, infelizmente eu não vejo os gestores utilizando, imagino que precisamos atuar muito 

no sentido de conscientizar as pessoas pra tomar decisão, eu sei que não vai ser via balanço, 

não vejo toda a casa pedindo um balanço para tomar decisão, mas eu vejo uma possibilidade 

no futuro, ao tomar decisão, pegar um relatório, quais as dívidas que existe neste momento, 

estão pedido mais despesas, no setor de comunicação, setor de transporte, setor de saúde, no 

departamento médico, vamos ver, antes, como estão as dívidas aqui, não a basta ver o que está 

empenhado, precisa ver o que está acontecendo ao lado do orçamento, gerando dívidas que vai 

consumir esse orçamento, ainda não empenhadas, por que só empenha próximo da liquidação. 

Para que a gente chegue nesse nível de conscientização dos gestores tomando a decisão, é muito 

trabalho, acho que se houver continuidade da iniciativa de aproveitar os eventos e que os 

gestores estejam presentes, escutando, discutindo o relatório gestão, discutindo o encerramento 

exercício, discutindo diversos aspectos das finanças, como por exemplo: as consequências do 

teto de gastos do governo federal que está afetando todos as áreas, pessoal, áreas de compras, 

de licitação, de contratação, etc., e cada vez que tem um evento para discutir isso e a gente 

colocar essas sementinhas mesmo que disfarçadamente para pensar, eu imagino que a gente vai 

mostrar que eles tem que ponderar esse terceiro pilar, no processo de tomada de decisão, que é: 

tem orçamento, isso é básico, já é tradicional, tem caixa, tem, mas, precisamos saber se tem 

dívidas já existentes, não só ativos a serem recebidos, mas, saber se tem dívidas a pagar pré-

existentes que o orçamento e o caixa sozinhos não consegue alcançar, ou seja a informação de 

custos. 
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Entrevistado 3. Na prática, resultados você fala, não vejo ainda. Não, porque a contabilidade de 

modo geral, setor público, foi deixada de lado, um pouco, ficou voltado mais para o orçamento. 

Na Câmara nunca houve problemas financeiros, falta de dinheiro, O foco é o orçamento, tem 

autorização, tem dotação, pode empenhar, liquidar e pagar. A visão da contabilidade do que vai 

acontecer lá na frente, que tá acontecendo, eu não vejo, na minha visão, que não tenho a visão 

holística da Câmara, vejo pouca prática ainda, apesar de que os órgãos que fiscalizam, a 

sociedade, teriam na contabilidade, uma grande ferramenta para fiscalizar, não só aqui, mas, 

em todo o setor púbico. 

Entrevistado 4. É difícil responder a essa pergunta, eu não conseguiria responder. 

Entrevistado 5. Não tenho conhecimento, eu diria que talvez possa influenciar alguma coisa, a 

nível de Defin, o xxxxxx precisando de alguma coisa, participando de alguma reunião, 

demonstrado o que está registrado, os resultados, nesse sentido, mas, assim, pelos gestores, no 

nível acima que tenha se preocupado e utilizado, não tenho conhecimento. 

Entrevistado 6. Em 2018, final de dezembro, foi feito um registro de obrigação pelo regime de 

competência (pessoal a pagar). Acredito que tal registro contribuiu para melhorar a qualidade 

da informação patrimonial. 

Entrevistado 9. Em relação à transparência, sim. A partir da implementação do regime de 

competência, os balanços passaram a evidenciar melhor os ativos e passivos da Câmara, mesmo 

que ainda tenha que avançar para outros registros ou apresentação em notas explicativas. Já 

para a tomada de decisão, entendo que ainda não. 

Entrevistado 10. Bom, eu já vejo alguma coisa de resultados, agora, não posso dizer que eles 

tenham sido utilizado ainda para tomada decisão, eu olho para uma DVP e para mim, faz muito 

mais sentido, aquilo que nós víamos, aquele falatório, aqueles termos, até mesmo para se lidar, 

eu ensinei também muita contabilidade, era difícil de se lidar com aquilo, então, a gente está 

enxugando, eu vejo, assim, muito potencial, agora, posso te confessar um caso, mesmo a gente 

não tendo relatórios mais bem estruturados, em custos, já começamos a adotar competência ali 

para custos, eu fiquei impressionado e mesmo ainda não quebrando por diversos critérios que 

seja, eu já olhei aqui alguns relatórios experimentais e percebi um grande potencial nesses 

relatórios na tomada de decisão, eu comecei a enxergar coisas e depois até transmitir ao xxxxxx 

que eu nunca pensei quando iniciamos esse trabalho. Então eu acho que haverá um grande 
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aprendizado à medida que tivemos acesso a essas informações, muitas questões importantes 

podem ser discutidas na perspectiva de alocação de cortes e de resultado a partir do relatório 

dessa natureza, eu não vejo as coisas ainda sabe acho que a gente está amadurecendo a gente 

está crescendo, mas ainda não temos elementos assim de peso sabe nós adotarmos uma decisão, 

acredito que a partir do momento que a gente começar a adotar esse sistema de custos, relatórios 

estruturados, fazendo inferências e discussões e o sistema digital diferencie discussões, a gente 

vai trazer muita coisa importante à tona. 

 

11) Existe atuação de grupo (s) ou setor (es) (contabilidade, controle interno ou 

gestores) com resistência à aplicação do novo regime contábil? Se sim qual (is)? 

Justifique sua resposta? 

Entrevistado 1. Entendo que tenha respondido pela questão 9. 

Entrevistado 2 Não conheço nenhum grupo de resistência. 

Entrevistado 3. No Depes, eu vejo alguns blocos de resistência. Por que, é aquilo, nunca 

olharam muito para a contabilidade, tem dinheiro paga, tem orçamento, vou empenhar liquidar 

e pagar, a contabilidade sendo deixada de lado, agora vem pedindo novas ações, os gestores 

não vão querer mudar, sempre foi assim.  

Entrevistado 5. Nas nossas reuniões, que a gente participou, não ficou claro se havia alguém 

com resistência ao regime de competência, a resistência, assim, era, no sentido de um controle 

a mais, nas reuniões com os fiscais, a preocupação era como eu posso fazer isso aqui, mais uma 

tarefa, eles reconheceram a importância , mas, assim, como é que eu vou fazer isso, como é que 

eu vou poder pegar essa informação e segregar como você estão querendo, de férias, do 13º por 

servidor e depois aglutinar. Então o que a gente percebeu foi, assim, que os questionamento 

vieram porque é um controle, uma tarefa mais, a preocupação de fornecer essas informações, e 

não consegui, como deveria produzir essa informação a tempo e como a portaria indica que 

esses gestores são responsáveis, eles têm essa competência, mesmo, gera um pouco de receio, 

medo nas pessoas. Por conta disso, eles tiveram essa reação, se eu recebo a nota fiscal, não vou 

conseguir mandar para a finanças a tempo para eles registrar, o receio era de produzir a 

informação e de uma tarefa mais. 

Entrevistado 6. Não tenho conhecimento. 
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Entrevistado 9. Não sei dizer. 

Entrevistado 10. Eu sou aqui um apoiador, primeiro gostaria de falar por mim, tenho aqui 

contribuído para criar um terreno favorável no âmbito do nosso Departamento no sentido de 

aplicação do regime competências e assim cada vez que nós levamos essa mensagem, eu, os 

colegas da Contabilidade, o xxxxxx, eu via as pessoas assim preocupadas com impactos de 

mais um trabalho, mas eu nunca vi alguém dizer se isso não é adequado, não deve ser feito, isso 

daqui é um isomorfismo normativo ou esdruxulo, coisa dessa natureza, eu não vi, até porque, 

você sabe, o Tribunal de Contas tem atuado e adotado todo um discurso e uma linguagem nesse 

sentido dentro daquela perspectiva, mais uma vez, do institucionalismo, isso aí é isomorfismo, 

que acaba entrando naquela categoria que você acabou de mencionar, coercitivo e os órgãos de 

controle interno, por sua vez, procura saber e os gestores, de modo geral eu acredito que as 

questões mais prementes aí elas dizem mais respeito a absorção de mais uma atividade e a 

dificuldade de dar cabo dessa atividade devido à escassez de recursos humanos. 

 

12) Acredita na continuidade da utilização do regime de competência na Câmara dos 

Deputados? Justifique sua resposta 

 

Entrevistado 1. Sim, por que isso está cumprindo a norma e cada vez mais vai ser cobrado por 

parte do controle interno e TCU a adoção desse regime e outra por que isso também já é uma 

prática que está sendo implantada aos poucos nos órgãos e a tendência é cada vez mais, então 

eu creio que isso é o futuro e um processo sem volta mesmo a adoção realmente desse regime 

de competência mesmo até para estar respaldando mais a importância da contabilidade e está 

refletindo realmente a situação patrimonial do órgão. 

Entrevistado 2. Sim e estamos vendo movimentos nesse sentido, especialmente com o apoio e 

a parceria do Controle Interno, já vi movimentos da área jurídica no sentido de nos consultar 

visando a edição de novas portarias para regulamentar o julgamento acerca do que é provisão 

do que é passivo contingente e obrigação a pagar inspirado na portaria da AGU, já vi 

movimento, então estou aguardando aqui que se concretize, ou seja, para reproduzir aqui na 

Câmara uma norma interna com as disposições da portaria da AGU que orienta no âmbito do 

executivo como fazer o registro de competência das obrigações. Na Câmara não vejo nenhuma 

ameaça de descontinuidade. 
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Entrevistado 3. Sim, o regime de competência dá uma visão melhor do que está acontecendo, 

do que vai acontecer com orçamento, com o dinheiro, a parte financeira cada vez mais restrita, 

você vai ter que ter uma visão melhor do que vai estar acontecendo.  

Entrevistado 4. Acho que sim, é uma coisa que veio para ficar e a partir do momento que a 

gente consiga demonstrar a importância dele e tem que ser demandado. Eu gero informações, 

eu presto contas, a maioria das nossas recomendações é no sentido de produzir informações 

gerenciais, mas, será que o gestor faz uso dessas informações para tomar decisão, mesmo. O 

sucesso da contabilidade é que ela fosse essa ferramenta. Então, o ideal era que a parte mais 

alta desse o patrocínio dessas metodologias como gerenciamento de riscos, entre outras. Então, 

quem entende do assunto, Defin e a Secin e outros órgãos têm que começar a aplicar e 

demonstrar para parte de cima que é importante, é algo que vem de baixo para o meio para 

depois subir, não é algo vem de cima para baixo, então essa questão do sucesso é ter que agregar 

valor, por que usar, também, essas informações sem valor gerencial, fica mais o registro. 

Acredito que o ganho como instrumento de controle social seja um ganho também, ser 

comparado com outra unidade da esplanada, quanto custo um relatório de auditoria do TCU e 

da CGU. 

Entrevistado 5. Eu acredito assim, que esse é o um movimento, que veio para ficar, veio pelo 

Conselho Federal de Contabilidade, que vem produzindo as orientações, a STN, mesmo, aquela 

turma inicial, que visou esse movimento de alinhamento às normas internacionais terem saído, 

parece que eles não estão mais lá, mas eu acredito, que esse é um movimento pra frente, não há 

como retroceder, e a gente como pertencente a essa malha toda do Siafi, do setor público, ligada 

às orientações da STN, CFC, não vejo como retroagir, em termos gerais, não há como retroagir, 

e a gente, como Câmara, não tem com sair desse direcionamento. 

Entrevistado 6. Sim. Porque a utilização do regime contábil contribui para a qualidade da 

informação que constam dos balanços contábeis e podem auxiliar os gestores na tomada de 

decisão, como por exemplo, melhor gestão do fluxo financeiro. 

Entrevistado 9. Sim, acredito, pois o regime de competência é aquele que melhor evidencia o 

patrimônio do ente público e que potencializa a qualidade da informação, permitindo a melhor 

tomada de decisão. 
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Entrevistado 10. Eu não vejo nenhum sentido, não vejo a menor possibilidade porque isso aqui 

é o futuro, é o mundo mais desenvolvido, a gente trouxe do setor privado para o setor público, 

é muito salutar, você está convergindo para bons padrões que deram certo, é assim no plano 

ambiental, combate a corrupção, assim é no plano contábil, acho muito bom seguirmos essa 

modernidade, eu não vislumbro, assim, eu não fiz eu não vejo como você depois de tudo tanto 

que foi produzido no setor até aqui, a gente dizer, não, vamos abandonar e voltar para uma 

perspectiva de caixa, não combina com os novos tempos. 

 

13) Considerações adicionais a fazer? 

 

Entrevistado 1. Não. 

Entrevistado 2. A Câmara por ser um órgão do Legislativo, imagino que os benefícios da 

aplicação do regime competência sejam menores potencialmente falando do que se a gente 

pensar em um órgão do executivo especialmente, falando em uma fundação, autarquia e 

empresa dependente etc., é claro que os benefícios lá serão elevados, darão muitos frutos por 

que eles tem muitos programas finalísticos que tem mensuração físicas que podem ser úteis 

para tirar mais proveito da informação de custo como por exemplo chegar avaliar a eficiência 

constitucional a partir dessa informação e que não tem como ser calculado e preparado sem ser 

pelo regime de competência. Não tem como, só posso chegar em custos se tiver depreciação, 

se tenho depreciação, estou aplicando o regime de competência, e por que, não tenho como 

considerar um bem consumido, um veículo, um mobiliário e seus benefício, no momento da 

compra, é visível os benefícios que o bem desse traz para a execução de um programa ao longo 

de diversos anos ao ponto da gente se enganar e considerar custos somente no momento da 

aquisição, causaria um viés totalmente complicado. Eu não tenho experiências dentro do 

orçamento, poderíamos registrar a depreciação dentro do orçamento, mas isso é outro 

raciocínio, então voltando para o raciocínio competência aqui no legislativo e em função dos 

nossos produtos serem de difícil mensuração, as aprovações de proposições legislativas e seu 

impacto na sociedade de determinada lei, aprovação de uma medida provisória, de uma emenda 

constitucional, resolução do Congresso Nacional etc., de difícil mensuração qualitativamente 

falando, o benefício eu imagino, será mais percebido e mensurado na área administrativa, na 

área legislativa, muito difícil, isso demandaria muitos estudos acadêmicos, técnicos, para a 

gente pensar em mensurar os resultado da produção legislativa e mais difícil ainda no meu 

ponto de vista, na área política, identificar os direcionadores da tomada de decisão aqui na 
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Câmara, isso que é difícil de mensurar e portanto dizer dos benefícios do regime competência, 

porém, se a menor perspectiva de ter algum benefícios com a implantação do regime 

competência somente na área administrativa, só isso já vale a pena, você poder decidir, por 

exemplo, ao invés de comprar, alugar, ao invés de fazer o treinamento lá fora, produzir 

internamente aqui, tomar decisão a partir das obrigações já existentes hoje, isso somente é 

possível se você reconhecer pelo regime competência, isso já vai trazer um benefício de evitar 

o crescimento desmedido de passivos, além do próprio controle melhor dos créditos a receber 

o que pode gerar expectativa de receita e já fazer, permitir melhores planejamentos com as 

expectativas de embolso no futuro, ou seja , de fato, eu acho que uma das grandes vantagens de 

custos vinculado com a competência, ter informações mais precisas, dai, acho que a perspectiva 

em uma Casa Legislativa seria ter vantagem de competência na área administrativa porque na 

área Legislativa, política, finalística, é muito difícil de pensar concretamente, daí é importante 

que continue as pesquisas científicas da Câmara, área técnica, aonde for possível aqui na 

Câmara nós temos diversos programas de pesquisa a gente poderia focar mais isso aí né como 

medir mensura o resultado para a sociedade da produção Legislativa de atuação do parlamentar, 

isso poderia realmente ampliar os benefícios de custos derivados da aplicação do regime de 

competência, enquanto isso não acontecer, enquanto as ciências não avançarem nessa linha de 

raciocínio e a seleção de elementos para mensurar, acho que os benefícios somente na área 

administrativa, mas reforço, isso é o suficiente para a gente investir apostar que o caminho é 

este, é o que penso. 

Entrevistado 3. Eu acho que cada vez mais a contabilidade vai se impor e vai concretizar a 

importância dela, é a contabilidade voltada para a ciência, e pela falta de dinheiro, você vai ter 

que saber quanto tem que pagar, tem que pagar férias, 13º, tem que ter planejamento, previsão.  

 Entrevistado 4. Acho importante buscar patrocinadores, a DG ver a importância disso, seguir 

as normas, é normal na Câmara, mas precisamos ir além da conformidade. 

Entrevistado 5. A gente está se esforçando para cumprir mesmo, todos esses prazos, a gente 

tenta cumprir. É engraçado, as pessoas falam, vamos lá na Câmara, vamos ver o que eles estão 

fazendo, algumas pessoas da STN já vieram aqui, quando eles souberam, na época, que a gente 

estava trabalhando com seguros e estava fazendo aquela apropriação dos seguros e mais alguma 

coisa, que eu não recordo, que a gente já tinha implementado, ah! sim, a provisão, não se fala 

mais em provisão, hoje, são os ajustes para perda, a gente acrescentou o ajuste para perda, e, na 

época, eu e o xxxxxx, a gente conseguiu fazer uma coisa legal, que foi dimensionar prazo, o 
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envelhecimento da dívida e a possibilidade de recebimento, esses dois elementos para a gente 

trabalhar essa questão do percentual de ajuste, tantos dias, tantos por cento, como acontecia 

aqui na Câmara, a gente pegou a informação junto à Comof, depois de certo tempo, a 

possibilidade de recebimento dos créditos é remota, fizemos uma matriz e o pessoal da STN 

veio saber o que estavam fazendo e a gente mostrou. Fizeram um convite para participar de 

evento promovido pela STN para mostrar essa experiência, e eu passei essa tarefa para o 

professor xxxxxx. 

Entrevistado 6. Acredito que o regime de competência está mais avançado para o ativo no 

reconhecimento por competência dos créditos a receber. 

Entrevistado 9. Os gestores precisam começar a fazer uso de tais informações pois há o gasto 

para produzi-las. Se não fosse para usar, a sociedade não precisaria de mais esse encargo. 

Entrevistado 10. A gente tem algumas coisas que as vezes me incomodam porque quando a 

gente ver lá independência de poderes na Constituição, uma coisa importante, alguma coisa me 

incomoda porque quando alguns órgãos técnicos passam a expedir algumas normatizações 

sobre esses temas, eles atropelam as disposições legais, colocam sistema para legislar, coisa 

louca e às vezes pensamos, temos o Siconfi que a gente tem que validar alguns relatórios, e o 

sistema está legislando, a LRF diz alguma coisa e o Siconfi diz outra uma, particularmente 

algumas dessas coisas me causa espanto, como já estou aqui no Legislativo, também já estive 

do outro lado no Executivo, mas isso às vezes me causa uma certa curiosidade, um certo 

desconforto, então, resumidamente, eu diria que a minha a minha reflexão, minha consideração, 

iria mais nesse sentido, a regra de governança principal e emana da nossa Constituição, mas, 

nem sempre o poder Executivo, sobretudo , no regime como o nosso, está muito preocupado 

em fazer filtros, em expedir suas normas técnicas e nem sempre se incomodam com o que diz 

a Constituição. 

GESTORES 

 

1) Compreende a contabilidade e seus diversos princípios (como o da competência) e 

procedimentos como uma ferramenta necessária e importante para o registro do 

patrimônio, sendo um instrumento que auxilia o gestor da Câmara dos Deputados? 

Por quê? 
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Entrevistado 7. Excelente pergunta e não só compreendo como vejo essencial, infelizmente 

ainda tem aquela dicotomia entre contabilidade e orçamento, mas, o princípio da competência, 

o que que ele faz, ele permite que você faça o reconhecimento do fato no momento que você 

tem um fato gerador, você não precisa esperar a liquidação daquela despesa para você fazer o 

lançamento. Então, isso antecipa, na visão do Controle Interno, o que a gente chama de riscos. 

A gente fez aqui na Casa, da folha de pagamento, tá lembrado, você citou aí, 13,º férias e outras 

rubricas que já são antecipadas no fato gerador, isso permite que o gestor faça um planejamento 

para o exercício tanto corrente quanto seguinte, talvez ele vislumbre alguns problemas que ele 

tenha que detalhar, já tem uma visão pouco mais detalhada dos compromissos com os quais ele 

tenha que arcar no exercício corrente e nos exercícios futuros. 

Entrevistado 8. Eu compreendo a importância, mas eu acho que falta muita coisa aí, tem que 

transformar o resultado dessa apuração em algo palatável para o gestor, para que ele possa 

tomar decisão com base naquilo que você está falando. Hoje os relatórios atendem à 

Contabilidade, e não pesa nada na decisão do gestor. Agora eu acho que é importantíssimo ter 

dado esse primeiro passo que é um registro, a gente quer regulamentar, que é aquela questão do 

xxxxx da palestra no Cefor para os fiscais já registraram previamente uma possível dívida. Eu 

acho isso muito importante, agora, você chegar e dizer que isso é considerado para o gestor, há 

um grande gap, a meu ver, pode ser preenchida de uma forma simples, de dizer e complexa de 

fazer, que é que você ter as informações, igual custo, você tem informação, que a gente pega e 

fala assim, para decidir isso aqui, eu preciso saber, ter outros elementos. 

Entrevistado 11. Sim, claro, a contabilidade é uma ferramenta fundamental para tomada de 

decisão, ela produz informação a partir dos dados que junto com outras informações, produz 

definições estratégicas e permite ao gestor tomar decisão de melhor qualidade. 

 

Entrevistado 12. Eu acho o seguinte, a contabilidade é mais um instrumento gerencial para você 

tomar decisões contabilidade, se você tem registrado na contabilidade o que você deve e o que 

você eventualmente possa receber, também, você tem uma visão gerencial muito mais clara de 

como é a sua empresa ou sua organização e está caminhando ao longo do tempo em relação à 

questão patrimonial, em relação à receita, à despesa e ao patrimônio, etc.  

Entrevistado 13. Não resta dúvida de que a contabilidade e seus princípios são importantes no 

setor público. Isso porque os registros patrimoniais necessitam ser validados pela Contabilidade 

para que haja a correta incorporação ao patrimônio do órgão. Mais especificamente quanto à 



209 

 

tomada de decisões, não vejo uma relação direta entre os princípios e regras contábeis e nossas 

tomadas de decisões. Há mais uma dependência em receber informações sobre os impactos 

dessas regras sobre a administração patrimonial.  

 

2) Em sua opinião, qual a motivação para a adoção do regime de competência pela 

Câmara dos Deputados? (ex.: legislação, pressões de outros órgãos etc.) 

 

Entrevistado 7. Primeiro, eu acho que é um mix, uma combinação desses fatores, o regime de 

competência já vem sendo primordial na iniciativa privada há muito tempo e o serviço público 

tem se ressentido da aplicação pura e simples do regime de caixa, ou mesmo, do regime misto, 

muitas vezes, então, o regime de competência, no meu ponto de vista, vem atender uma 

necessidade, eu falei agora pouco de questões de planejamento, segundo, vem realmente 

atender os órgãos de controle interno e externo, a gente aqui, mesmo, na Secin, já expediu 

recomendação, nesse sentido, em terceiro, ele vem respaldar o gestor com respeito ao seu 

planejamento e sua antecipação, eu acredito que seja uma soma desses três fatores. 

 

Entrevistado 8. Nenhuma dessas, todas essas são motivações acessórias, ao meu ver, a 

motivação principal para mim, para a adoção do regime de competência, é o gestor ter 

elementos, na sua mão, que caracteriza uma fotografia do passado ou que possa fazer um 

planejamento do futuro, de tudo aquilo que tá acontecendo. Em um cenário de escassez de 

recursos, seja financeiro ou humanos, ele ter mais informação, de saber exatamente o que 

aconteceu, então, assim, o objetivo final não é atender a regulamentação, ou porque é um 

princípio contábil não, o objetivo é melhores informações de gestão. 

 

Entrevistado 11. Eu acho que é um misto, a teoria contábil diz uma coisa, eventualmente os 

órgãos de controle se alinham muito ao que diz a teoria colocando alguns balizadores para os 

órgãos seguirem, os órgãos do sistema não têm muita opção, o que o órgão de controle diz 

acaba sendo uma obrigação, o Brasil tem muito disso aqui, se o TCU indica um caminho, o 

órgão dificilmente vai rebelar contra isso ou vai ficar apresentando argumentações em sentido 

contrário. É um misto de tudo isso, não tem uma causa só não. 

 

Entrevistado 12. Eu acho que é uma mistura de várias coisas, tem a questão legal que a gente 

precisa cumprir, mas, também, tem aquela questão que a gente precisa verificar, assim, quando 
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se fala de serviço público, eu vou muito para parte orçamentária, hoje a gente precisa cumprir 

o regime fiscal imposto pela emenda 95, imagina, se você tem uma despesa que era do ano 

anterior e está impactando no orçamento, agora, você tem que registrar isso, essa despesa não 

foi gerada aqui nesse momento, pertence ao passado, para você explicar o porquê que você teve 

um aumento de despesa aqui, impactando aquele limite, então, assim, você tem que explicar 

como que seu património está se alterando e o que tá gerando esse aumento patrimonial gerado 

em anos anteriores, a Câmara, sempre pagou muitos atrasados e não se preocupava com essa 

questão do regime de competência, tanto que a gente tem algumas dificuldades de sistemas 

quanto aos pagamentos de atrasados muito antigos, a gente não tem como alterar a Gfip, para 

os recolhimentos previdenciários e teria que fazer isso na base para resolver. 

 

Entrevistado 13. Creio que seja a tão proclamada convergência às normas internacionais de 

contabilidade, que provavelmente devem ser objeto de recomendação constante pelo controle 

interno da Casa. 

 

3) Tem conhecimento de procedimento (s) (ex.: regras, rotinas, instruções, portarias, 

etc.), de alteração de estruturas (ex.: pessoal, sistemas etc.) ou de ação (ões) (ex.: 

palestras, seminários, oficinas, reuniões com gestores, etc.) que a Câmara dos 

Deputados já adotou para utilização e disseminação do regime de competência? Se 

sim, qual (is)? 

 

Entrevistado 7. Esse evento que a gente teve o prazer de abrir lá no Cefor, infelizmente, eu não 

tive conhecimento de outros, talvez, pela minha agenda, não tenha sido convidado, não tenha 

tido conhecimento, mas esse foi um, estava lá o xxxxxx, o xxxxxx, o xxxxxx, Diretor 

Administrativo, foi um momento importante que a gente pode conversar sobre isso, e, outro 

exatamente, não foi, exatamente, um evento, mas nós fizemos várias reuniões com gestores, o 

Defin participou e a Secin foi convidada a participar e eu depois de assumir secretaria, pude 

participar de algumas dessas, foram momentos bons para alertar o gestor sobre a importância 

disso. 

Entrevistado 8. Sim, aquela palestra que a gente teve no ano passado, mais a mudança do 

Sigmas, agora, do processo de liquidação, vocês vão conseguir pegar o relatório com tudo que 

foi dado entrada e não foi encaminhado para liquidação. Agora mesmo, eu estava lendo o e-
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mail do xxxxxx, se Deus quiser, a última alteração, se eu concordar com aquela alteração, ela 

foi proposta pela Demap, aí a gente vai sentar de novo com a contabilidade, xxxxxx e vocês e 

o Demap, na mesa, vira a chave e acabou.  

Entrevistado 11. Eu não me lembro de ter participado de um evento especificamente para esse 

fim, entretanto, em vários momentos esses aspectos da contabilidade veio à tona em outras 

situações ou associado a custo, nosso projeto de custos ou associado ao levantamento de custos 

para aquela PPP que nós pensamos em fazer ou mesmo em momentos de esclarecimentos que 

o Defin, protagoniza em função de alguma necessidade do Balanço Anual, temos comentado 

sobre esses assuntos, não em eventos específicos, mas sempre a gente escuta muito essa história. 

Entrevistado 12. Veja bem, você tem esse normativo da portaria que não está sendo adotado na 

sua plenitude, porque existe na verdade, assim, algumas dificuldades operacionais de como esse 

processo se dá para que a gente tenha informação e essa informação chegue até a contabilidade 

e esse registro seja feito, então, como eu falei, você tem algumas obrigações colocadas pela 

norma, a Portaria 62, mas essas obrigações não estão sendo cumpridas porque elas não chegam 

nos órgãos de uma forma clara, olha, a sua obrigação é esta, chegou aqui, como eu falei, chegou 

aqui, lá na Atec, há uma possibilidade de ser uma despesa, de uma obrigação da Câmara de 

encaminhar para o órgão, seja despesa de pessoal, seja de despesa contratual, enviar para o 

órgão competente fazer a estimativa da despesa, o prazo que isso pode acontecer, não sei se 

isso vem no próprio processo, registro em um sistema, não sei como que seria. 

Entrevistado 13. Não 

 

4) Conhece pessoa (s), grupo (s) ou setor (es) da Câmara dos Deputados (ex.: 

contabilidade, controle interno ou área gestoras) com importante contribuição e 

apoio para implementação do regime de competência? De quem ou de onde e por 

quê? 

Entrevistado 7. Além do próprio Departamento de Finanças, é claro, o órgão de Contabilidade 

da Casa, quem mais poderia citar nesse esforço, eu vejo talvez a nossa Consultoria de 

Orçamento, porque os consultores de orçamento têm uma visão bastante abrangente do 

processo orçamentário, eles orientam e assessoram os parlamentares na formatação do 

orçamento anual, o processo todo, LOA, LDO e PPA, a Conof é um órgão interessante para se 

aproximar desse esforço. O controle Interno é o segundo que eu ia colocar, porque eu fiquei um 
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pouco modesto, mas, não tenho dúvidas, o Controle Interno é um órgão da linha de frente, um 

órgão de assessoramento à gestão, subordinado a Mesa, nosso papel, esse tipo de fomento, boas 

práticas, a gente está sempre fomentando. 

Entrevistado 8. A Coordenação de Contabilidade pode ser destacada nesse processo. O xxxxxx, 

você e vários da Contabilidade e todos que estavam lá na palestra. Na verdade, quando se diz 

contabilidade, está dizendo Defin, Dirad, na medida que o Núcleo Setorial de Gestão da Dirad 

é um apoio dessa diretoria a essa ação, o xxxxxx também. 

 

Entrevistado 11. O Defin por ter o papel, ser da área, tem o papel principal, é o órgão técnico, 

mais capacitado, tem, também, as ações de controle interno, até mesmo os colegas que na Atec 

fazem análise financeira, contábil-financeira, eu acredito que eles tem uma colaboração 

importante nesse processo também, mas o principal, mesmo, acho que é a coordenação de 

Contabilidade, o carro-chefe da processo.  

 

Entrevistado 12. Eu acho que são vários setores, não vou citar nomes, mas, assim, quando você 

tem um órgão como a Assessoria Técnica que recebe todo os processos ,de pessoal, por 

exemplo, todos os processos que vem da Justiça, passam por lá, então, essa instrução de como 

a gente vai atuar com aquela informação, daquele processo, tem que começar de dentro, então, 

se alguém de está vislumbrando que vai haver uma possibilidade de gastos, futuros, muito forte, 

como é que vai balizar isso, em que momento, quais são as despesas, em que processos têm que 

ser registrados, então, a interpretação, a forma como você vai encaminhar o processo para ser 

registrado ou não tem que ter um filtro, alguém tem que filtrar isso, em que momento, qual 

processo, o que é relevante, isto não tá definido na minha opinião, é tudo e qualquer processo, 

porque o custo-benefício de ser fazer uma apropriação dessa, quantas pessoas você vai envolver 

nesse processo, que trabalho tem que ser feito, qual é o esforço para você calcular que uma 

determinada decisão judicial, que ainda em caráter liminar, a quem você alcança com isso, por 

exemplo, eu citei para você dessa servidora que entrou com um processo administrativo, então, 

a gente não tem nem noção de quantas pessoas vão ser atingidas, eu preciso pegar cada processo 

de aposentadoria, rever todos os processos de aposentadoria, quem se aposentou com aquela 

mesma situação, que tirou a opção lá na hora de conceder, não é fácil, aí você gera uma 

informação, faz o cálculo, vai ter que trabalhar, então, esse aspecto do custo-benefício é que 

tem que ser avaliado por alguém, tá bom, vamos institucionalizar na Câmara, acho que tem de 
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ser feito um estudo, um grupo de trabalho para avaliar, e ver como isso pode ser feito e se pode 

ser feito. 

Entrevistado 13. Não sei como se deu a implementação do regime de competência da Casa, 

nem quem participou efetivamente dela. 

 

5) Existe atuação de grupo (s) ou setor (es) (ex.: contabilidade, controle interno ou 

gestores) com resistência à aplicação do novo regime contábil? Se sim qual (is)? 

Justifique sua resposta? 

Entrevistado 7. Sim, difícil nomear, mudanças sempre causa incômodo, infelizmente acho que 

boa parte das unidades não estão ainda alertas e cientes a respeito dessa nova dinâmica, acho 

que existe ainda um trabalho, até pedagógico para ser feito, como professor, diria isso, de 

esclarecimento, de alerta, de expor, talvez, até uma cartilha, um tipo de elucidação que o gestor 

possa ter, para ele saber que isso vai ajudá-lo, e que vem a favor dele.  

Entrevistado 8. Sim, mas, não é importante identificar nomes, o importante é identificar que é 

uma questão cultural, todos esses controles, regime de competência, gestão de riscos, gestão de 

custos e outros aspectos de gestão em que essas novidades se inserem, o TCU está forçando a 

administração pública andar para frente e representam tarefas a mais, que todos têm que fazer, 

coisas que não necessitavam fazer e que agora necessita fazer, como é um ganho de gestão, não 

é um ganho que eu enxergue a curto prazo, assim, eu preciso de uma licitação para comprar 

cadeiras, antes era só fazer a licitação, hoje eu preciso fazer uma gestão de riscos disso, gestão 

de custo e na hora da compra vai ter essa questão da competência. Eu estou tendo mais trabalho, 

nesse caso específico seu, do regime de competência, eu enxergo uma resistência, não de 

oposição, eu não quero fazer, é uma resistência dessa de tarefa, mais uma coisa ação para fazer 

para os fiscais de contrato, tem resistência nesse sentido. 

Entrevistado 12. Eu acho que não é resistência, mas uma questão, talvez, uma falta de 

estabelecer fluxos de trabalho, de tempo, que já se tem para que o processo passe na 

Contabilidade com informações que possam ser utilizados, acho que a gente não tem essa 

informação, voltando à questão, que processo tem que ir para lá, com quais informações, o que 

é importante para você registrar como contabilidade, o que é que tem que chegar, de que forma, 

a quem atinge, quando é que você vai dar baixa nisso, o processo não é só registrar, o processo 

tem que voltar, paguei ou não paguei, entendeu, não posso registrar alguma coisa e depois não 
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dá certo você tem que ter, desculpa se eu estou sendo prolixo, eu tenho que retornar , tem que 

ter um fluxo, essa despesa, caiu a liminar, volta e tira, isso gera um aumento de trabalho, ainda 

mais nessa fase de poucos trabalhadores e não pode contratar, com a perspectiva de 

aposentadoria muito grande com a reforma. 

Entrevistado 13. Não.  

 

6) A nova prática contábil na Câmara dos Deputados já apresenta algum resultado 

positivo para a transparência ou para a tomada de decisão dos gestores? Se sim, 

qual(is)? 

 

Entrevistado 7. Sim, eu volto a citar a questão que você colocou na sua introdução, quanto à 

gestão de recursos humanos, é fundamental você ter antecipadamente, realmente, uma noção 

dos gastos, dos custos que vai ocorrer na sua gestão de pessoal, antecipação das aposentadorias, 

antecipação de licenças, tudo isso já são resultados táteis, bem práticos, mesmo, que já podemos 

ter com a aplicação do regime de competência.  

Entrevistado 8. Eu acho que falta muita coisa aí, tem que transformar o resultado dessa apuração 

em algo palatável para o gestor, para que ele possa tomar decisão com base naquilo que você 

está falando. Hoje os relatórios atendem à Contabilidade, e não pesa nada na decisão do gestor. 

Agora eu acho que é importantíssimo ter dado esse primeiro passo que é um registro, a gente 

quer regulamentar, que é aquela questão do xxxxxx da palestra no Cefor para os fiscais já 

registraram previamente uma possível dívida. Eu acho isso muito importante, agora, você 

chegar e dizer que isso é considerado para o gestor, há um grande gap, a meu ver, pode ser 

preenchida de uma forma simples, de dizer e complexa de fazer, que é que você ter as 

informações, igual custo, você tem informação, que a gente pega e fala assim, para decidir isso 

aqui, eu preciso saber, ter outros elementos. 

 

Entrevistado 11. Não, não que eu tenho lembrança. Eu dei a minha opinião, como alguém, 

profissional, que de vez em quando tem de se deparar com esse tipo de situação, mas não que 

eu tinha visto algum resultado, apenas, eu não tenho lembrança. Mas é claro que na minha 

opinião, se você me permitir manifestar o regime de competência tem uma característica 
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importante de comparabilidade melhor de que o de caixa, isso aí é uma grande verdade, o 

regime de caixa vai acontecendo cronologicamente, mas às vezes, um grande gasto, hoje, ele 

não é de hoje, ele é de anos anteriores, e não foi considerado, depois que o tempo passa aí o 

regime de competência, mesmo aplicado, eu acho que a caixinha fica mais bem consolidada, 

isso é a vantagem mas também a desvantagem, porque você corre risco de algum tempo depois 

ter de alterar uma situação que já tinha sido consolidada, no passado. Quando se faz um 

orçamento para licitação com o planejamento orçamentário para o futuro falando de 

planejamento para 2019, 2020, 2021 2022, anos específicos em que tem previsão de gasto com 

pessoal, previsão de gasto ou investimento, a gente tem que considerar esse planejamento aí 

sim eu acho que o regime de competência acaba aparecendo, eu não sei avaliar o custo-

benefício, mas é uma coisa a ser pensada realmente porque tem de contratos aí muita gente 

envolvida faturas a ser enviadas para lá se o trabalho do fiscal é fiscalizar a realização do serviço 

cumprimento do contrato depois atestar fatura de uma vez só, é uma coisa, ele tem que ficar 

quanto tempo mesmo que a empresa não emitir a fatura, ficar informando, cria um controle a 

mais, tanto do profissional quanto do Defin, que é um controle que não existe hoje, agora se 

você quer registrar as coisas a tempo previsão para se encaixar no regime de competência, não 

vejo outra alternativa também eu acho que há de se implementar isso pensando em uma 

estratégia simplificadora ao máximo das ações. Aí talvez uma mudança no Sigmas pode ter seu 

preço lá mas aí talvez ela seja a salvação, porque senão os controles deverão ser informais por 

e-mail e-Doc ou por telefone, isso é uma coisa temerária demais. Talvez associando a ideia do 

regime da competência, o perfeito não seria perfeito, o ideal seria para investimentos, também 

avançar um pouco, nós queremos o regime da competência, mas alguns casos, nós vamos abrir 

mão, algumas coisas podemos abrir mão a gente nesse caso a gente fica a gente abre mão disso, 

você tem um regime da competência que não é puro mas é alguma coisa muito melhor do que 

o regime de caixa.  

 

Entrevistado 12. Essa não tem como a gente fazer uma avaliação, no momento. Eu acho, assim, 

você ter essas informações e repassar para os gestores, utilizando de maneira gerencial, para 

tomar decisões, não sei se os gestores têm essa ciência, como que eu posso utilizar isso para 

melhorar a gestão da Câmara, isso é a grande pergunta, de que forma a contabilidade pode 

retornar essas informações, utilizando o regime de competência para mostrar para o gestor como 

que é que funciona toda essa gestão.  

Entrevistado 13. Desconheço. 
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7) Acredita na continuidade da utilização do regime de competência na Câmara dos 

Deputados? Justifique sua resposta? 

 

Entrevistado 7. Eu vejo como um movimento irreversível, no meu ponto de vista, por causa de 

tudo isso que a gente tá falando, pelas vantagens apresentadas, pelas práticas que o setor privado 

traz, pelas práticas que a esfera orçamentária Federal está adotando, que o Ministério do 

Planejamento, aqui, na Esplanada e tudo que vem se consistindo e outra coisa, a gente está no 

momento de vacas magérrimas no orçamento, vacas gordas se um dia vão voltar, elas não vão 

pastar, como pastava antes, então o aumento da eficiência da máquina estatal é outro fator a 

favor do regime de competência, eu acho que o caixa não vai voltar, a competência veio para 

ficar. 

 

Entrevistado 8. Não vejo risco de descontinuidade, mas tem um gap entre a geração da 

informação e transformar isso em uma informação útil para o gestor. Olha só, esse é o grande 

problema hoje, não estou falando como crítica, mas nosso jargão, a nossa linguagem, nos temos 

que trabalhar isso, de forma que você consiga traduzir em relatório, em informações e 

indicadores, subsídios úteis a gestão, as vezes, você conversa com um Diretor Administrativo, 

Diretor- Geral, um Primeiro-Secretário, sob diversos aspectos de gestão, você está falando 

grego, ai ele te escuta e decide o que ele quer ao invés de seguir seu relatório, isso que estou 

falando, nós geramos relatórios, e nesse ponto nós é nós mesmo nós, temos feitos relatórios, 

mas aquilo ali não é palatável. Alguém tem que falar assim, estou gerando isso e alguém vai lá 

e toma uma decisão baseado nisso. 

 

Entrevistado 11. Eu acredito sim a menos que o custo para ser implementar isso aí fique 

impagável, mas na essência os dois têm vantagens e desvantagens, é que na vida real nem tudo 

acontece a tempo e a hora como na teoria, o modelo de competência é o ideal, só que tem coisas 

de hoje que você só descobre lá na frente, você pode ter muito gastos relevantes que pode ser 

decididos somente lá na frente, exemplo, você tá em um meio de uma obra, a empresa começa 

a se atrasar, pela regra, o fiscal só pode atestar serviço completamente feito, então vou pensar 

no caso genérico, a empresa, no meio da obra começa a ter uma crise interna de gestão, então, 

ela só executa serviços pela metade pela metade, os gestores não paga nenhum, não pode pagar 

nenhum, somente quando terminar o serviço é que pode pagar. E aí as etapas vão passando, 

passa outubro, passa novembro, passa dezembro, lá em julho, a empresa não recebeu nada 
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ainda,  aí quando chega agosto do ano seguinte, ela se organiza e começa a terminar a obra em 

agosto do ano que vem, ano seguinte termina a obra, e ai que vai poder pagar. Tais conflitos, 

não estou falando de um ano de diferença mas pode ser dependendo do tipo de contrato nem 

tudo está na mão do gestor, no regime de caixa chegou o dia a dia chegou pagou a fatura de 

dois anos atrás chegou hoje fim de papo, agora na hora de montar os gráficos gera problemas, 

reconhecer isso pesa contra o regime da competência, agora muitas e muitas decisões de gestão 

não importa em que mês que aconteceu em que ano que aconteceu o gasto, o gestor quer saber 

uma média histórica ao longo do tempo para a decisão. 

 

Entrevistado 12. Eu acho que não, as coisa vão só evoluindo, eu acho que no setor público se 

trabalha focado na parte orçamentária e financeira, a contabilidade mais um registro das ações 

da gestão financeira e orçamentária, acho que o trabalho da contabilidade pública, na minha 

visão, é um pouquinho, aliás, um pouco não, ela é muito diferente da contabilidade privada, eu 

entendo assim, tem que ver qual o resultado positivo que você vai ter com a utilização do regime 

de competência dos atos e fatos que Câmara faz, qual é o resultado disso, é positivo, então não 

tem como voltar, agora tem que se analisar o custo benefício, se você tiver um custo muito 

elevado e o resultado, aí as pessoas não vão aderir. 

Entrevistado 13. Creio que sim. Porque faz parte da convergência aos ditames internacionais 

de contabilidade, que o Brasil se comprometeu à implementar em sua contabilidade pública. 

 

 

8) Considerações adicionais a fazer? 

 

Entrevistado 7. A Câmara dos Deputados é um órgão de referência do Poder Público, não só do 

Poder Legislativo, mas de todas as esferas, eu considero que a Câmara poderia desenvolver um 

piloto, talvez, uma iniciativa corporativa no sentido dessa noção e que pudesse elaborar 

indicadores da aplicação disso e da corporificação, na materialização das vantagens que a gente 

está citando, que várias delas são intangíveis, mas quando você tem aquilo mensurado na ponta 

do lápis, para usar uma expressão bem corriqueira, torna muito mais fácil, convence melhor o 

gestor, aquelas resistências que você colocou ali em uma pergunta anterior. As pessoas, 

geralmente, mudam por dois grandes motivos: porque elas veem uma grande vantagem na 

mudança, ou porque elas são pressionados a mudar, percebe, não, necessariamente, por que 
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veem vantagens, mas, por que é pressionado, e, é óbvio que mudar por ver vantagem, é muito 

melhor que mudar por ser pressionada, as pessoas vão com mais boa vontade, é natural, elas 

aderem com mais alegria, elas participam do processo de maneira com mais legitimidade, elas 

se sentem partes integrantes, ao contrário de que quando eles são pressionados, porque eu fui 

levado a isso pelo controle interno ou pelo externo, algumas vezes, a nossa atuação é vista dessa 

maneira, ou seja, quando o gestor, quando o servidor público vê uma decisão de que ele 

realmente terá que tomar, e eu como professor de teoria dos jogos, eu posso dizer isso, quando 

ele vê uma vantagem competitiva na adoção de um novo modelo, ele rapidamente adere àquele 

modelo, você tem que mostrar a vantagem, isso é o que Câmara poderia fazer, trazer para cá 

especialistas dos outras unidades, de outros órgãos e mostrar casos fáticos onde à adoção de 

regime de competência trouxe vantagens, trouxe aumento de eficiência, isso seria um alerta 

muito importante, muito interessante. 

 

Entrevistado 8. No geral, acho que já foi discutido, já foi dado bastantes ideias, talvez o que for 

falar, agora, talvez seja revisitar alguns assuntos; O que eu enxergo muito, isso vale para 

qualquer área de gestão, todo mundo tem que usar o tenente de Napoleão. Napoleão, tinha na 

assessoria dele, o tenente mais burro da academia e ele botava do lado dele, dava ordem para 

os generais e perguntava para o tenente, se ele tinha entendido, em caso afirmativo, todo mundo 

entendeu. Eu penso que aqui, na Câmara, tinha que ter uma referência cruzada, então, por 

exemplo, o xxxxxx estabelecendo uma regra para área de compras, do outro lado, você, uma 

regra contábil, um faz a revisão do outro. Assim, sairíamos de uma informação de uma 

determinada área, para uma informação que a gestão entenda, aceite e utilize. Por que o tenente 

de Napoleão, porque você na sua área sabe menos de compras que o xxxxxx e o xxxxxx menos 

que você de contabilidade. 

 

Entrevistado 11. Eu acho que na Câmara talvez seja um órgão mais fácil de implementar o 

regime da competência do que outros órgãos, bom eu não conheço bem, tirando, assim as 

questões judiciais que podem se arrastar, não temos gastos que vão registrar tão lá na frente e a 

não ser na teoria mas na prática não vejo isso, então, eu acho que é um dos órgãos mais bem 

controladas, pega órgãos do executivo, que tem investimentos, que vão a 20 30 anos, é 

complicado você conseguiu fazer isso. Talvez associando a ideia do regime da competência, o 

perfeito não seria perfeito, o ideal seria para investimentos, também avançar um pouco, nós 

queremos o regime da competência, mas alguns casos, nós vamos abrir mão, algumas coisas 
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podemos abrir mão a gente nesse caso a gente fica a gente abre mão disso, você tem um regime 

da competência que não é puro mas é alguma coisa muito melhor do que o regime de caixa. 

 

Entrevistado 12. A Câmara tem uma administração bastante eficiente, sabe, na minha visão, se 

houver uma orientação firme em relação a essa questão, a Câmara vai fazer, não tem jeito, a 

gente se une, reúne e acaba trazendo soluções para que isso dê certo. Depende de ter alguém 

bancando essa questão para fazer com mais celeridade. 

Entrevistado 13. A Coordenação de Patrimônio não possui servidor com formação em 

Contabilidade, razão pela qual necessita sempre de receber informações sobre alterações 

contábeis que impactem na administração patrimonial.  

 

ASSESSOR TÉCNICO DA DIRETORIA-GERAL 

 

1) Sua opinião sobre a atuação da Atec a partir das disposições (arts. 4º e 6º) contidas na 

Portaria DG 62/2017? 

Entrevistado 14. Entendo que a análise jurídica prevista no art 4º é imprescindível para o 

reconhecimento de qualquer passivo desta Casa que não seja decorrente da execução contratual, 

seja ele liquidado de imediato ou registrado em balanço para posterior liquidação. Esse já é a 

praxe da administração. Já o auxílio a ser prestado pela Atec ao Defin na elaboração das notas 

explicativas (art. 6º) não fica claro para mim apenas pela leitura da Portaria. 

2) A Atec já foi demandada para atuar em processos/assuntos que envolvam o 

reconhecimento de passivos da Câmara dos Deputados a partir da publicação da Portaria 

DG nº 62/2017? Se sim, quais? 

Entrevistado 14. No meu conhecimento, ainda não houve demanda formal para reconhecimento 

de passivos apenas para fins de registro em balanço. Uma situação, que chegou a mim apenas 

verbalmente, à qual a portaria poderia ser aplicada é a mensuração e registro das possíveis 

indenizações rescisórias decorrentes da demissão dos secretários parlamentares ao final da 

legislatura. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Telas do Siafi com os registros contábeis  

Consumo de estoques- 1993 

 

Créditos administrativos - 1993 

 

Despesas antecipadas de assinaturas - 2009 
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Créditos de adiantamentos de 13º salário dos servidores (baixa) - 2009 

 

Depreciação de bens móveis - 2009 
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Amortização de intangíveis -2011 

 

Ajustes para perdas 
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Reavaliação de bens móveis - 2011 

 

Redução ao valor recuperável - 2011 
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Créditos de passagens aéreas não utilizadas – 2015 

 

Depreciação dos bens imóveis  
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Créditos de receitas de exploração de áreas - 2015 

 

Obrigações com fornecedores de serviços - 2018 
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Obrigações com pessoal – salário a pagar dos servidores – 2018 

 

Custos de produtos vendidos de publicações da Edições Câmara 
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Fonte: telas do Siafi (BRASIL, 2019d)  
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ANEXO B – Memorando nº 157/Demap/2011 que solicita reavaliação de bens 

 

     Fonte: Brasil (2011b)  

. 
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ANEXO C – Campanha  

 

Fonte : Brasil (2017f)  
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ANEXO D – Portaria DG nº 62, de 27 de março de 2017 

Dispõe sobre procedimentos a serem adotados para controle administrativo, reconhecimento e 

registro contábil de obrigações exigíveis no âmbito da Câmara dos Deputados.  

O DIRETOR-GERAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 147, inciso XV, da Resolução nº 20, de 1971, e, 

Considerando o disposto na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público 

NBCTSP 03, de 21/10/2016, Provisão, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; 

Considerando as orientações e procedimentos contidos no Manual de Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional; 

Considerando a necessidade de regulamentar as rotinas, os procedimentos e os critérios a serem 

observados para o registro contábil por competência de obrigações, no âmbito da Câmara dos 

Deputados, resolve: 

Art. 1º Os procedimentos administrativos adotados para reconhecimento e registro contábil de 

obrigações exigíveis da Câmara dos Deputados observarão o disposto nesta Portaria. 

Parágrafo Único. Os efeitos dos procedimentos referidos no caput deverão ser evidenciados 

nas demonstrações contábeis e nas notas explicativas do período com os quais se relacionem, 

independentemente da execução orçamentária. 

Art. 2º Quaisquer obrigações exigíveis, independentemente de existir cobertura orçamentária, 

que impliquem reconhecimento de passivos por competência, deverão ser informadas pelos 

órgãos desta Casa ao Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade (Defin) para 

registro contábil. 

Art. 3º O Departamento de Pessoal (Depes) informará mensalmente o total das parcelas 

incorridas referentes às despesas com décimo terceiro salário, férias, adicional de férias e 

encargo social patronal, para a respectiva apropriação por competência. 

Art. 4º Os processos relativos a demais obrigações que demandem reconhecimento 

administrativo prévio pela Câmara dos Deputados serão encaminhados à Assessoria Técnica da 

Diretoria-Geral (Atec-DG), para análise jurídica. 

Parágrafo Único. O resumo da metodologia de cálculo utilizada na apuração dos valores dos 

atos e fatos a serem registrados pelo Defin constará dos processos mencionados no caput deste 

artigo. 

Art. 5º O Defin é responsável pelo registro e evidenciação, inclusive por meio de notas 

explicativas, das obrigações exigíveis de responsabilidade da Câmara dos Deputados. 

Parágrafo Único. O registro de que trata o caput será efetuado no Sistema Integrado de 

Administração Financeira (Siafi) e observará os conceitos e procedimentos descritos no Manual 

de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e no Manual do Siafi. 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/rescad/1970-1979/resolucaodacamaradosdeputados-20-30-novembro-1971-321275-norma-pl.html
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Art. 6º A Atec-DG, o Depes e demais órgãos da Câmara dos Deputados prestarão o auxílio 

necessário ao Defin para que o registro contábil e as notas explicativas referentes às 

demonstrações contábeis retratem de forma fidedigna as obrigações exigíveis. 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Em 27/03/2017. 

 


