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RESUMO  

O presente estudo tem como objetivo apresentar uma discussão sobre o reconhecimento dos 

créditos de impostos no Brasil pelo regime de competência. Como não há contraprestação 

direta nas receitas de impostos, o estudo fundamenta o conceito de fato gerador tanto da 

perspectiva jurídica como da perspectiva contábil. Para tratar a questão da pesquisa, são 

analisadas as três modalidades de lançamento do crédito tributário existentes no Brasil: de 

ofício, por declaração e por homologação, tanto da perspectiva temporal (instantâneo, 

periódico ou contínuo) como de sua operacionalização. Os achados do estudo mostram que os 

impostos que possuem fato gerador contínuo podem ser lançados originalmente de ofício, 

desde que o ente governamental disponha de cadastro prévio acerca dos bens cuja propriedade 

enseja tal cobrança. No caso dos impostos lançados por declaração, deve ser observado se a 

mesma perpassa o exercício financeiro, para adequação do registro contábil da receita pública 

na competência anual a que se refere, à conta  de exercícios anteriores. Com relação aos 

impostos por homologação, conclui-se que o reconhecimento dos créditos de impostos pelo 

regime de competência em sua forma plena é de difícil operacionalização, devido à falta de 

elementos que permitam a tempestividade do registro contábil. Para minimizar os problemas 

de lapso temporal, o estudo sugere a criação de condições para redução do prazo entre a 

ocorrência do fato gerador e a obtenção, pelo Estado, dos elementos necessários ao registro 

contábil dos créditos de impostos, mediante o uso de sistemas informatizados mais eficientes 

e de mudanças na legislação. 

 

Palavras-chave: Brasil; Contabilidade Aplicada ao Setor Público; Impostos; Receita sem 

Contraprestação; Regime de Competência.   

 

Área Temática: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor (CPT). 

 

1 INTRODUÇÃO 

No ano de 2013, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Brasil publicou a 

Instrução de Procedimentos Contábeis – IPC nº 02 – Reconhecimento dos Créditos 

Tributários pelo Regime de Competência, admitindo que a adoção do regime de competência 



 

 

no Setor Público é essencial à melhoria da qualidade da informação e à transparência, 

requisito fundamental para a implantação dos sistemas de apuração de custos e de avaliação 

de desempenho da ação governamental. De acordo com a STN, a intenção era possibilitar o 

reconhecimento dos impostos pelo regime de competência, trazendo fluxos e mapas de 

apuração dos principais tributos de competência dos Estados e Municípios brasileiros (STN, 

2013, p. 7-10). 

Do ponto de vista legal, os impostos são uma espécie de tributo e enquadram-se no 

conceito de receita derivada,  não carecendo, pois, de uma contraprestação direta. De acordo 

com a Federação Internacional de Contadores (IFAC), as transações envolvendo impostos são 

denominadas de receitas de transação sem contraprestação, uma vez que embora o Governo 

tributante ofereça uma variedade de serviços públicos aos contribuintes, ele não o faz em 

retribuição ao pagamento dos tributos (IFAC, 2014). 

Segundo o disposto no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 

editado pela STN, a transação sem contraprestação é aquela em que a entidade recebe ativos 

ou serviços ou tem passivos extintos e em contrapartida entrega valor irrisório ou nenhum 

valor em troca. Representa, também, a situação em que a entidade fornece diretamente 

alguma compensação em troca de recursos recebidos, mas, tal compensação não se aproxima 

do valor justo dos mesmos (STN, 2016, p. 200 ). 

Especificamente com relação ao imposto, conforme disposto no art. 16 do Código 

Tributário Nacional (CTN) brasileiro, trata-se de uma espécie tributária cuja obrigação tem 

por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa 

ao contribuinte, que não recebe contraprestação direta ou imediata pelo pagamento. A 

Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu art. 167, proíbe, salvo em algumas exceções, a 

vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa.  

Face ao advento do processo de convergência da contabilidade pública aos padrões 

internacionais, o MCASP apresenta que o regime de competência deve ser aplicado em sua 

integralidade no âmbito do Setor Público (STN, 2016, p. 103), inclusive, no âmbito da 

atividade tributária. Operacionalmente, o Manual recomenda o momento do lançamento como 

referência para o reconhecimento do crédito de impostos, considerando que é por meio desse 

procedimento que se verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determina-se a matéria tributável, calcula-se o montante do tributo devido e identifica-se o 

sujeito passivo. Desta forma, de acordo com o MCASP, ocorrido o fato gerador pode-se 

proceder o registro contábil do direito a receber em contrapartida a uma variação patrimonial 

aumentativa, o que representa o registro desses valores por competência (STN, 2016, p. 55).  

Segundo Botelho e Lima (2015, p. 69), o regime de competência, também conhecido 

como accrual basis, é um método contábil na qual as transações e os eventos econômicos são 

registrados e divulgados por ocasião de sua ocorrência, independentemente do momento do 

seu recebimento ou pagamento. Na visão de Borges, Mario, Cardoso e Aquino (2010, p. 887), 

uma dificuldade na adoção do accrual basis na contabilidade pública brasileira está  

justamente na falta de informações sobre o fato gerador, por exemplo, das receitas tributárias, 

mas, os pesquisadores entendem que com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal e do 

Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) é possível que o ente público, no momento 

da emissão da nota fiscal, reconheça a receita e o valor do direito a receber, uma vez que seria 

factível sua mensuração e individualização. 

O CTN brasileiro também faz referência ao conceito de fato gerador, e preceitua em 

seu art. 4º que a natureza específica do tributo é determinada pelo mesmo, sendo irrelevante 

para caracterizá-lo a sua denominação e a destinação legal do produto de sua arrecadação 

(STN, 2016, p. 42). Ao editar a IPSAS 23 - Revenue From Non-Exchange Transactions, a 

IFAC apresenta que uma entidade reconhecerá um ativo proveniente de uma transação sem 



 

 

contraprestação quanto obtiver o controle de recursos que atendam a definição de ativo e que 

os critérios de reconhecimento desse ativo sejam satisfeitos (item 29), e que o grau de 

probabilidade associado à entrada de recursos é determinado com base na evidência 

disponível no momento do reconhecimento inicial, o que inclui mas não se limita à 

divulgação do fato tributável pelo contribuinte (item 60). 

Diante do exposto, dada a complexidade do registro desses valores, o presente estudo 

tem como objetivo apresentar uma discussão sobre o reconhecimento dos créditos de 

impostos no Brasil pelo regime de competência. Para tratar a questão da pesquisa, foi 

efetuado estudo de natureza exploratória, com abordagem de pesquisa do tipo qualitativa e 

realizada coleta de dados de forma essencialmente bibliográfica e documental. Também 

foram analisadas as três modalidades de lançamento do crédito tributário existentes no Brasil: 

de ofício, por declaração e por homologação, tanto da perspectiva temporal (instantâneo, 

periódico ou contínuo) como de sua operacionalização 

Além desta introdução, o presente artigo está estruturado em mais quatro Seções. Na 

Seção 2, são apresentados os aspectos gerais da receita e da receita pública, a caracterização 

dos tributos e a natureza e reconhecimento das receitas de impostos. A metodologia utilizada 

na condução desta pesquisa encontra-se na Seção 3. Na Seção 4, são analisadas as três 

modalidades de lançamento do crédito tributário: de ofício, por declaração e por 

homologação, tanto da perspectiva temporal (instantâneo, periódico ou contínuo) como de sua 

operacionalização da perspectiva do regime de competência. As considerações finais do 

estudo e sugestões para pesquisas futuras são apresentadas na Seção 5, seguidas das 

referências utilizadas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO E NORMATIVO  

2.1 Aspectos Gerais da Receita e da Receita Pública  

Segundo o disposto na NBC T SP – Estrutura Conceitual para Elaboração e 

Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, 

editada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em outubro de 2016, a receita 

corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não oriundos de 

contribuições dos proprietários (item 5.26), e origina-se de transações com contraprestação e 

sem contraprestação, decorrentes de transações individuais ou de grupos de transações (item 

5.31). 

Essa definição encontra-se corroborada nos estudos de Carvalho (2013) e de 

Sallaberry, Vendruscolo e Rodrigues (2014), deixando claro que, para ser caracterizada como 

tal, a receita deve promover aumento na situação líquida patrimonial, decorrente, portanto, de 

um fato modificativo. Para Hendriksen e Breda (2009), para ser reconhecida a receita deve ser 

mensurável em valor relevante e confiável. Niyama e Silva (2011) apresentam ainda dois 

outros requisitos: que a mesma seja obtida ou que seja realizável. 

Kohama (2009) esclarece que no âmbito do Setor Público brasileiro o conceito de 

receita costuma ser mais abrangente, incluindo todo e qualquer recolhimento feito aos cofres 

públicos, quer seja efetivado através de numerário ou outros bens representativos de valores 

(que o Governo tem o direito de arrecadar em virtude de leis, contratos ou quaisquer outros 

títulos de que derivem direitos a favor do Estado), quer seja oriundo de alguma finalidade 

específica cuja arrecadação lhe pertença, ou figure como depositário dos valores que não lhe 

pertencem. 

A visão de Kohama (2009) encontra-se ratificada no MCASP, segundo o qual, em 

sentido amplo, as receitas públicas representam "ingressos de recursos financeiros nos cofres 

do Estado", fazendo, contudo, distinção quanto aos seus impactos na situação líquida 

patrimonial da entidade governamental: são receitas públicas efetivas aquelas que aumentam a 



 

 

situação líquida patrimonial, e não efetivas as receitas públicas que constituírem apenas um 

fato permutativo (STN, 2016, p. 35). 

 

2.2 Caracterização dos Tributos e Natureza da Receita de Impostos 

De acordo com Sevegnani (2006) citando Hobbes (2000), a concretização do Estado 

opera-se por meio de um pacto social, que, embora hipotético, é como se cada um dissesse a 

todos que autoriza que outrem governe em seu nome. Segundo o pesquisador, os tributos 

foram criados para proporcionar a fonte de recursos para o financiamento da sociedade, 

mediante contribuições pagas pelos indivíduos de acordo com a capacidade de cada um.  

Assim, as receitas tributárias constituem uma importante fonte de recursos da qual o 

Estado se utiliza para alcançar seus objetivos e implantar as políticas públicas às quais se 

propõe. Elas derivam do poder de império do Estado, que, por meios coercitivos, arrecada os 

tributos da população em troca de bens e, principalmente, da prestação de serviços. 

Segundo o disposto nos art. 3º do CTN, o tributo representa toda “prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato 

ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. 

O art. 5º do mesmo dispositivo legal enumera as espécies de tributos: os impostos, as taxas e 

as contribuições de melhoria, conforme segue: 

a. Impostos: representam obrigação que tem por fato gerador uma situação 

independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 

Assim sendo, regra geral, não há nenhuma contraprestação direta do Estado 

vinculada à arrecadação de determinado imposto, nem tampouco a arrecadação 

de um imposto está vinculada a um uso específico (art. 16 do CTN). Por 

exemplo, os recursos advindos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA) podem ser aplicados na saúde ou educação e não 

necessariamente na pavimentação de ruas e estradas; 

b. Taxas: são obrigações que tem como fato gerador o exercício regular do poder 

de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e 

divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição (art. 77 do CTN). A 

principal diferença entre taxa e imposto é que a primeira é vinculada à prestação 

de um serviço específico e divisível, ou seja, é contraprestacional, ao contrário 

do imposto; 

c. Contribuições de Melhoria: são obrigações instituídas para fazer face ao custo 

de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total 

a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra 

resultar para cada imóvel beneficiado (art. 81 do CTN). 

Além das três espécies de tributos acima mencionadas, o Supremo Tribunal Federal 

(STF) entende haver mais duas espécies no Brasil, quais sejam: os empréstimos compulsórios 

e as contribuições especiais. 

i. Empréstimos Compulsórios: O art. 148 da Constituição Federal do Brasil de 

1988 afirma que a União poderá instituir empréstimos compulsórios para 

atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra 

externa ou de sua iminência, e no caso de investimento público de caráter 

urgente e de relevante interesse nacional. Como o próprio nome diz, trata-se de 

um empréstimo, devendo seu valor ser devolvido a posteriori. Entretanto, ele é 

compulsório, logo, o ato de emprestar é coercitivo e  não facultativo ao 

contribuinte.   



 

 

ii. Contribuições Especiais: são classificadas em contribuições sociais, 

contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições corporativas 

e contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. 

O presente estudo se restringe aos impostos, que se constituem em receita pública 

derivada e sem contraprestação direta. A Constituição Federal do Brasil de 1988 prevê 13 

tipos de impostos, mas o Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) ainda não foi regulamentado 

até o presente momento e não pode ser cobrado. Dessa forma, há 12 impostos vigentes no 

Brasil: 

(a) Seis impostos na Esfera Federal: Imposto de Importação (II), Imposto de 

Exportação (IE), Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre a Renda (IR) e Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural (ITR); 

(b) Três impostos na Esfera Estadual: Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA), Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação 

(ITCMD) e Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 

(ICMS); 

(c) Três impostos na Esfera Municipal: Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS), Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 

e Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).  

Com relação à natureza da receita de impostos, de acordo com a doutrina jurídica, no 

âmbito do Setor Público brasileiro a receita pode ser classificada como originária ou derivada. 

A primeira é oriunda de atividade econômica exercida pelo Estado, sendo denominada 

originária por ter origem no patrimônio estatal. No caso da receita derivada, decorre do poder 

de império do Estado (Lima & Castro, 2009, p. 53-54), sendo esse o caso da receita de 

impostos, denominada no âmbito das normas internacionais de contabilidade de “non-

exchange revenues” (CFC, 2010), ou, como preceitua a NBC TSP – Estrutura Conceitual do 

CFC, em transações sem contraprestação (CFC, 2016). 

A norma internacional de contabilidade aplicada ao setor público IPSAS 23 – Revenue 

From Non-Exchange Transactions estabelece que a receita proveniente das transações sem 

contraprestação é aquela em que uma entidade recebe recursos e provém em troca nada ou 

algo de valor insignificante, com isso, a entidade pode até devolver diretamente algo em troca 

dos recursos recebidos, porém, seu valor não se aproxima do valor justo daqueles (item 9). 

Desta forma, visto que não há uma contraprestação direta nas receitas de impostos, faz-se 

necessário conhecer o conceito de fato gerador para que seja possível entender a sua natureza. 

 

2.3 Conceito de Fato Gerador 

2.3.1 Fato Gerador Jurídico 

De forma simplificada, a obrigação tributária principal é aquela de caráter pecuniário, 

em que o contribuinte é o devedor e o ente público o credor. Tal obrigação surge com a 

ocorrência do fato gerador (art. 113 do CTN), sendo que o fato gerador da obrigação principal 

é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência (art. 114 do CTN). 

Alexandre (2009, p.266) alerta que a imprecisão da terminologia usada pelo referido 

diploma legal ao chamar de fato gerador tanto “a descrição abstrata prevista em lei” quanto “a 

situação concreta verificada no mundo”, gera situações confusas. Por isso, segundo o 

pesquisador, a doutrina preferiu chamar a primeira de hipótese de incidência. 

O CTN distingue em seu art. 116 o conceito de fato gerador oriundo de uma situação 

de fato daquele fato gerador oriundo de uma situação de direito. No caso da situação de fato, é 

considerado ocorrido o fato gerador desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias 

materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios. Quando se 



 

 

tratar de uma situação de direito, por outro lado, considera-se ocorrido o fato gerador desde o 

momento em que a situação esteja definitivamente constituída, nos termos de direito 

aplicável.  

Registre-se que o mesmo dispositivo legal estabelece uma exceção a essa regra, qual 

seja, a disposição de lei em contrário. Dessa forma, se uma lei estabelecer que determinado 

ato ou situação seja fato gerador de um tributo, tal definição deverá prevalecer sobre o que foi 

consignado no art. 116 do CTN. Por outro lado, do ponto de vista doutrinário, alguns juristas, 

como Carneiro (2014) e  Lopes (2009), classificam o fato gerador do tributo quanto ao seu 

aspecto temporal em: instantâneo ou simples, periódico ou complexivo e continuado ou 

contínuo.  

No caso do fato gerador jurídico instantâneo ou simples, se caracteriza como sendo 

aquele que se materializa com um único ato, e, a cada vez que tal ato se realiza, se configura 

um novo fato gerador, conforme apresentado no Gráfico 1.  

 
Gráfico 1- Representação do fato gerador jurídico instantâneo 
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Fonte: elaboração própria a partir dos conceitos pesquisados. 

 

O fato gerador jurídico periódico ou complexivo, por outro lado, caracteriza-se por 

ocorrer durante um longo período de tempo, ao término do qual se valorizam “n” fatos 

isolados que, somados, aperfeiçoam o fato gerador do tributo. O Gráfico 2 representa um fato 

gerador periódico. 
Gráfico 2 - Representação do fato gerador jurídico periódico 
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Fonte: elaboração própria a partir dos conceitos pesquisados. 

 

O fato gerador jurídico continuado ou contínuo, por sua vez, representado pelo Gráfico 

3, é aquele cuja realização mantém-se ao longo do tempo, daí a necessidade de se fazer uma 

espécie de corte, a fim de delimitar o seu aspecto temporal.  

 
Gráfico 3 - Representação do fato gerador jurídico continuado 
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Fonte: elaboração própria a partir dos conceitos pesquisados. 

 

 



 

 

O Quadro 1 apresenta os impostos federais previstos na Constituição Federal do Brasil 

de 1988, seus respectivos fatos geradores da perspectiva jurídica, e a classificação destes 

quanto ao aspecto temporal.  
 

Quadro 1 – Classificação dos Impostos Federais da perspectiva do fator gerador jurídico e quanto ao 

aspecto temporal 

Imposto Fato Gerador Jurídico Classificação  

Imposto sobre 

Importação (II) 

A entrada de produtos estrangeiros no território nacional (ou a 

data de registro da declaração de importação da mercadoria 

submetida a despacho para consumo). 

Instantâneo 

Imposto sobre 

Exportação (IE) 

A saída de produtos nacionais ou nacionalizados do território 

nacional (ou a data do registro da exportação no SISCOMEX - 

Sistema Integrado de Comércio Exterior). 

Instantâneo 

Imposto de Renda (IR) A aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de 

renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 

combinação de ambos; II – de proventos de qualquer natureza, 

assim entendidos os acréscimos patrimoniais não 

compreendidos no inciso anterior. 

Periódico(*) 

Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) 

I – o desembaraço aduaneiro do produto industrializado, quando 

de procedência estrangeira; II – a saída do produto 

industrializado dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo 

único do art. 51do CTN; III – a arrematação da mercadoria, 

quando apreendida ou abandonada e levada a leilão. 

Instantâneo 

Imposto Sobre 

Operações Financeiras 

(IOF) 

I – quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega 

total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto 

da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado; II – 

quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de 

moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a 

represente, ou sua colocação à disposição do interessado em 

montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue 

ou posta à disposição por este; III – quanto às operações de 

seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou do 

documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma da 

lei aplicável; IV – quanto às operações relativas a títulos e 

valores mobiliários, a emissão, transmissão, pagamento ou 

resgate destes, na forma da lei aplicável. 

Instantâneo 

Imposto sobre a 

Propriedade Territorial 

Rural (ITR) 

A propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por 

natureza, como definido na lei civil, localizada fora da zona 

urbana do Município. 

Contínuo 

Imposto sobre a 

Transmissão Causa 

Mortis e Doação 

(ITCMD) 

A transmissão de quaisquer bens ou direito, em decorrência de 

morte ou doação. 
Instantâneo 

Imposto sobre a 

Circulação de 

Mercadorias e Prestação 

de Serviços (ICMS) 

Operações relativas à circulação de mercadorias e à prestação de 

serviços que a lei determinar. 
Instantâneo 

Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA) 

A propriedade de veículo automotor. 

Contínuo 

Imposto sobre a 

Propriedade Predial e 

Territorial 

Urbana(IPTU) 

A propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 

natureza, localizado na zona urbana do município. 
Contínuo 

Imposto sobre a 

Transmissão de Bens 

Imóveis (ITBI) 

A transmissão, inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de 

bens imóveis por natureza ou acessão física, e de direitos reais 

sobre imóveis (exceto os de garantia), além da cessão de 

Instantâneo 



 

 

direitos relativa às aquisições anteriormente mencionadas.  

Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza 

(ISS) 

A prestação de serviços estabelecidos por lei 

Instantâneo 

Fonte: elaboração própria a partir dos conceitos pesquisados 

(*) A depender da Sistemática de Tributação, o fato gerador jurídico do IR pode ser considerado instantâneo, 

como é o caso da tributação exclusiva na fonte, a exemplo dos rendimentos do 13º salário. 

 

Como se pode observar no Quadro 1, a classificação do fato gerador segundo o 

aspecto temporal depende de cada imposto analisado, levantando a discussão sobre a 

importância desse aspecto na perspectiva do reconhecimento do crédito dos impostos no 

Brasil pelo regime de competência. 

2.3.2 Fato Gerador Contábil 

De acordo com Cruvinel e Lima (2011, p. 75), entende-se por fato gerador contábil 

"aquele que dá origem ao ato ou fato administrativo, a partir dos quais, mediante adequado 

processo de mensuração, são feitos o reconhecimento e o registro na Contabilidade".  

Geralmente, no fato gerador contábil é possível identificar o elemento que configura a 

origem do ato ou fato, a exemplo da entrega de um bem ou serviço em contrapartida ao 

recebimento de valores. Tal elemento é fundamental para identificar a competência do fato. 

Em se tratando de receita, adotar o regime de competência consiste em registrá-la no 

momento em que ocorrer o seu fato gerador contábil, independentemente da ocorrência do 

recebimento dos recursos financeiros.   

Entretanto, a receita pública de impostos, conforme comentado anteriormente, é uma 

receita derivada, devida em razão do poder coercitivo do Estado, não havendo, portanto, uma 

contraprestação direta. Caracteriza-se, assim, como uma "transação sem contraprestação", o 

que dificulta a identificação do seu fato gerador contábil. 

Registre-se que a IPSAS 23 não traz expressamente o conceito de fato gerador 

contábil, mas remete ao conceito de evento tributável (taxable event) como sendo aquele 

"determinado pelo Governo, Poder Legislativo ou outra autoridade, sujeito a cobrança de 

impostos". Portanto, o termo evento tributável apresentado pela referida norma harmoniza-se 

com o conceito de fato gerador jurídico.  

O parágrafo 65 da IPSAS 23 ratifica esse entendimento ao elencar prováveis eventos 

tributários, como, por exemplo, no item (c) compra ou a venda de produtos e serviços 

tributáveis durante o período tributável, para o tributo sobre bens e serviços. Por fim, o 

parágrafo 66 trata da receita antecipada de impostos utilizando os termos fato gerador e 

evento tributável como sinônimos. 

No entendimento da STN (IPC n° 02, parágrafo 32), a “definição do fato gerador pelas 

normas jurídicas está em consonância com os conceitos contábeis, devendo a contabilidade 

atentar para a definição legal [...]”. Apesar de não tratar expressamente do fato gerador 

contábil, a IPC nº 02 apresenta uma análise pormenorizada dos fluxos dos impostos, 

demonstrando que, de forma geral, ele ocorre no momento em que o ente federado reúne as 

condições necessárias ao registro da receita. 

Assim, do ponto de vista contábil, o fato gerador será definido a partir do momento em 

que é feita a mensuração e o registro na contabilidade, e, sendo a receita de impostos uma 

receita sem contraprestação, seu fato gerador será aquele definido em lei, ou seja, o fato 

gerador contábil será o próprio fato gerador jurídico.    

Considerando, pois, que o que define a competência de um evento contábil é a 

ocorrência do seu fato gerador, e que o fato gerador contábil de uma receita de impostos é o 

seu próprio fato gerador jurídico, conclui-se que o momento da ocorrência deste define a 

competência da receita de impostos.   



 

 

Registre-se, contudo, que em muitos casos, no momento da ocorrência do fato gerador 

(competência), o ente público ainda não dispõe de todos os elementos necessários ao registro 

do fato pela contabilidade – como a data da ocorrência da transação ou mesmo o valor da 

transação. Por essa razão, na prática, o registro contábil da receita de impostos só será 

realizado em  competência posterior, por isso é importante considerar as especificidades que 

envolvem seus lançamentos. 

 

2.4 O Crédito Tributário e seu Lançamento    

De acordo com Alexandre (2009, p. 349), a obrigação tributária principal surge com a 

ocorrência do fato gerador. Segundo o pesquisador, para muitos doutrinadores, se já há uma 

obrigação com credor e devedor, já há crédito, de forma que o nascimento do crédito 

tributário seria concomitante ao surgimento da obrigação tributária. 

Essa visão é compartilhada por Carvalho (2007, p. 397), que entende que o crédito é 

"elemento integrante da estrutura lógica da obrigação, de tal sorte que ostenta a relação de 

parte para com o todo”.  Entretanto, não é essa a corrente defendida pelo CTN, segundo a qual 

para que o crédito tributário seja constituído é necessário um procedimento administrativo, ao 

qual chamou de lançamento.  

Tal vertente é criticada pelo já mencionado Carvalho (2007, p. 396), que distingue o 

momento da incidência, na realização do evento, daquele da aplicação, em que o agente 

administrativo, tomando conhecimento da ocorrência, firme em linguagem específica os termos que 

presidam o acontecimento, bem como os traços que identificam o laço obrigacional. Assim sendo, 

foi estabelecido pelo CTN que a ocorrência do fato gerador faz nascer a obrigação tributária 

principal, e que o lançamento constitui o crédito tributário, como bem esquematizou 

Alexandre (2009, p. 351) (Figura 1). 
 

Figura 1 - Obrigação Tributária e Crédito Tributário 
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Fonte: Alexandre (2009, p. 351) 

 
De acordo com o CTN, são três as modalidades de lançamento do crédito tributário: de 

ofício ou direto, por declaração ou misto, por homologação ou “autolançamento”.  

A modalidade do lançamento de ofício, disciplinada no art. 149 do CTN, é aquela 

realizada totalmente pela autoridade administrativa, de acordo com informações disponíveis 

em bancos de dados do ente público, sem qualquer participação do sujeito passivo. Segundo o 

CTN, o lançamento de ofício deve ocorrer quando a lei assim determinar ou para o 

preenchimento, pela autoridade administrativa, de alguma lacuna deixada pelo sujeito passivo 

ou contribuinte, como, por exemplo, em casos de falsidade, erro ou omissão em declaração 

obrigatória. No Brasil, apenas o IPTU, de competência municipal, e o IPVA, de competência 

estadual, são lançados originalmente de ofício. Registre-se que quando se tratar do 

mencionado preenchimento de lacunas, qualquer imposto pode ser lançado de ofício.   

Na modalidade de lançamento por declaração, o sujeito passivo ou terceiro declara à 

autoridade administrativa  informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação, 
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conforme preceitua o art. 147 do CTN. Em seguida, a autoridade administrativa efetua o 

lançamento do crédito tributário. A “matéria de fato” pode ser entendida como aquela que se 

refere apenas aos fatos, sem a devida aplicação da norma jurídica adequada.  

Um exemplo de lançamento feito por declaração é o do ITCMD, no qual o sujeito 

passivo apenas declara o falecimento de alguém ou que recebeu uma doação. A aplicação da 

regra jurídica fica por conta da autoridade administrativa competente para realizar o 

lançamento. Por isso, ele é também chamado de lançamento misto, pois dele participam tanto 

o sujeito passivo como a autoridade administrativa. Regra geral, além do já mencionado 

ITCMD (estadual), é lançado por declaração o ITBI (municipal).  

No lançamento por homologação (art. 150 do CTN), o sujeito passivo faz a 

declaração de matéria de fato e de direito, além de antecipar o pagamento do tributo sem 

prévio exame da  autoridade administrativa, que posteriormente o homologa. São impostos 

cujo lançamento se dá por homologação: ISS (no âmbito municipal), ICMS (no âmbito 

estadual) e todos os impostos federais (II, IE, IPI, IOF, IR e ITR), representando, os impostos 

por homologação 8/12 dos impostos existentes no Brasil. 

Registre-se que a “matéria de direito” pode ser entendida como a aplicação da 

legislação pertinente aos fatos e valores no momento da declaração. No caso do IRPF,  

incidente sobre a renda do trabalho assalariado, o contribuinte recolhe antecipadamente todos 

os meses. Findo o exercício, ele apresenta a declaração anual de ajuste, na qual, além de 

informar quanto obteve de renda, deve classificá-la, informar quanto já pagou 

antecipadamente, aplicar a alíquota cabível, calcular o imposto devido e efetivar o pagamento, 

quando devido. Por isso mesmo, essa espécie de lançamento é chamada pela doutrina de 

“autolançamento”, visto que é o contribuinte quem faz todo o processo, ficando para a 

autoridade fazendária apenas a tarefa de verificar e homologar (ou não) os atos praticados por 

aquele. 

A Figura 2 a seguir apresenta o tipo de lançamento aplicado a cada imposto previsto 

na Constituição Federal do Brasil de 1988, exceto o IGF, pois, conforme comentado 

anteriormente, ainda não foi regulamentado.  

 



 

 

Figura 2 – Impostos previstos na CF de 88,  seus tipos de lançamento e entes federados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

2.5 Reconhecimento da Receita de Impostos  

Para sustentar o dispositivo legal da receita orçamentária no âmbito do Setor Público 

brasileiro, o MCASP estabelece que, conforme dispõe o art. 35 da Lei 4.320/1964, a receita 

pública deve ser reconhecida no momento da sua arrecadação. Contudo, o mesmo Manual 

ressalta que além do registro dos fatos ligados à execução orçamentária deve-se proceder à 

evidenciação dos fatos ligados à administração financeira e patrimonial, na forma de uma 

variação patrimonial aumentativa (STN, 2016), conforme Quadro 2. 
 

Quadro 2 - Regimes da Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

Regimes da Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

Regime Orçamentário Regime Contábil (Patrimonial) 

Receita 

Orçamentária 

Arrecadação Lei nº 

4.320/64 

art.35 

Variação 

Patrimonial 

Aumentativa 

Competência Resolução 

CFC nº 

1.111/2007 

Fonte: STN (2016, p. 55) 

 

Lançamento de 

Ofício ou 

Direto 

IPTU  

IPVA  

Municipal  

Estadual  

Lançamento 

por Declaração 

ou Misto 

ITBI 

ITCMD  

Municipal  

Estadual  

Lançamento  

por Homologação 

 ou Autolançamento 

ISS Municipal  

ICMS Estadual  

II Federal  

IE Federal  

IPI Federal  

IR Federal  

IOF Federal  

ITR Federal  



 

 

Com relação à atividade tributária, o MCASP reconhece que a principal dificuldade é 

determinar o momento da ocorrência do fato gerador, recomendando que seja utilizado o 

momento do lançamento como referência para seu reconhecimento em razão de essa etapa 

possibilitar a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, possibilitar o cálculo do montante devido e identificar o 

sujeito passivo (STN, 2016, p. 55). 

O mesmo MCASP, na parte específica que trata dos procedimentos contábeis 

patrimoniais (PCP), no item 8.5 - Reconhecimento de Ativos Oriundos de Transações sem 

Contraprestação, subseção 8.5.1 - Impostos,  orienta que “ a entidade deve reconhecer um 

ativo em relação a impostos quando seu respectivo fato gerador ocorrer e os critérios de 

reconhecimento forem satisfeitos” (STN, 2014, p. 170). Logo, o reconhecimento patrimonial 

deve ser independente da execução orçamentária. 

Acrescenta ainda o referido Manual, que para fins de registro contábil “os tributos 

devem ser analisados individualmente, de acordo com a modalidade de lançamento tributário 

aplicável, previstas nos arts. 147 a 150 do CTN, quais sejam, de ofício, por declaração ou por 

homologação.”  

A IPSAS 23, em seu parágrafo 59, corrobora o entendimento do MCASP ao afirmar 

que “uma entidade deve reconhecer um ativo em relação a tributos quando o evento tributável 

ocorre e os critérios de reconhecimento do ativo são satisfeitos". Ao orientar os Governos dos 

países na transição para o regime de competência, o Study 14 da IFAC traz que, em alguns 

casos, "pode haver uma gama de possíveis pontos de reconhecimento com mensurabilidade e 

probabilidade diferentes em cada ponto (IFAC, 2011, item 16.30). Portanto, a perspectiva do 

Study 14 coaduna-se com a da IPSAS 23, ambas da IFAC, ressaltando que para haver o 

reconhecimento da receita de impostos deve haver o controle sobre o ativo, mensuração 

adequada e certo grau de probabilidade da receita tornar-se concreta.  

 

3 METODOLOGIA 
 

Considerando que o objetivo principal do estudo é apresentar uma discussão sobre o 

reconhecimento dos créditos de impostos no Brasil pelo regime de competência, a presente 

pesquisa pode ser classificada como exploratória, pois, tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o tema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses (Gil, 

2002, p. 41). 

Quanto à estratégia adotada, a pesquisa pode ser classificada como bibliográfica e 

documental, elaborada a partir de materiais publicados, constituídos, principalmente, por 

livros, artigos de periódicos e material disponibilizado na internet, que não receberam 

tratamento analítico. Sobre a abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

com o intuito de explicar o porquê das coisas (Pereira, 1999, p. 39), sem o emprego de 

medidas numéricas para testar constructos científicos e hipóteses.  

Em termos procedimentais, como não há contraprestação direta nas receitas de 

impostos, o estudo fundamenta o conceito de fato gerador tanto da perspectiva jurídica como 

da perspectiva contábil, realizando a análise das três modalidades de lançamento do crédito 

tributário: de ofício, por declaração e por homologação, tanto da perspectiva temporal 

(instantâneo, periódico ou contínuo) como de sua operacionalização. 

Ao final, é analisada a cronologia dos eventos e o processo de reconhecimento dos 

créditos em cada modalidade de imposto da perspectiva do regime de competência, com a 

apresentação de um diagnóstico sobre a viabilidade ou não desses registros. 

 



 

 

4 ADOÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA NO TRATAMENTO CONTÁBIL 

DAS RECEITAS DE IMPOSTOS NO BRASIL 

Neste estudo os impostos foram tratados em sua essência, não sendo consideradas 

especificidades e exceções. Assim, para cada tipo de lançamento do crédito tributário (de 

ofício, por declaração e por homologação) foi abordada a perspectiva temporal e sua 

operacionalização. 

 

4.1 Adoção do Regime de Competência no Lançamento de Ofício 

No lançamento de ofício, o ente público possui um cadastro prévio com nome e 

endereço do proprietário, características do bem, e outras informações necessárias ao cálculo 

do valor do imposto e ao registro contábil da receita. Ocorrendo o fato gerador, ato contínuo 

calcula-se o valor do imposto a pagar e efetua-se o lançamento do crédito tributário.  

Como visto anteriormente, os impostos lançados de ofício originalmente são o IPTU e 

o IPVA. Ambos estão relacionados à propriedade de bens, que enseja o imposto devido. Tal 

propriedade constitui-se fato gerador contínuo, assim, enquanto o proprietário mantiver o bem 

sob sua responsabilidade, recai sobre ele a obrigação de pagar o imposto. Por uma questão de 

facilidade operacional, o ente, por meio de lei, arbitra um dia do ano como o momento da 

ocorrência do fato gerador, geralmente o dia primeiro de janeiro.  

Desta forma, com relação a esse tipo de crédito tributário, entende-se que a receita de 

impostos já pode ser contabilizada como um direito a receber no momento de seu lançamento, 

sendo possível o registro da receita do imposto pelo regime de competência, a depender 

apenas da eficiência dos sistemas de informações do ente. O Gráfico 4 ilustra a cronologia dos 

eventos em um lançamento de ofício.   

 
Gráfico 4- Cronologia do lançamento de ofício 
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                             Reunião dos elementos necessários ao registro contábil da receita  

 

Fonte: elaboração própria a partir dos conceitos pesquisados. 

 

Sendo os demonstrativos contábeis geralmente mensais, para que o regime de 

competência seja plenamente adotado, é necessário que o valor anual cobrado do contribuinte 

venha a ser apropriado contabilmente em 12 parcelas mensais iguais. Neste sentido, é 

interessante que a data arbitrada para a ocorrência do fato gerador seja no mês de  janeiro de 

cada exercício, pois, caso fosse em mês diverso, por exemplo, em março, os demonstrativos 

de janeiro e fevereiro já teriam sido consolidados.      

Registre-se que por também possuir fato gerador contínuo, o ITR poderia ser lançado 

originalmente de ofício, caso houvesse um cadastro nacional prévio com informações 

relativas a imóveis rurais. Consequentemente, assim como no IPTU e no IPVA mencionados 

anteriormente, seria possível o registro contábil da receita do ITR pelo regime de 

competência, apropriando-se o valor total em 12 parcelas mensais.  



 

 

Assim sendo, pode-se estabelecer a seguinte inter-relação: os impostos que possuem 

fato gerador contínuo podem ser lançados originalmente de ofício, desde que o ente disponha 

de cadastro prévio acerca dos bens cuja propriedade enseja tal cobrança. Faz-se aqui o 

destaque do termo “originalmente”, visto que qualquer imposto pode ser lançado de ofício 

pela autoridade administrativa em casos de omissão, falsidades e outras situações previstas no 

CTN.   

 

4.2 Adoção do Regime de Competência no Lançamento por Declaração 

No tocante ao lançamento por declaração, o ente público necessita que o contribuinte 

ou um terceiro declare a ocorrência do fato gerador, declaração esta que o possibilita reunir os 

elementos para o registro contábil da receita. Aqui fica evidente que a depender do momento 

da declaração (se no mesmo período da ocorrência do fato gerador ou se em períodos 

posteriores), será possível ou não o registro da receita pelo regime de competência, como 

mostra o Gráfico 5. 
 

Gráfico 5 – Cronologia do lançamento por declaração 
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                                 Reunião dos elementos necessários ao registro contábil da receita  

 

Fonte: elaboração própria a partir dos conceitos pesquisados 

 

Assim, como no caso do ITCMD, por exemplo, ocorrendo uma doação no mês de 

maio e o contribuinte declarando ao fisco estadual tal doação no mesmo mês, é possível o 

registro da receita do ITCMD no período de sua competência, ou seja, no mês em que ocorreu 

o fato gerador: maio. Porém, se o contribuinte declara apenas no mês de julho uma doação 

ocorrida em maio, não será possível a adoção do regime de competência no mês, visto que 

apenas em julho o ente reuniu as informações necessárias ao registro contábil, quando os 

demonstrativos pertinentes ao mês de competência provavelmente já estarão consolidados.  

Nesse caso, há de se observar se a declaração perpassa o exercício financeiro, para 

adequação do registro da receita pública na competência anual a que se refere, à conta  de 

exercícios anteriores. Porém, no exemplo dado, os demonstrativos do mês de maio não 

representariam fidedignamente as receitas de sua competência mensal e, a depender do 

volume de receitas declaradas posteriormente, a diferença entre a realidade e os 

demonstrativos contábeis mensais pode ser bastante significativa. 

 

4.3 Adoção do Regime de Competência no Lançamento por Homologação 

Em se tratando de um lançamento por homologação, os elementos necessários ao 

registro da receita de impostos estarão presentes quando da declaração, pelo contribuinte, de 

que o fato gerador ocorreu. Portanto, o registro contábil dessa receita provavelmente 

acontecerá em competência distinta à do fato gerador e ao do lançamento, o que pode ser 

verificado no  Gráfico 6.  

 



 

 

Gráfico 6 – Cronologia do lançamento por homologação 

 

 

 Fato Gerador       Declaração de              Emissão de                       Pagamento                 Lançamento 

                            matéria de fato           documento de 

                             e de direito +              arrecadação   

                          cálculo do valor 

 

 

                                                                                                                                                                          Tempo                                                                                                                                                        

Contribuinte                                                    Estado                                    

  

                                                  Reunião dos elementos necessários ao registro contábil da receita 

 

 

Fonte: elaboração própria a partir dos conceitos pesquisados 

 

Como se pode observar no Gráfico 6, o lançamento por homologação ocorre muito 

tempo depois do fato gerador e da reunião dos elementos necessários ao registro contábil da 

receita, situação que praticamente inviabiliza a adoção do regime de competência. Para alguns 

impostos dessa natureza, a legislação afirma que o contribuinte tem até o mês seguinte para 

declarar os fatos geradores ocorridos no mês anterior.  

Assim sendo, caso se queira adotar o regime de competência, tem-se que atrasar a 

elaboração dos demonstrativos contábeis em pelo menos um mês. Mesmo assim, não se 

estaria livre dos casos declarados após o prazo estabelecido em lei (ainda que sujeitos a 

penalidades), o que ensejaria situação análoga à do lançamento por declaração, em que esta 

fosse realizada em competência posterior.   

Outro ponto a ser abordado diz respeito aos fatos geradores periódicos, como é o caso 

do imposto de renda retido na fonte, oriundo do trabalho assalariado. Do ponto de vista 

contábil, os recolhimentos mensais feitos pelos empregadores deveriam ser registrados pela 

contabilidade pública como receitas antecipadas, visto que o fato gerador só se aperfeiçoaria 

com a declaração anual de ajuste. No momento da declaração, geralmente são necessárias 

correções quanto ao valor total do imposto, seja para o contribuinte complementar os 

pagamentos já realizados, seja para ser restituído pelo Estado dos valores pagos a maior.   

Dessa forma, no caso do imposto por homologação, conclui-se que o registro da 

receita de impostos pelo regime de competência em sua forma plena é de difícil 

operacionalização devido a falta de elementos que permitam a tempestividade do registro. 

Por fim, vale ressaltar que mesmo após o lançamento do crédito tributário, o 

contribuinte pode questioná-lo administrativa ou judicialmente. Por essa razão, é 

imprescindível um registro de perdas prováveis, classificadas de acordo com a probabilidade 

de sua concretização. Tal procedimento gera informações mais condizentes com a realidade e 

proporciona uma gestão mais eficaz dos recebíveis do ente.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo apresentar uma discussão sobre o 

reconhecimento dos créditos de impostos no Brasil pelo regime de competência, a partir da 

análise das três modalidades de lançamento do crédito tributário: de ofício, por declaração e 

por homologação, tanto da perspectiva temporal (instantâneo, periódico ou contínuo) como de 

sua operacionalização.  

A revisão da literatura mostrou que os impostos representam uma obrigação que tem 

por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa 

ao contribuinte, não havendo, portanto, segundo regra geral, nenhuma contraprestação direta 



 

 

do Estado vinculada à arrecadação de determinado imposto, nem tampouco sua arrecadação 

vinculada a um uso específico. 

Com relação ao conceito de fato gerador, verificou-se que o Código Tributário 

Nacional brasileiro distingue aquele oriundo de uma situação de fato daquele oriundo de uma 

situação de direito, sendo o primeiro considerado desde o momento em que se verifiquem as 

circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são 

próprios. No caso de uma situação de direito, considera-se ocorrido o fato gerador desde o 

momento em que a situação esteja definitivamente constituída, nos termos de direito 

aplicável.  

Alguns doutrinadores classificam o fato gerador do tributo quanto ao seu aspecto 

temporal em instantâneo, periódico ou contínuo, e em três as modalidades de lançamento do 

crédito tributário: de ofício ou direto, por declaração ou misto, por homologação ou 

“autolançamento”. Verificou-se que a classificação do fato gerador segundo o aspecto 

temporal depende de cada imposto analisado, levantando a discussão sobre a importância 

desse aspecto na perspectiva do reconhecimento do crédito dos impostos no Brasil pelo 

regime de competência. 

Sobre os achados da pesquisa, o estudo mostra que o define a competência de um 

evento contábil é a ocorrência do seu fato gerador, e, considerando que o fato gerador contábil 

de uma receita de impostos é o seu próprio fato gerador jurídico, conclui-se que o momento 

da ocorrência deste define a competência da receita de impostos.   

Assim, ao se analisar no estudo as modalidades de lançamento do crédito tributário, 

observa-se que o registro do fato gerador pela competência é mais factível  nos lançamentos 

de ofício (especialmente no caso de impostos cujo fato gerador é contínuo) e por declaração. 

Contudo, no caso do imposto por homologação, modalidade esta cabível à maioria dos 

impostos vigentes no Brasil, o reconhecimento pelo regime de competência é de difícil 

operacionalização, devido à falta de elementos que permitam a tempestividade do registro 

contábil.  

Para minimizar os problemas de lapso temporal, o estudo sugere a criação de 

condições para redução do prazo entre a ocorrência do fato gerador e a obtenção, pelo Estado, 

dos elementos necessários ao registro contábil dos créditos de impostos, mediante o uso, por 

exemplo, de sistemas informatizados mais eficientes e de mudanças na legislação, como no 

caso da nota fiscal eletrônica, que dá ao fisco um acesso significativamente mais rápido aos 

dados constantes dos documentos fiscais emitidos pelo contribuinte. 

Para futuras pesquisas, recomenda-se que sejam feitas análises individualizadas para 

cada imposto e suas especificidades e exceções, de modo a desenvolver mecanismos 

contábeis mais adequados ao registro contábil desses valores. 

 

REFERÊNCIAS  
 

Alexandre, R. (2009). Direito Tributário Esquematizado. 3ª ed. Atualizada e ampliada. Rio de 

Janeiro: Forense.  

Borges, T.B., Mario, P.C., Cardoso, R. L. & Aquino, A. C. B. (2010). Desmistificação do 

regime contábil de competência. Revista de Administração Pública, 44 (4), pp. 877-901. 

 

Botelho, B.C., Lima, D.V. (2015). Experiências Internacionais e Desafios dos Governos dos 

Países na Transição da Contabilidade Pública para o Regime de Competência. Revista 

Evidenciação Contábil & Finanças, 3 (3), pp. 68-83. 

 

Brasil. (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  



 

 

 

____. (1966). Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional. Dispõe 

sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à 

União, Estados e Municípios.   

 

_____.(1964). Lei nº. 4.320, de 4 de março de 1964. Estatui normas gerais de direito 

financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal.  

 

Carneiro, C. (2014). Curso de Direito Tributário e Financeiro. 5ª ed. São Paulo: Saraiva. 

 

Carvalho, E. S.(2013). Um Estudo Comparativo entre Indicadores Econômico-financeiros, 

Baseados na Contabilidade Regulatória e nas Normas Contábeis Internacionais das Empresas 

de Distribuição de Energia do Setor Elétrico Brasileiro. Dissertação de Mestrado em Ciências 

Contábeis, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil. 

 

Carvalho, P. B. (2007). Curso de Direito Tributário. 19ª ed. São Paulo: Saraiva. 

 

CFC Conselho Federal de Contabilidade. (2016). NBC TSP Estrutura Conceitual para 

Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor 

Público. Brasília: CFC. 

 

CFC Conselho Federal de Contabilidade. (2010). Normas Internacionais Contabilidade para o 

Setor Público. Brasília: CFC. 

 

CFC Conselho Federal de Contabilidade. (2007). Resolução nº. 1.111, de 29 de novembro de 

2007. Dispõe sobre os Princípios de Contabilidade. Brasília: CFC. 

 

Cruvinel, D.P., Lima, D.V. (2011). Adoção do regime de competência no setor público 

brasileiro sob a perspectiva das normas brasileiras e internacionais de contabilidade. Revista 

de Educação e Pesquisa em Contabilidade, Brasília, 5 (3), pp. 69-85. 

 

GIL, A. C. (2002). Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª Ed. São Paulo: Atlas. 

 

Hendriksen, E.S., Van Breda, M. F. (2009). Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas. 

 

Hobbes, T. (2000). Thomas. Leviatã, ou  a matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e 

civil. Tradução de Rosina D'Angina São Paulo: Ícone. 

 

IFAC International Federation of Accountants. (2015). IPSAS 23―Revenue From Non-

Exchange Transactions (Taxes And Transfers). USA: IFAC, 2015, Volume I.  

 

______. (2011). Study 14: transition to the accrual basis of accounting: guidance for 

governments and government entities. 3. Ed. USA: IFAC. 

 

Kohama, H. (2009). Contabilidade Pública: Teoria e Prática. São Paulo: Atlas. 

 

Lima, D.V., Castro R.G.C. (2009). Contabilidade Pública. 3ª edição. São Paulo: Atlas.  

 



 

 

Lopes, M. L. R. (2009). Direito Tributário Brasileiro. Niterói, RJ: Impetus,  

 

Niyama, J. K., Silva, C.A.T. (2011). Teoria da  Contabilidade. São Paulo: Atlas. 

PEREIRA, J. C. R. (1999). Análise de dados qualitativos: estratégias metodológicas para as 

ciências da saúde, humanas e sociais. 2. ed. São Paulo: Edusp. 

 

Sallaberry, J. D, Vendruscolo, M. I, Rodrigues, L. F. (2014). Receitas Eleitorais: da Teoria 

Contábil à Prática. Contexto, Porto Alegre, 14 (26), pp. 56-65. 

 

STN Secretaria do Tesouro Nacional. (2016). Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público. 7ª. Edição. Brasília: STN. 

 

__________. (2013). IPC 02 – Reconhecimento dos Créditos Tributários pelo Regime de 

Competência. Brasília: STN.       

 

Sevegnani, J. (2006). A Resistência aos Tributos no Brasil: o Estado e a Sociedade em 

Conflito. Dissertação de Mestrado em Ciência Jurídica, Universidade do Vale do Itajaí – SC, 

Brasil. 

 

 


