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RESUMO 

As participações societárias representam os direitos da União decorrentes da propriedade, direta 

ou indireta, do total ou de parcela do capital de sociedades. Apesar de no Governo Federal 

brasileiro esses valores serem controlados pela Secretaria do Tesouro Nacional e estarem 

registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, diagnóstico efetuado 

pelo Tribunal de Contas da União apontou defasagem em sua atualização. Considerando que 

no processo de convergência aos padrões contábeis internacionais a premissa é que a área 

pública seja dotada de um conjunto de normas que possam fornecer a orientação contábil, em 

observância aos Princípios de Contabilidade, ao mesmo tempo em que se avance na 

consolidação e integração com as normas internacionais, o presente estudo tem como objetivo 

analisar se o processo de mensuração e evidenciação das participações societárias da União 

encontra-se aderente aos padrões contábeis internacionais. Para tratar a questão de pesquisa, 

foram analisadas as participações societárias da União evidenciadas no Balanço Geral da União 

ao final do exercício de 2013, classificadas no subgrupo “Investimentos” do Ativo Permanente 

(Não-Circulante), tendo como base os valores registrados no SIAFI. Os achados do estudo 

mostram que mais de 90% das participações societárias da União registradas no BGU não 

atendem aos critérios de mensuração estabelecidos pelos padrões contábeis internacionais, e 

que apenas as participações em empresas estatais dependentes atendem parcialmente aos 

critérios de evidenciação definidos, uma vez que as notas explicativas analisadas também não 

observam as exigências estabelecidas pelos novos padrões. 

 

Palavras-chaves: Participações Societárias da União; Padrões Contábeis Internacionais; 

Balanço Geral da União. 

 

Área temática do evento: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor (CPT). 

 

1 INTRODUÇÃO 

As participações societárias representam os direitos da União decorrentes da 

propriedade, direta ou indireta, do total ou de parcela do capital de sociedades (art. 1º, inciso II, 

Decreto nº 6.021/2007). Segundo informações constantes da Prestação de Contas da Presidente 

da República (PCPR, 2013), ao final de 2013 as participações societárias mantidas pelo 

Governo Federal somavam R$ 294,4 bilhões de reais. 
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No âmbito do Governo Federal, as participações societárias são controladas pela 

Coordenação-Geral de Participações Societárias – Copar da Secretaria do Tesouro Nacional – 

STN, e encontram-se registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI. 

Contudo, diagnóstico efetuado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, referente ao ano de 

2012, mostrou que um dos problemas relacionados ao registro desses valores diz respeito à 

defasagem em torno de 12 meses no registro da equivalência patrimonial, o que estaria 

distorcendo a evidenciação das participações societárias no Balanço Geral da União – BGU 

(TCU, 2013). 

Ao emitir o relatório e parecer prévio sobre as Contas do Governo da República relativas 

ao exercício financeiro de 2013, o TCU mencionou que a STN atendeu parcialmente à 

recomendação relativa à atualização das participações societárias calculadas pelo método de 

equivalência patrimonial – MEP, reduzindo a defasagem entre as datas das demonstrações das 

investidas e do BGU de doze meses para três meses, no caso das cinco maiores participações, 

e de doze para seis meses, para as demais. Contudo, a defasagem ainda existente implicaria em 

falhas de divulgação de subavaliação das participações societárias em 12 bilhões de reais (TCU, 

2014). 

No conteúdo das orientações estratégicas para a convergência da contabilidade pública 

brasileira aos padrões contábeis internacionais (CFC, 2008), o Conselho Federal de 

Contabilidade – CFC comentou sobre a necessidade de resgatar o tratamento dos fenômenos 

do Setor Público em bases teóricas que reflitam a essência das transações governamentais e seu 

impacto no patrimônio. Nesse sentido, o CFC emitiu normas brasileiras de contabilidade 

aplicadas ao setor público (nominadas NBC T SP) tendo por base as International Public Sector 

Accounting Standard (IPSAS), publicadas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC, 

em inglês).  

De acordo com o CFC, a premissa de que a área pública seja dotada de um conjunto de 

normas que possam fornecer a orientação contábil, em observância aos Princípios 

Fundamentais de Contabilidade, ao mesmo tempo em que se avance na consolidação e 

integração com as normas internacionais, possibilitando ao setor público um tratamento 

adequado, respeitando as normas gerais de direito financeiro e gestão fiscal (CFC, 2008). 

Diante do exposto, considerando que no registro das participações societárias da União 

devem ser observados os novos padrões contábeis, e que o relatório do TCU apontou que há 

deficiências nos registros contábeis atualmente realizados, o presente estudo traz a seguinte 

questão de pesquisa: o processo de mensuração e de evidenciação das participações societárias 

da União encontra-se aderente aos padrões contábeis internacionais? 

Portanto, o presente estudo tem como objetivo analisar se o processo de mensuração e 

evidenciação das participações societárias da União encontra-se aderente aos padrões contábeis 

internacionais. A relevância da pesquisa deve-se à atualidade do tema, dada as dificuldades 

encontradas pelos contadores públicos brasileiros em compreender as mudanças advindas com 

o processo de convergência aos padrões internacionais. Justifica-se, também, pelo fato da 

escassez de trabalhos sobre o assunto, buscando contribuir com a evolução da discussão acerca 

da adoção dos novos padrões contábeis no setor público e do adequado registro das 

participações societárias da União. 

Para tratar a questão de pesquisa, foram analisados os registros contábeis das 

participações societárias da União evidenciados no BGU ao final do exercício de 2013, 

classificadas no subgrupo “Investimentos” do Ativo Permanente (Não-Circulante), tendo como 

base os valores registrados no SIAFI. 

Além desta introdução, o presente estudo possui mais quatro capítulos. No segundo 

capítulo, são apresentados os aspectos conceituais e legais, a caracterização das participações 

societárias da União e os novos padrões de mensuração e de evidenciação de participações 

societárias. No capítulo 3, apresenta-se a metodologia utilizada para o presente estudo. No 
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capítulo 4, é apresentada uma análise do tratamento contábil atual das participações societárias 

da União face às regras estabelecidas pelos novos padrões contábeis. As considerações finais 

são apresentadas no capítulo 5, e, em seguida, as referências utilizadas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO E NORMATIVO 

2.1 As Participações Societárias da União e seus Aspectos Conceituais e Legais 

De acordo com o artigo 4º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, a estrutura 

da Administração Pública Federal está dividida em Administração Direta e em Administração 

Indireta. A Administração Indireta compreende as autarquias, as fundações, as empresas 

públicas e as sociedades de mista, sendo que nas duas últimas há participação da União na 

composição do capital social. Segundo o art. 5º do Decreto em questão, considera-se: 
II - Empresa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, 

com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a 

exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de 

contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das 

formas admitidas em direito. (Grifo nosso) 

III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de 

direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma 

de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria 

à União ou a entidade da Administração Indireta. (Grifo nosso) 

Conforme previsto no Decreto nº 3.735, de 24 de janeiro de 2001, consideram-se 

empresas estatais federais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas 

subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha 

a maioria do capital social com direito a voto. Tendo em vista as definições do Decreto-Lei nº 

200/1967, as aquisições, pela União, de ações ou cotas dessas entidades correspondem a 

participações societárias da União.  

Para fins de controle orçamentário, as empresas estatais federais são divididas em dois 

grupos: dependentes e não dependentes. De acordo com o art. 2 nº, inciso III, da lei 

Complementar nº 101, de 04 de janeiro de 2000, a estatal federal dependente é a empresa 

controlada pela União que recebe recursos financeiros do Tesouro Nacional para o pagamento 

de despesas com pessoal, de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles 

provenientes de aumento de participação acionária. Portanto, empresa estatal dependente é 

aquela que apresenta dependência orçamentária, constando do Orçamento Fiscal e da 

Seguridade Social, peça componente do Orçamento Geral da União – OGU. 

As empresas não dependentes, por sua vez, têm suas programações de gastos e de 

origem de recursos inseridas no plano de dispêndios globais. Essas empresas, ainda, têm seus 

gastos com a aquisição e a manutenção de bens do Ativo Imobilizado detalhados e aprovados 

no Orçamento de Investimento do OGU. 

De acordo com o Decreto nº 6.021/2007 (art. 1º, inciso II), que criou a Comissão 

Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da 

União – CGPAR, os direitos da União decorrentes da propriedade, direta ou indireta, do total 

ou de parcela do capital de sociedades são considerados participações societárias. Nesse 

sentido, as participações societárias da União compreendem todas as suas aplicações de 

recursos utilizadas para a aquisição de ações ou cotas do capital de sociedades. 

Cabe destacar, contudo, que se faz necessário distinguir as participações societárias da 

União das participações societárias do setor privado. Com relação às participações societárias 

do setor privado, sejam elas temporárias ou permanentes, têm como objetivo a geração de lucros 

e dividendos, sujeitos à apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro 

(art. 7º, inciso V, IN SRF nº 93/1997). Segundo Sbaraini e Sanches (2014), investimento é a 

aplicação de algum tipo de recurso com a expectativa de receber algum retorno futuro superior 
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ao aplicado, compensando, inclusive, a perda de uso desse recurso durante o período de 

aplicação (juros ou lucros, em geral ao longo prazo). 

No caso das participações societárias da União, foco do presente estudo, devem ser 

entendidas segundo as atribuições do Governo, divididas, comumente, nas três funções 

econômicas clássicas do Estado, denominadas funções fiscais, as quais possuem reflexos sobre 

o orçamento público: função alocativa, função distributiva e função estabilizadora 

(MORGADO, 2011). Nesse contexto, o Governo realiza diversos investimentos que não têm 

como objetivo obter lucro, mas, sim, cumprir uma função social (TAVEIRA, 2010). 

 

2.2 Caracterização das Participações Societárias da União 

Segundo informações constantes da Prestação de Contas da Presidente da República 

(PCPR, 2013), e de acordo com dados extraídos do SIAFI, a União detém participações 

societárias em: 

i. Empresas estatais federais, dependentes e não dependentes (empresas públicas 

e sociedades de economia mista);  

ii. Fundos;  

iii. Organismos internacionais;  

iv. Consórcios públicos, além de participações em empresas privadas. 

As participações em empresas estatais federais (empresas públicas e sociedades de 

economia mista) correspondem a aplicações de recursos da União na aquisição de ações ou 

cotas de empresas criadas por lei. Envolvem as participações da União no capital do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), Caixa Econômica Federal (CAIXA), Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), Banco do Brasil S.A. (BB), Petróleo Brasileiro S.A 

(Petrobrás), Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), Empresa Gestora de Ativos 

(EMGEA), dentre outras.  

De forma geral, as participações societárias em empresas estatais federais são 

controladas pela unidade executora da Coordenação-Geral de Participações Societárias (Copar) 

da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e, em seus atos instituidores, preveem a distribuição 

de dividendos a seus acionistas ou cotistas.  

Os dados do SIAFI, relativos à conta contábil 1.4.1.1.0.00.00 – Participações mostram 

que a União também detém participações em empresas privadas, tais como: Algar Telecom 

S.A., OI S.A., Tractebel Energia S.A., TIM Participações S.A., Copacabana Rio Hotel S.A. e 

Centro de Convenções de Foz do Iguaçu S.A.. Cabe mencionar que, em análise dos dados da 

PCPR 2013 e do SIAFI, verifica-se que não há informações detalhadas com relações a essas 

participações, assim, tais participações não serão tratadas no presente estudo. 

As participações em fundos referem-se à integralização de cotas autorizada por decreto 

federal em fundos públicos ou público-privados criados por lei e, geralmente, administrados 

por instituição financeira pública. O foco deste trabalho são os fundos em que há integralização 

de cotas pela União, abarcando, portanto, os fundos de garantia, o Fundo Fiscal de 

Investimentos e Estabilidade - Fundo Soberano do Brasil (FFIE/FSB) e o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento (FND). 

Segundo Sanches (2002, p. 37), os fundos de garantia são destinados a propiciar 

garantias a determinadas operações definidas em lei como sendo de interesse do País, operando 

por intermédio de instituições financeiras oficiais e com base em ativos reais compondo o seu 

patrimônio. Os fundos de garantia em que a União tem participação são os seguintes: Fundo de 

Garantia de Operações (FGO), Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo 

(FGEDUC), Fundo de Garantia para a Construção Naval (FGCN), Fundo Garantidor da 

Habitação Popular (FGHab), Fundo Garantidor das Parcerias Publico-Privadas (FGP) e Fundo 

Garantidor para Investimentos (FGI).  
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Segundo as leis instituidoras, os fundos garantidores têm por objetivo prestar garantia a 

determinadas operações com base em ativos reais de seu patrimônio. Também, não pagam 

dividendos a seus cotistas e a sua liquidação fica condicionada à prévia quitação das garantias 

concedidas, sendo o seu patrimônio rateado entre os cotistas com base na situação patrimonial 

à data da dissolução. 

O Fundo Soberano do Brasil (FSB) é um fundo público vinculado ao Ministério da 

Fazenda, criado pela Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, com os seguintes objetivos 

(art. 1º): (i) mitigar os efeitos dos ciclos econômicos; (ii) formar poupança pública; (iii) 

promover investimentos em ativos no Brasil e no exterior; e (iv) fomentar projetos de interesse 

estratégico do País localizados no exterior. A União, tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei 

nº 11.887/2008, utilizando recursos do FSB, participa como cotista única de Fundo Fiscal de 

Investimentos e Estabilização (FFIE). 

De acordo com a Lei nº 11.887/2008, o FFIE tem natureza privada e patrimônio próprio 

separado do patrimônio do cotista. A integralização das cotas do FFIE foi autorizada por meio 

do Decreto nº 6.713, de 29 de dezembro de 2008. O FFIE (arts. 3º e 4º da Lei nº 11.887/2008) 

têm por finalidade promover a aplicação em ativos no Brasil e no exterior, com vistas a alcançar 

os objetivos do FSB e responderá por suas obrigações com os bens e direitos integrantes de seu 

patrimônio, não respondendo o cotista por qualquer obrigação do FFIE. 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), por sua vez, foi criado pelo Decreto-Lei 

nº 2.288, de 23 de julho de 1986, e extinto pela Medida Provisória nº 517, de 30 de dezembro 

de 2010 (convertida na Lei nº 12.431, de 27 de junho de 2011). O FND tinha por finalidade 

prover recursos para realização, pela União, de investimentos de capital necessários à 

dinamização do desenvolvimento nacional, bem como apoiar a iniciativa privada na 

organização e ampliação de suas atividades econômicas. 

A MP nº 517/2010, estabeleceu que a União sucederá o FND nos seus direitos e 

obrigações. Aos cotistas minoritários ficou assegurado o ressarcimento de sua participação no 

extinto FND, calculado com base no valor patrimonial de cada cota, segundo o montante do 

patrimônio líquido registrado no Balanço Patrimonial apurado na data de publicação da referida 

MP.  

As participações em organismos internacionais decorrem da integralização de cotas 

nessas associações devido a acordos/convênios, aprovados por Decreto Legislativo e firmados 

pelo Brasil com Organismos Internacionais de Desenvolvimento – OFIDs, que podem ser 

bancos ou fundos multilaterais de fomento ao desenvolvimento regional ou mundial. Entre as 

participações em organismos internacionais podem ser destacadas as realizadas junto ao Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID, à Corporação Andina de Fomento (CAF), ao Fundo 

Multilateral de Investimento (FUMIN), ao Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD), ao 

Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA) e ao Banco 

Mundial (BIRD). 

A relação de governança com os OFIDs é exercida pela Secretaria de Assuntos 

Internacionais (SEAIN) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), abrangendo 

a negociação, providências e formalização da adesão do Brasil aos organismos, bem como os 

pagamentos de integralizações de cotas e de contribuições voluntárias ou obrigatórias aos 

organismos internacionais. 

Finalmente, as participações em consórcios públicos estão previstas no art. 241 da 

Constituição Federal de 1988 (CF/88), e foram disciplinadas na Lei nº 11.107, de 06 de abril 

de 2005. Para Teixeira (2014), os consórcios públicos se tornaram instrumentos de gestão e 

cooperação entre os entes públicos, em busca de uma economia solidária que objetive mitigar 

os custos da prestação de serviços públicos à comunidade, gerar economia à administração 

pública e obter excelência da prestação dos serviços públicos. 

No que se refere aos consórcios públicos, encontra-se registrado nas participações 
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societárias apenas o consórcio Autoridade Pública Olímpica – APO, celebrado entre a União, 

o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro. A APO tem por objetivo coordenar 

a participação dos entes consorciados na preparação e realização dos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos do ano de 2016. A transferência de recursos dos entes consorciados para a APO 

ocorre por meio de contrato de rateio. 

Os tipos de participações societárias da União podem ser sintetizados na Figura 1, a 

seguir. 

 
 

Figura 1 – Tipos de Participações Societárias da União. 

 

2.3 Critérios de Mensuração e Evidenciação das Participações Societárias  

Segundo o disposto na NBC T SP 16.10, que trata da avaliação e mensuração de ativos 

e passivos em entidades do setor público, as participações em empresas sobre cuja 

administração se tenha influência significativa devem ser mensuradas ou avaliadas pelo método 

da equivalência patrimonial, devendo as demais participações ser mensuradas ou avaliadas de 

acordo com o custo de aquisição (itens 21 e 22). 

A Norma Internacional de Contabilidade Aplicada ao Setor Público IPSAS 7, que trata 

de investimentos em coligadas e controladas, esclarece que em seu item 13 que a influência 

significativa é presumida quando a investidora detém 20% (vinte por cento) ou mais do capital 

votante da investida, sem controlá-la. Tanto para a IPSAS 7 (item 7) como para a NBC T SP 

16.10 (item 2), a influência significativa representa o poder de participar das decisões sobre 

políticas financeiras e operacionais de uma investida, mas sem que haja o controle individual 

ou conjunto dessas políticas, e que a mesma pode ser exercida de diversas formas, sendo que, 

geralmente, se dá pela representação no Conselho de Administração da investida, pela 

participação acionária, disposições estatutárias ou acordo de acionistas. 

De acordo com a IPSAS 7, item 17, um investimento em coligada é inicialmente é 

reconhecido pelo custo e o seu valor contábil será aumentado ou diminuído pelo 

reconhecimento da participação do investidor no superávit ou déficit do período, gerados pela 

investida após a aquisição, sendo que os dividendos recebidos da investida reduzem o valor das 

participações registradas em investimentos, eis que se referem ao retorno do investimento 

efetuado e consequentemente diminuição dos retornos esperados. Portanto, percebe-se que 

investimentos avaliados pelo MEP trazem claramente a expectativa de receber algum retorno 

futuro superior ao aplicado, característica mais próxima das participações societárias mantidas 

pelo Setor Privado do que aquelas mantidas pela União. 

Desta forma, partindo do entendimento que o Governo Federal realiza investimentos em 
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empresas estatais federais, em fundos, em organismos internacionais e em consórcios públicos 

com o objetivo de cumprir uma função social, o mais adequado seria adotar ao disposto na 

Norma Internacional de Contabilidade Aplicada ao Setor Público IPSAS 6, que trata das 

demonstrações consolidadas e separadas, onde a mensuração dos investimentos em controladas 

deve ocorrer pela soma dos itens de mesma natureza: ativos, passivos, ativos 

líquidos/patrimônio líquido, receitas e despesas, isto é, pelo processo de consolidação. Segundo 

a IPSAS 6, ao elaborar demonstrações consolidadas, a entidade deve combinar as 

demonstrações contábeis da controladora com as de suas controladas, linha a linha, ou seja, 

somando os saldos de itens de mesma natureza (item 43).  

Ao tratar dos investimentos controlados em conjunto, a IPSAS 8 estabelece em seu item 

35 que a mensuração desses investimentos deve ser realizada utilizando-se a consolidação 

proporcional ou MEP, contudo, a própria IPSAS 8 esclarece que a consolidação proporcional 

reflete melhor a essência e a realidade econômica desse tipo de investimento (item 45), mas 

permite o uso do MEP como tratamento alternativo.  

Para a IPSAS 8, item 6, o empreendimento controlado em conjunto representa um 

acordo vinculativo em que duas ou mais partes se comprometem a empreender em uma 

atividade sujeita a controle conjunto, sendo que a existência de um acordo vinculativo distingue 

as participações que envolvam controle conjunto dos investimentos em coligadas (item 7). 

Segundo a norma, a consolidação proporcional é o método de contabilização pelo qual 

a participação do empreendedor em cada um dos ativos, passivos, receitas e despesas de uma 

joint venture é combinada linha a linha com itens semelhantes nas demonstrações contábeis do 

empreendedor, ou contabilizada como itens em linhas separadas nas demonstrações contábeis 

do empreendedor (IPSAS 8, item 7). 

Por todo o exposto, conclui-se que, regra geral, o que determina o tratamento contábil 

de um investimento é o grau de participação no capital votante da investida, contudo, o poder 

de participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida e o 

benefício auferido pela controladora das atividades da investida também impactam a forma de 

contabilização.  

Resumidamente, o Quadro 1 apresenta os critérios de mensuração a serem observados 

no tratamento contábil das participações societárias segundo o disposto nas normas brasileiras 

e nas normas internacionais de contabilidade aplicadas ao Setor Público. 
Quadro 1 – Critérios de mensuração das participações societárias segundo as IPSAS e as NBC T SP 

Nível de 

Influência 
Critérios Mensuração 

Pequena ou 

nenhuma 

-De 0 a 20% do capital votante da investida, salvo se comprovado o poder 

de participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais da 

investida. 

Método do 

Custo ou 

Valor Justo 

Significativa 

-Poder de participar das decisões sobre políticas financeiras e 

operacionais da investida; ou 

-Influência presumida: de 20% a 50% do capital votante da investida. 

Método da 

Equivalência 

Patrimonial 

– MEP 

Controle 

individual 

ou em 

conjunto 

-Mais de 50% do capital votante da investida, direta ou indiretamente; ou 

-Condições de poder (preponderância nas deliberações sociais ou poder 

de eleger e de destituir a maioria dos membros do Conselho de 

Administração; ou 

-Condições de benefício (controladora se beneficia das atividades da outra 

entidade); ou 

-Relação de dependência orçamentária ou regimental. 

Processo de 

consolidação 

Empreendim

ento 

controlado 

em conjunto 

-Existência de um acordo vinculativo; e 

-Partilha do controle da atividade econômica acordada contratualmente. 

 

Consolidação 

proporcional 

Fonte e método: elaboração própria a partir das IPSAS e NBC T SP. 
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Portanto, diante do exposto, a mensuração das participações societárias da União deve 

ser efetuada pelo processo de consolidação quando houver o controle individual ou em 

conjunto, ou na forma de consolidação proporcional, no caso dos empreendimentos controlados 

em conjunto. 

Com relação ao processo de evidenciação, a NBC T SP 16.6, que estabelece as 

demonstrações contábeis a serem elaboradas e divulgadas pelas entidades do setor público 

brasileiro, dispõe em seu item 16 que a evidenciação das participações em investimentos 

permanentes deve ser realizada em conta de Ativo Não-Circulante.  

Para a IPSAS 6, item 48, as demonstrações contábeis das controladas devem ser 

levantadas na mesma data das demonstrações contábeis da controladora, admitindo-se a 

defasagem de até três meses, desde que os efeitos dos eventos relevantes entre as diferentes 

datas sejam divulgados em notas explicativas. Essa mesma determinação está prevista no item 

7 da norma brasileira NBC T SP 16.7, que trata da consolidação das demonstrações contábeis. 

Com relação ao estabelecimento do controle, a IPSAS 6 esclarece que se deve levar em 

consideração a natureza do relacionamento entre as duas entidades, em particular, o elemento 

“poder” (poder para governar as políticas financeiras e operacionais de outra entidade) e o 

elemento “benefício” (que representa a habilidade da controladora em se beneficiar das 

atividades da outra entidade): 

a) condições de poder: i)  a entidade possui, direta ou indiretamente por meio de 

controladas, a propriedade da maioria do capital votante de uma outra entidade; 

ii)  a entidade possui o poder, seja garantido por, ou exercido pela legislação 

existente, de nomear ou destituir a maioria dos membros do conselho de 

administração ou corpo diretivo equivalente e o controle da entidade é exercido 

por este conselho ou corpo diretivo; iii)  a entidade tem o poder de dispor, ou 

regular a disposição, da maioria dos votos que provavelmente serão computados 

na assembleia geral da outra entidade; e iv)  a entidade tem o poder para dispor 

da maioria dos votos nas reuniões de conselho de administração ou de corpo 

diretivo equivalente e o controle da entidade é exercido por este conselho ou 

corpo diretivo; 

b) condições de Beneficio: i) a entidade tem o poder de dissolver a outra entidade 

e obter um nível significativo dos benefícios econômicos residuais ou assumir 

obrigações significativas; e ii) a entidade tem o poder de extrair distribuições de 

ativos (bens e direitos) da outra entidade e/ou pode ser responsável por certas 

obrigações da outra entidade.  

A IPSAS 6, item 39, estabelece que quando do exame do relacionamento entre duas 

entidades, presume-se que o controle exista em pelo menos uma dessas condições de poder e 

de beneficio, a não ser que exista evidência clara de que o controle seja mantido por outra 

entidade.  

A NBC T SP 16.7, por sua vez, dispõe que no processo de consolidação devem ser 

consideradas as relações de dependência entre as entidades do Setor Público, sendo que a 

relação orçamentária refere-se à necessidade de financiamento de uma entidade por outra para 

manutenção de suas atividades, desde que não represente aumento de participação acionária, e 

a relação regimental diz respeito ao fato de uma entidade estar regimentalmente vinculada a 

outra entidade.  

Para a norma, os ajustes e as eliminações decorrentes do processo de consolidação 

devem ser realizados em documentos auxiliares, não originando nenhum tipo de lançamento na 

escrituração das entidades que formam a unidade contábil (NBC T SP 16.7, item 6). 

A evidenciação dos investimentos em controladas, segundo o disposto na IPSAS 6, item 

15, deve ser realizada nas demonstrações contábeis da controladora. Na evidenciação, devem 

ser apresentadas nas demonstrações consolidadas as seguintes informações (item 62): 
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a) uma listagem das entidades controladas significativas;  

b) o fato da entidade controlada não ser consolidada, se for o caso; 

c) informações financeiras resumidas das entidades controladas não consolidadas, 

individualmente ou em grupos, incluindo total de ativos, total de passivos, 

receitas e superávit ou déficit;  

d) o nome de qualquer entidade controlada na qual a entidade controladora possua 

participação ou direitos de voto relativos a 50% ou menos, junto com a 

explicação de porque o controle existe;  

e) as razões pelas quais o fato de a controladora possuir a propriedade de mais da 

metade do poder de voto ou potencial poder de voto de investida não caracterizar 

o controle;  

f) a data de encerramento do período abrangido pelas demonstrações contábeis da 

controlada, quando tais demonstrações são utilizadas para elaboração das 

demonstrações contábeis consolidadas e quando essa data ou período for 

diferente da data ou período das demonstrações contábeis da controladora 

evidenciando também o motivo para utilizar uma data ou período diferente; e 

g) a natureza e a extensão de alguma restrição significativa sobre a capacidade da 

controlada de transferir fundos para a controladora na forma de dividendos em 

espécie, ou de distribuições similares, ou ainda na forma de pagamento de 

empréstimos ou adiantamentos.  

Para a NBC T SP 16.7 (item 8), as demonstrações contábeis consolidadas devem ser 

complementadas por notas explicativas que contenham, pelo menos, as seguintes informações:  

a) identificação e características das entidades do setor público incluídas na 

consolidação;  

b) procedimentos adotados na consolidação;  

c) razões pelas quais os componentes patrimoniais de uma ou mais entidades do 

setor público não foram avaliados pelos mesmos critérios, quando for o caso;  

d) natureza e montantes dos ajustes efetuados; e 

e) eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que possam ter efeito 

relevante sobre as demonstrações contábeis consolidadas. 

Para a IPSAS 8, a evidenciação dos investimentos controlados em conjunto deve ser 

realizada mediante consolidação proporcional (item 35). O empreendedor deve divulgar os 

passivos contingentes, os compromissos relacionados à sua participação no empreendimento 

controlado em conjunto, uma lista e a descrição das participações em empreendimentos 

controlados em conjunto relevantes e a dimensão da relação de propriedade nas participações 

mantidas em entidades controladas em conjunto e o método utilizado para reconhecer seu 

investimento nas entidades controladas em conjunto (item 35). 

Resumidamente, o Quadro 2 apresenta os critérios de evidenciação a serem observados 

no tratamento contábil das participações societárias segundo o disposto nas normas brasileiras 

e nas normas internacionais de contabilidade aplicadas ao Setor Público. 
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Quadro 2 – Critérios de Evidenciação das Participações Societárias da União societárias segundo as IPSAS 

e as NBC T SP 

Tipo de 

Participação 
Critérios Evidenciação 

Coligada - Apresentação de informações em notas explicativas. 
Conta de Ativo Não-Circulante e 

Notas Explicativas 

Controlada 

- Única entidade contábil;  

- Demonstrações levantadas na mesma data 

(defasagem máxima 3 meses); 

- Ajustes e eliminações devem ser realizados em 

documentos auxiliares; e 

- Apresentação de informações em notas explicativas. 

Demonstrações Consolidadas e 

Notas Explicativas 

Empreendimento 

controlado em 

conjunto 

- Combinação linha a linha ou em linhas separadas nas 

demonstrações do empreendedor; 

- Divulgação de informações em notas explicativas; 

Demonstrações Consolidadas do 

Empreendedor e Notas 

Explicativas 

Fonte e método: elaboração própria. 

 

Assim, em seu processo de evidenciação, quando se tratar de participações societárias 

da União em empresas controladas, a evidenciação deve ocorrer por meio de demonstrações 

consolidadas e notas explicativas, e, no caso dos empreendimentos controlados em conjunto, 

devem ser evidenciados em demonstrações consolidadas do empreendedor e em notas 

explicativas. 

 

3 METODOLOGIA 

Com relação aos objetivos, a presente pesquisa classifica-se como exploratória, tendo 

em vista que, de acordo com Raupp e Beuren (2006), a caracterização do estudo como 

exploratório normalmente ocorre quando há pouco conhecimento sobre a temática a ser 

abordada e por meio desse estudo, busca-se conhecer com profundidade o assunto. Desse modo, 

pesquisas exploratórias proporcionam uma visão geral de determinado fato por meio do 

aprofundamento de conceitos preliminares sobre determinado tema. 

A abordagem do problema do presente estudo classifica-se como qualitativa, pois nesse 

tipo de pesquisa concebem-se análises mais profundas em relação ao objeto que está sendo 

estudado, sem o emprego de um instrumento estatístico como base do processo de análise do 

problema (RAUPP; BEUREN, 2006). 

No que se refere aos termos procedimentais, a pesquisa foi desenvolvida mediante 

análise bibliográfica e documental acerca do processo de mensuração e evidenciação das 

participações societárias da União tendo como base a coleta de dados no SIAFI e no BGU. 

Objetivando apresentar uma discussão sobre o registro das participações societárias da União 

face aos novos padrões contábeis aplicados ao Setor Público, inicialmente, foram analisados os 

critérios de mensuração e evidenciação das participações societárias da União constantes do 

BGU ao final do exercício de 2013, classificadas no subgrupo “Investimentos” do Ativo 

Permanente (Não-Circulante), a partir dos valores registrados no SIAFI. 

 Registre-se que o BGU, de acordo com § 5o do art. 119 da Lei 12.708, de 18 de agosto 

de 2012, compreende os órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e Fundos dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, cuja execução orçamentária e financeira, da receita 

e da despesa, relativa aos orçamentos fiscal e da seguridade social, se dá por meio do SIAFI, na 

modalidade total. 

De acordo com os objetivos desta pesquisa, delimitou-se como população as seguintes 

participações societárias diretas da União: majoritárias em empresas estatais federais (empresas 

públicas e sociedades de economia mista) dependentes e não dependentes, em fundos de 

garantias, no Fundo Fiscal de Investimento e Estabilização – Fundo Soberano do Brasil 

(FFIE/FSB), no Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), nos organismos internacionais e 
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em consórcios públicos. Assim, as participações indiretas em empresas estatais, as 

participações diretas e indiretas em empresas privadas e a participação na empresa binacional 

Alcântara Cyclone não serão objeto de análise neste estudo. A população selecionada está 

descrita no Quadro 3. 

 
Quadro 3 - População das Participações Societárias Diretas da União objeto deste Estudo 

População Quantidade Valor 

Empresas Estatais Federais não Dependentes 27 271.924.482.678,77 

Empresas Estatais Dependentes 16 18.001.053.127,87 

Fundos de Garantias 6 7.134.672.390,47 

Fundo Fiscal de Investimentos e Estabilização (FFIE) 1 2.980.633.493,05 

Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) 1 370.289.991,02 

Organismos Internacionais 13 5.480.154.784,76 

Consórcios Públicos 1 124.275.040,75 

Total 65 306.015.561.506,69  

Fonte e método: elaboração própria a partir de dados do SIAFI. 

 

Para coletar os dados desta investigação, foram extraídas informações acerca da 

identificação das empresas estatais federais, dos fundos, dos organismos internacionais e dos 

consórcios públicos em que a União detém a participação, bem como os respectivos valores, 

órgãos superiores (ministérios supervisores) e unidades executoras. Para a análise do tratamento 

contábil atual das participações societárias da União, foram utilizadas as informações 

constantes do razão das seguintes contas contábeis: 

a) 1.4.1.1.1.01.00 Participações em Empresas – MEP; 

b) 1.4.1.1.1.02.00 Participações em Fundos – MEP; 

c) 1.4.1.1.1.03.01 Adiantamento para Aumento de Capital – Principal; 

d) 1.4.1.1.1.03.02 Adiantamento para Aumento de Capital – Correção SELIC; 

e) 1.4.1.1.1.98.00 Consolidação do Balanço Geral da União – MEP; 

f) 1.4.1.1.2.03.00 Participações em Organismos Internacionais – Método do Custo; 

g) 1.4.1.2.2.00.00 Fundo Nacional de Desenvolvimento; 

h) 1.4.1.2.4.00.00  Cotas do Fundo Fiscal de Investimento e Estabilização (FFIE) 

Integralizadas - Fundo Soberano do Brasil; e 

i) 1.4.1.1.1.04.00 Participações em Consórcios Públicos. 

Cabe mencionar que, com o objetivo de uniformizar as práticas contábeis, a STN 

elaborou o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, adequando-o aos dispositivos 

legais vigentes, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 

SP) e aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público. O novo PCASP será 

adotado pelo Governo Federal a partir do exercício de 2015. Nesse aspecto, as contas contábeis 

utilizadas na presente pesquisa serão alteradas a partir de 2015, contudo, registra-se que a 

sistemática de contabilização das participações societárias da União permanece inalterada. 

Também, foram utilizadas informações constantes das demonstrações contábeis e notas 

explicativas do BGU integrante da Prestação de Contas da Presidente da República relativa ao 

exercício financeiro de 2013, e consultados sítios eletrônicos das empresas estatais federais, 

dos fundos e dos consórcios públicos objetos da análise. 

 

4 REGISTRO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DA UNIÃO FACE AOS NOVOS 

PADRÕES CONTÁBEIS 

4.1 Tratamento Contábil Atual das Participações Societárias da União  
No processo de mensuração e evidenciação das participações em empresas estatais, a 

análise dos dados mostrou que há critérios diferenciados para entidades não dependentes e 

dependentes. Nas estatais não dependentes, essas participações são mensuradas pelo MEP e 
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evidenciadas em conta de Ativo Permanente - Investimentos do BGU. No caso das estatais 

dependentes, a mensuração é realizada no processo de consolidação e as participações são 

evidenciadas nas demonstrações consolidadas do BGU. Contudo, as notas explicativas não 

trazem informações acerca da exclusão das transações entre as entidades incluídas na 

consolidação. 

Com relação às participações em fundos, tanto no fundo de garantias como no 

FFIE/FSB, as participações são mensuradas pelo MEP, mas no caso do FND falta de 

uniformidade no tratamento contábil, tendo em vista que existem participações registradas nas 

contas contábeis de equivalência patrimonial e do método do custo. Quanto à evidenciação das 

participações em fundos (de garantia, FFIE e FND), é realizada no subgrupo Investimentos do 

Ativo Permanente (Não-Circulante) do Balanço Patrimonial. Também não há informações 

sobre essas participações em notas explicativas. 

No caso das participações organismos internacionais, são mensuradas pelo método do 

custo, registrando-se o investimento pelo valor de aquisição. A evidenciação é realizada no 

subgrupo Investimentos do Ativo Permanente (Não-Circulante) do Balanço Patrimonial. 

Também não são apresentadas notas explicativas trazendo informações acerca das participações 

nesses organismos.  

Finalmente, a mensuração das participações em consórcios públicos é efetuada pelo 

método do custo, registrando-se o investimento pelo valor de aquisição, conforme 

transferências de recursos previstas nos contratos de rateio. A evidenciação, por sua vez, é 

realizada no subgrupo Investimentos do Ativo Permanente (Não-Circulante) do Balanço 

Patrimonial. Também não foram evidenciadas em notas explicativas informações acerca das 

participações em consórcios. 

A partir do exposto neste tópico, o atual tratamento contábil das participações societárias 

da União está sintetizado no Quadro 4 a seguir. 
 

Quadro 4 - Tratamento Contábil Atual das Participações Societárias da União 

Participação Societária 
Critério de 

Mensuração 
Critério de Evidenciação 

Empresas Estatais Federais não Dependentes MEP Conta de Ativo Permanente do BGU 

Empresas Estatais Dependentes 
Processo de 

Consolidação 
Demonstrações Consolidadas (BGU) 

Fundos de Garantias MEP Conta de Ativo Permanente do BGU 

Fundo Fiscal de Investimentos e Estabilização – 

Fundo Soberano do Brasil (FFIE/FSB) 
MEP Conta de Ativo Permanente do BGU 

Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) 
MEP e Método 

do Custo 
Conta de Ativo Permanente do BGU 

Organismos Internacionais Método do Custo Conta de Ativo Permanente do BGU 

Consórcios Públicos Método do Custo Conta de Ativo Permanente do BGU 

Fonte e método: elaboração própria. 

 

4.2 Tratamento Contábil das Participações Societárias da União Conforme os Padrões 

Contábeis Internacionais 
Considerando que o Governo Federal brasileiro realiza investimentos em empresas 

estatais federais, em fundos, em organismos internacionais e em consórcios públicos com o 

objetivo de cumprir uma função social, com relação ao processo de mensuração, para atender 

aos novos padrões contábeis, a mensuração das participações societárias majoritárias da União 

deve ser realizada pelo processo de consolidação (IPSAS 6, itens 15 e 43).  

Assim, enquadram-se nesta regra as participações societárias da União em empresas 

estatais federais dependentes e não dependentes, em fundos de garantia em que o percentual de 

participação da União seja superior a 50% de seu capital votante, no FFIE/FSB e no FND. No 

tocante a organismos internacionais, a mensuração deve ser feita pelo método do custo. No que 
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se refere a consórcios públicos, por se tratar de empreendimento controlado em conjunto, a 

mensuração deve ser realizada pela consolidação proporcional (IPSAS 8, item 35). 

No que se refere ao processo de evidenciação, de acordo com a IPSAS 6 (item 15), se 

uma entidade controla outra entidade, devem ser apresentadas demonstrações contábeis 

consolidadas. Portanto, enquadram-se nessa hipótese as participações nas empresas estatais 

federais dependentes e não dependentes, nos fundos de garantia em que o percentual de 

participação da União seja superior a 50% de seu capital votante, no FFIE/FSB e no FND. 

Também, deverá ser evidenciada nas notas explicativas informação acerca da exclusão das 

transações entre entidades incluídas na consolidação (NBC T SP 16.7, item 3).  

A evidenciação das participações em organismos internacionais e dos fundos de garantia 

em que a União não detenha participações majoritária deve ser efetuada no Ativo Permanente 

(Não-Circulante) (NBC T SP 16.6, item 16 e IPSAS 7, item 44). No caso da evidenciação das 

participações em consórcios públicos, deve ser realizada nas demonstrações contábeis do 

empreendedor, linha a linha.  

A partir do exposto neste tópico, o tratamento contábil das participações societárias da 

União de acordo com os novos padrões está sintetizado no Quadro 5. 
 

Quadro 5 - Tratamento Contábil das Participações Societárias da União de Acordo com os Novos Padrões 

Participação Societária Critério de Mensuração Critério de Evidenciação 

Empresas Estatais Federais não 

Dependentes 
Processo de Consolidação 

Demonstrações Consolidadas (BGU) 

e Notas Explicativas 

Empresas Estatais Dependentes Processo de Consolidação 
Demonstrações Consolidadas (BGU) 

e Notas Explicativas 

Fundos de Garantias Processo de Consolidação¹ 
Demonstrações Consolidadas (BGU) 

e Notas Explicativas 

Fundo Fiscal de Investimentos e 

Estabilização - Fundo Soberano do 

Brasil (FFIE/FSB) 

Processo de Consolidação 
Demonstrações Consolidadas (BGU) 

e Notas Explicativas 

Fundo Nacional de Desenvolvimento 

(FND) 
Processo de Consolidação 

Demonstrações Consolidadas (BGU) 

e Notas Explicativas 

Organismos Internacionais Método do Custo 
Conta de Ativo Não Circulante do 

BGU e Notas Explicativas 

Consórcios Públicos 
Processo de Consolidação 

Parcial 

Demonstrações Consolidadas do 

Empreendedor (BGU) e Notas 

Explicativas 

Fonte e método: elaboração própria. 

¹ Para os fundos de garantia em que a participação não seja majoritária (Fundo de Garantia de Operações – FGO), 

deve ser adotado o MEP. 

 

4.3 Análise da Aderência 
Para analisar se o processo de mensuração e evidenciação das participações societárias 

da União encontra-se aderente aos padrões contábeis internacionais, foram confrontados os 

achados dos Quadros 4 e 5, sintetizados no Quadro 6 a seguir. 
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Quadro 6 – Comparação entre o Tratamento Atual e o Tratamento de acordo com os Novos Padrões 

Participação Societária 
Tratamento Atual 

Tratamento de acordo com os Novos 

Padrões 

Mensuração Evidenciação Mensuração Evidenciação 

Empresas Estatais Federais 

não Dependentes 
MEP 

Conta de Ativo 

Permanente 

Processo de 

Consolidação 

Demonstrações 

Consolidadas e Notas 

Explicativas 

Empresas Estatais 

Dependentes 

Processo de 

Consolidação 

Demonstrações 

Consolidadas  

Processo de 

Consolidação 

Demonstrações 

Consolidadas e Notas 

Explicativas 

Fundos de Garantias MEP 
Conta de Ativo 

Permanente 

Processo de 

Consolidação¹ 

Demonstrações 

Consolidadas e Notas 

Explicativas 

Fundo Fiscal de 

Investimentos e Estabilização 

– Fundo Soberano do Brasil 

(FFIE/FSB) 

MEP 
Conta de Ativo 

Permanente 

Processo de 

Consolidação 

Demonstrações 

Consolidadas e Notas 

Explicativas 

Fundo Nacional de 

Desenvolvimento (FND) 

MEP e 

Método do 

Custo 

Conta de Ativo 

Permanente 

Processo de 

Consolidação 

Demonstrações 

Consolidadas e Notas 

Explicativas 

Organismos Internacionais 
Método do 

Custo 

Conta de Ativo 

Permanente 

Método do 

Custo 

Conta de Ativo Não 

Circulante e Notas 

Explicativas 

Consórcios Públicos 
Método do 

Custo 

Conta de Ativo 

Permanente 

Processo de 

Consolidação 

Parcial 

Demonstrações 

Consolidadas do 

Empreendedor e Notas 

Explicativas 

Fonte e método: elaboração própria. 

 

Com relação ao processo de mensuração, os dados do Quadro 6 mostram que apenas as 

participações societárias em empresas estatais dependentes e em organismos internacionais 

encontram-se aderentes aos padrões contábeis internacionais, ou seja, mais de 90% das 

participações societárias da União registradas no BGU não atendem aos critérios de mensuração 

estabelecidos pelos padrões contábeis internacionais. 

Sobre o processo de evidenciação, apenas a evidenciação das participações em empresas 

estatais dependentes atende parcialmente ao disposto nos padrões contábeis internacionais, uma 

vez que as notas explicativas analisadas também não observam as exigências estabelecidas 

pelos novos padrões. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo analisar se o processo de mensuração e 

evidenciação das participações societárias da União encontra-se aderente aos padrões contábeis 

internacionais, a partir dos registros evidenciados no Balanço Geral da União ao final do 

exercício de 2013, classificados no subgrupo “Investimentos” do Ativo Permanente (Não-

Circulante), tendo como base os valores registrados no SIAFI. 

A revisão da literatura mostrou que as participações societárias representam os direitos 

da União decorrentes da propriedade, direta ou indireta, do total ou de parcela do capital de 

sociedades, e que, de acordo com dados do SIAFI, a União detém participações societárias em 

empresas estatais federais, dependentes e não dependentes (empresas públicas e sociedades de 

economia mista), em organismos internacionais, em fundos de garantia, Fundo Fiscal de 

Investimentos e Estabilização - Fundo Soberano do Brasil (FFIE/FSB), Fundo Nacional de 

Desenvolvimento (FND) e em consórcios públicos, além de participações em empresas 

privadas.  
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De acordo com a literatura, o tratamento contábil de um investimento, regra geral, é 

determinado pelo grau de participação no capital votante da investida, contudo, o poder de 

participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida e o benefício 

auferido pela controladora das atividades da investida também impactam a forma de 

contabilização. 

O tratamento contábil atual mostra que as participações em empresas estatais federais 

não dependentes, em fundos de garantias e no Fundo Fiscal de Investimentos e Estabilização – 

Fundo Soberano do Brasil, são mensurados pelo método da equivalência patrimonial. O Fundo 

Nacional de Desenvolvimento é mensurado parte pela equivalência patrimonial e parte pelo 

custo. As participações em organismos internacionais e em consórcios públicos são mensuradas 

pelo método do custo. Com relação ao processo de evidenciação, atualmente a evidenciação 

dessas participações é realizada em conta do ativo permanente do BGU. Já as participações em 

empresas estatais dependentes, são mensuradas pelo processo de consolidação e evidenciadas 

nas demonstrações contábeis consolidadas do BGU. 

Considerando, contudo, que o Governo Federal realiza investimentos em empresas 

estatais federais, em fundos, em organismos internacionais e em consórcios públicos com o 

objetivo de cumprir uma função social, para atender aos novos padrões contábeis a mensuração 

das participações societárias majoritárias da União (empresas estatais não dependentes, 

empresas estatais dependentes, fundos de garantia, FFIE/FSB e FND) deve ser realizada no 

processo de consolidação, com informações evidenciadas nas demonstrações consolidadas da 

União (BGU) complementadas por notas explicativas. No caso das participações em 

organismos internacionais, a mensuração deve ser realizada pelo método do custo e a 

evidenciação em conta do ativo não circulante do BGU. Já as participações em consórcios 

públicos, devem ser mensuradas pelo processo de consolidação proporcional, linha a linha, nas 

demonstrações contábeis do empreendedor, e evidenciadas nas demonstrações consolidadas do 

empreendedor (BGU) e em suas respectivas notas explicativas. 

Ao confrontar o tratamento contábil atual e o tratamento estabelecido pelos padrões 

contábeis internacionais, os achados do estudo permitem concluir que mais de 90% das 

participações societárias da União registradas no BGU não atendem aos critérios de mensuração 

estabelecidos pelos padrões contábeis internacionais, e que apenas as participações em 

empresas estatais dependentes atendem parcialmente aos critérios de evidenciação definidos, 

uma vez que as notas explicativas analisadas também não observam as exigências estabelecidas 

pelos novos padrões. 

Para futuras pesquisas, sugerem-se estudos acerca do registro das participações da 

União em empresas privadas, tendo em vista o papel social do Estado. 
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