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IPSAS 25 – BENEFÍCIOS A EMPREGADOS:  
CONTABILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DEFINIDOS E RESULTADO  ATUARIAL 
DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS  
 

RESUMO 
 

O objetivo do presente trabalho é abordar a contabilização segundo a IPSAS 25 dos 
benefícios previdenciários pós-emprego nos Regimes de Previdência municipais. O trabalho 
adota uma abordagem teórico-normativa da contabilidade, pressupondo que a IPSAS 25 seria 
o “ideal” em contraposição às evidências empíricas obtidas pela prática atual dos entes da 
federação e seus respectivos RPPS, o que permite contribuir para o alcance da convergência 
de fato em vez de somente à convergência de direito no setor público brasileiro. Trata-se de 
uma pesquisa descritiva com caráter qualitativo e quantitativo. Inicialmente, fez-se ao 
mapeamento do perfil previdenciário dos 5.175 municípios brasileiros, utilizando os saldos 
das contas contábeis padronizadas disponíveis pela FINBRA, identificado os municípios nas 
diversas situações definidas na IPSAS 25. Após, foi feita uma verificação da norma 
internacional com a legislação brasileira, gerando um Protocolo de Pesquisa. Então, 
utilizando-se de Diante de tal cenário, com a ajuda de dados estatísticos disponíveis no banco 
de dados da Previdência Social foi simulado o cálculo e contabilização dos benefícios pós-
empregos definidos, que são por regime de repartição capitalizada. Os resultados do estudo 
são a) um checklist para adoção da IPSAS 25 em relação aos planos de benefícios definido; b) 
um roteiro de contabilização das despesas, obrigações e ganhos e perdas atuariais nos RPPS 
com plano de benefício definido; c) a identificação da necessidade de alterações no MCASP 
quando da adoção da IPSAS 25 por parte do CFC; e d) uma metodologia para avaliação dos 
elementos necessários para os cálculos. Destaca-se como resultado, ainda, a constatação que 
atualmente os princípios da competência e da oportunidade não são observados na 
contabilização destes benefícios, gerando omissões na evidenciação do Custo Periódico com 
Benefício Definido e Passivo Atuarial, impactando inclusive a análise das despesas de caráter 
continuado previstas na Lei de Responsabilidade, que pode ser tema de estudos futuros. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: IPSAS 25. Benefícios a Empregados. Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público. Regime Próprio de Previdência Social.  
 
AREA TEMÁTICA:  ÁREA 4 – CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL E DO 
TERCEIRO SETOR  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A contabilidade aplicada ao setor público passa por diversas transformações incitadas 

pelo processo de convergência aos padrões contábeis internacionais emitidos pela 
International Federation os Accountants (IFAC) por meio do International Public Sector 
Accounting Standards Board (IPSASB). Tais normas, denominadas International Public 
Sector Accounting Standards (IPSAS), são baseadas nas normas internacionais aplicadas ao 
setor privado, emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) – a elaboração 
de normativos separados ao setor público tem por finalidade respeitar suas especificidades. 

No Brasil, as principais mudanças decorrem em função da Portaria nº 184 do 
Ministério da Fazenda, que dispõe sobre o processo de convergência das normas brasileiras às 
normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público (IPSAS), que tem como 
medida a implantação do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) com 
enfoque patrimonial e a publicação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público – NBC T SP (MONTEIRO; MELO, 2012).  

Diante de diversas mudanças, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 
(MCASP) foi elaborado pela Secretaria Tesouro Nacional (STN) para um maior entendimento 
dos novos procedimentos. Se observa, contudo, que a Parte III, denominada Procedimentos 
Contábeis Específicos ainda não se encontram totalmente aderentes à IPSAS 25, 
principalmente no reconhecimento das despesas e obrigações com benefícios definidos e nos 
ganhos e perdas atuariais dos respectivos RPPS, mesmo em sua 6º edição já publicada. 

Sendo assim, a implantação de uma IPSAS requer um estudo elevado da sua vigência 
respeitando o sistema jurídico do Brasil. Citam Almeida e Lima (2012) que o code law, requer 
um elevado grau de detalhamento das regras a serem cumpridas, o que vem trazendo a 
necessidade de uma legislação por parte dos países que venha a exigir a adoção das IPSAS, 
contrariando, inicialmente, um dos seus mais importantes fundamentos: a essência sobre a 
forma. 

Dentre essas normas, destaca-se a IPSAS 25 – Employee Benefits que estabelece o 
tratamento contábil, o reconhecimento das despesas e obrigações em relação aos benefícios a 
empregados, incluindo os de curto prazo e longo prazo (contribuições a fundos de 
aposentadoria, seguros de vida e assistência médica pós-emprego). Contudo não há norma 
contábil específica na contabilidade governamental brasileira que possa ser associada à IPSAS 
25 até então (GRECO, 2008). A referida norma tem correlação teórica com IAS 19 – 
Benefícios a Empregados, aplicada às entidades do setor privado, sendo parte integrante das 
“Melhorias às IFRS’s”, emitidas em maio de 2008 (WATSON, 2012).  

A IPSAS 25 refere-se à contabilização de benefícios a curto prazo e a longo prazo da 
entidade empregadora. Quanto aos benefícios de curto prazo dos empregados das entidades 
públicas brasileiras, estes ficam assegurados nos artigos 7º e 39 da Constituição Federal. O 
dispositivo legal garante a todo trabalhador auxílio transporte, gratificação natalina, salário 
básico, férias anuais, licenças para tratamento de saúde, gestante, e paternidade (BRASIL, 
1988). Quanto aos benefícios de longo prazo destacam-se a aposentadoria e pensões 
asseguradas aos servidores titulares de cargos efetivos com regime de previdência de caráter 
contributivo e solidário, conforme art. 40 da CF/88 (BRASIL, 1988). Gerando, assim, 
benefícios pós-empregos, definidos na norma internacional em questão.  

A Lei n. 9.717/1998 dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento 
dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos, instituídos e 
organizados pelos respectivos entes federativos, regulando o disposto no art. 40 da CF/88. 
Nesse sentido os entes federativos (principalmente os municípios) instituem seus RPPS com a 
finalidade de gerir os recursos para pagamentos dos benefícios de previdência dos seus 



4 

respectivos servidores ativos e inativos. O que caracteriza o município como patrocinador do 
RPPS como fundo de pensão, nos termos da IPSAS 25.  

O presente trabalho tem por objetivo geral identificar as principais mudanças que a 
adoção da IPSAS 25 trará à contabilidade aplicada ao setor público, haja vista a diferença que 
a referida norma possui com as normas de contabilização do setor público que vigoram 
atualmente. Sendo assim, há de se destacar como objetivos específicos: a) comparação da 
IPSAS 25 com a legislação atual, salientando seus pontos divergentes; b) verificar os 
possíveis casos de aplicabilidade da IPSAS 25 no que concerne aos benefícios pós-emprego, 
fazendo analogia da mesma com a IAS 19 para a construção de estimativas de mensuração e 
reconhecimento dos municípios; c) identificação do perfil de benefícios previdenciários nos 
municípios do Brasil, buscando analisar o alcance e as mudanças das referidas normas; d) 
elaboração de um roteiro de contabilização dos benefícios definidos na forma da IPSAS 25 de 
maneira a gerar alterações no MCASP – Vol. II em relação à contabilização dos RPPS. 

O presente trabalho justifica-se pela necessidade atual do processo de convergência às 
IPSAS, pois quando de sua aprovação pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) serão 
necessárias alterações na legislação e no MCASP de forma a torna-los aderentes às IPSAS, 
em especial à IPSAS 25. Também se destaca sua contribuição para o alcance da convergência 
de fato em contraposição apenas à convergência de direito no setor público brasileiro. Por 
exemplo, a sistemática de reconhecimento de ganhos e perdas atuariais na União reduz o 
Patrimônio Líquido, o que tem sido objeto de questionamentos por parte do Tribunal de 
Contas da União. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 ABORDAGEM TEÓRICO-NORMATIVA 
 

O presente trabalho adota uma abordagem teórica normativa, partindo de um 
pressuposto metodológico subjacente de que os fenômenos contábeis derivam de políticas 
contábeis previamente definidas (RIBEIRO; LOPES; PEDERNEIRAS, 2009) - no caso, as 
políticas contábeis da IPSAS 25. Este destaque é importante, pois o presente trabalho pretende 
analisar os critérios de reconhecimento e mensuração com os custos, as obrigações e os 
ganhos e perdas atuariais com planos de benefício definido nos Regimes Próprios de 
Previdência Social (RPPS) em contraposição com a prática atual (imposta pela Lei n. 
9.717/98, pelas normas de órgãos públicos reguladores - STN e Ministério da Previdência 
Social (MPS) - e prática empírica dos entes públicos). 

Lopes e Martins (2005, p. 4) observam que “nas proposições normativas procura-se o 
ideal, enquanto que nas discussões positivas o foco é o que realmente acaba acontecendo com 
os agentes econômicos”. Para os autores, geralmente, as abordagens normativas são 
antagônicas às abordagens positivas, onde procura-se descrever “como a contabilidade é”. 
Porém, Iudicibus (2009) destaca que, apesar disso, as duas abordagens possuem seus méritos 
e se complementam. 

No presente trabalho parte-se do pressuposto que a IPSAS 25 seria o “ideal”, embora 
observe-se que a prática atualmente estabelecida consubstanciada em observações empíricas e 
no próprio MCASP divirjam da norma. Assim a adoção desta postura metodológica justifica-
se por dois motivos no presente trabalho: primeiro, pelo fato de Brasil atualmente estar em 
processo de adoção das IPSAS como práticas contábeis, assim, quando da aprovação pelo 
CFC dessas normas, tais mudanças passarão a impactar as práticas já normativas e instituídas 
no Brasil; e segundo como forma facilitar a compreensão e entendimento de uma das normas 
mais complexas do conjunto das IPSAS. 
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Esta escolha impacta num dilema constante no processo de convergência contábil: a 
convergência de fato e de direito. Para Wellfort (2005), a convergência de direito é a 
incorporação do conteúdo das normas internacionais na Lei ou normas contábeis de um país; 
a convergência de fato refere-se à efetiva adoção pelas entidades e profissionais do conteúdo 
dessas normas. (CARMO; RIBEIRO; CARVALHO, 2011).  
 
2.2 PRINCIPAIS CONCEITOS DA IPSAS 25 – BENEFÍCIOS A EMPREGADOS 
 

O objetivo da IPSAS 25 é estabelecer a contabilização e divulgação dos benefícios a 
empregados, requerendo que a entidade pública proceda ao reconhecimento de um passivo 
quando o empregado provê serviço em troca de benefícios a serem pagos no futuro, e, por 
conseguinte, uma despesa quando a entidade consome os benefícios econômicos do serviço 
provido pelo empregado em troca de benefícios ao empregado (IPSASB, 2014). 

A IPSAS 25 deverá ser aplicada pela entidade empregadora na contabilização de todos 
os benefícios concedidos a empregados, ocupantes de cargos, empregos ou funções públicas 
(denominados “empregados”). Na atual conjuntura dos Regimes Próprios de Previdência 
Social (RPPS) (Fundo de Pensão), estes são estruturados dentro da entidade empregadora 
(geralmente Municípios, Estados ou União), fazendo com que a demonstração consolidada 
venha a ser objeto da aplicação da IPSAS 25, embora a IPSAS 25 refira à contabilização dos 
custos e obrigações com benefícios definidos no ente empregador (Municípios, Estados ou 
União). A IPSAS 25 define benefício a empregado como toda forma de compensação 
proporcionada pela entidade a seus empregados em troca dos serviços prestados por esses 
empregados, sendo estes benefícios de curto prazo; de pós-emprego; outros benefícios de 
longo prazo; e por desligamento, conforme definições e exemplos apresentados no Quadro 1. 

Quadro 1– Tipos de Benefícios a Empregados IPSAS 25 

Definição Exemplos 

Benefícios de:                                                         Curto Prazo 

É o benefício (exceto benefício por desligamento) 
devido dentro de um período de doze meses após a 
prestação do serviço pelos empregados. 

Ordenados, salários e contribuições para a previdência 
social, licença anual remunerada e licença por doença 
remunerada, participação nos lucros e gratificações e 
benefícios não-monetários (tais como assistência médica, 
moradia, automóveis e serviços e produtos subsidiários ou 
gratuitos) para os empregados atuais. 

Pós-emprego 

(Exceto benefício por desligamento) que será pago 
após o período de emprego  
 

Pensões, outros benefícios de aposentadoria, seguro de 
vida e assistência médica pós-emprego. 

Outros Benefícios de Longo Prazo 
São os benefícios a empregados (que não sejam 
benefícios pós-emprego e benefícios por 
desligamento) que não sejam pagos totalmente 
dentro de doze meses após o fim do período em 
que os empregados prestam o serviço relacionado  

Licenças remuneradas ou licença sabática, gratificação 
por tempo de serviço ou outros benefícios de longo prazo, 
benefícios de invalidez a longo prazo e, se forem não 
pagáveis completamente dentro de doze meses ou mais 
após o final do período, participação nos lucros, 
gratificações e outras compensações diferidas 

Benefícios por Desligamento 
É o benefício a empregados devido sobre (a) 
decisão da entidade de terminar o vínculo 
empregatício do empregado antes da data normal 
de aposentadoria; ou (b) decisão do empregado de 
aderir à demissão voluntária em troca de benefício. 

Benefícios relacionados a exonerações e demissões 

Fonte: adaptado de IPSASB, 2014, p. 762 a 769. 
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O objetivo do presente trabalho é abordar a contabilização referente aos benefícios a 
empregados de pós-emprego (pensões, aposentadorias etc.) considerados, de maneira 
geral, mais complexos pois envolvem o reconhecimento de ganhos e perdas atuariais, as 
despesas e obrigações com estes benefícios. Os benefícios pós-emprego, tais como pensões, 
outros benefícios de aposentadoria, seguro de vida e assistência médica pós-emprego 
(IPSASB, 2014) são geralmente estruturados em dois tipos de planos de benefícios, conforme 
definições no Quadro 2: 

 

Quadro 2– Tipos de Planos de Benefícios Pós-Emprego 

 Item Plano de Benefício Definido Plano de contribuição definida 

Modalidade captação para 
pagamento dos recursos 

Demais Modalidades Pagamento de contribuições a uma entidade 
separada 

Risco Atuarial e Risco de 
Investimento 

Empregador Empregado 

Obrigação legal Prover os benefícios 
acordados  

Limitada a quantia de contribuições ao fundo 

Fonte: adaptado de IPSASB, 2014, p. 762 a 769. 

 
 Lima (2010, p. 129) explica que planos de benefícios definidos surgem quando uma 

entidade se compromete a oferecer benefícios a empregados (antigos e atuais), sujeitos a risco 
atuarial (podem custar mais do que o prevista), ao mesmo tempo em que assume riscos de 
investimentos feitos através de entidades separadas (fundos) e necessários para cobrir tais 
obrigações. Gerando uma obrigação legal ou construtiva de fazer contribuições adicionais 
caso um fundo responsável por gerir o plano não tenha ativos suficientes para pagar os 
benefícios acordados. Consequentemente, a despesa reconhecida não é necessariamente o 
montante de contribuição devida relativa ao período (IPSASB, 2014, p. 778). 

 

Figura 1- Mecânica dos Planos de Benefícios Definidos 

 
Fonte: Adaptado de Lima (2010, pág. 130) 

 
Conforme observa se na Figura 1, a grande dificuldade é compreender os efeitos do 

pagamentos dos proventos (benefícios aos empregados), que estão estimados atuarialmente 
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pelo método do crédito unitário projetado; e o reconhecimento das contribuições feitas pela 
ente empregador (município). Os aspectos relativos ao reconhecimento dos custos, obrigações 
e ganhos e perdas atuariais com os Planos de Benefício Definido serão discutidos quando da 
apresentação dos resultados de pesquisa. 

 
2.2 ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE OS REGIMES DE 
PREVIDÊNCA 
 

A legislação brasileira identificada como pertinente à IPSAS 25 foi aquela ligada ao 
funcionamento das entidades públicas criadas para pagamento dos benefícios pós-emprego, 
bem como a relacionada aos gastos públicos que acabam por influenciar a contabilidade 
aplicada ao referido setor, em especial os artigos 39 e 40 da CF/88 e a Lei 9.717/98 e as 
normas do MPS. No que concerne à regulamentação das entidades previdenciárias, compete 
ao MPS a orientação, supervisão e o acompanhamento dos RPPS dos servidores públicos e 
dos militares, minimizando os riscos de quaisquer insolvências ou não cumprimentos de suas 
obrigações (BRASIL, 1998). O Quadro 3 apresenta, segundo a Constituição Federal e as Leis 
nº 9.717/1998 e LC nº 109/2001, as características dos benefícios previdenciários no Brasil. 

Quadro 3– Quadro de Características dos Benefícios Previdenciários do Brasil 

Sigla Regime Descrição Gestor Plano 
RGPS Regime Geral 

de Previdência 
Social 

Trabalhadores em geral com contribuição. 
Teto do benefício de R$ 4.390,24.  

 INSS Multiempreg
ador 

RPPS Regime 
Próprio de 
Previdência 

Social 

Servidores Públicos Estaduais ou 
Municipais que terão proventos conforme 
sua média salarial ao longo da carreira, e 
casos ainda de paridade com os da ativa. 

Instituto dos 
Estados e 

Municipais 

Benefício 
Definido 

Previdência 
Complementar 

Fundos de 
Pensão 

Trata-se de uma contribuição adicional, 
segregada do RGPS, para formação de 
uma poupança independente, podendo ser 
resgata integralmente ou vitalícia. 

Fundações Contribuição 
Definida 

Planos Privado 
de Previdência 

Planos abertos 
ou fechados de 

previdência 

São planos de benefício, por adesão, 
ofertados, livremente por bancos e 
instituições credenciadas a operar. É uma 
poupança individualizada administrada por 
terceiros. 

Bancos e 
Instituições 
Habilitadas 

Contribuição 
Definida 

Fonte: adaptado de Mendonça, 2014, p. 58-59. 
 
Nas entidades de previdência pública, para preservação do seu equilíbrio financeiro e 

atuarial, a Lei nº 9.717/98 determina que os regimes realizem anualmente avaliação atuarial 
em cada balanço, utilizando-se de parâmetros gerais para a organização e revisão do plano de 
custeio e benefícios, levando em consideração a necessidade ou não de alteração nas fontes de 
financiamento integrantes do planto de custeio, dentre as quais se elenca: (a) as contribuições 
do ente federativo, dos segurados ativos, dos segurados inativos e dos pensionistas; (b) as 
receitas auferidas com a carteira de investimentos e os ganhos patrimoniais; (c) os valores 
recebidos a título de compensação financeira; (d) os valores recebidos a título de 
parcelamento de débitos previdenciários; (e) os valores aportados pelo ente federativo; (f) as 
demais dotações previstas no orçamento federal, estadual, distrital e municipal; (g) outros 
bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária (DIAS; GUIMARÃES, 2009, p. 36). 
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Quadro 4 - Compilação da Legislação Pertinente a Previdência no Brasil 

Legislação Ementa 
Constituição Federal/88, Seção 
III - Dos Servidores Públicos da 
(arts. 39 e 40) 

Dispõe sobre o regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da 
administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 

Lei nº 9.717, de 27 de Novembro 
de 1998. 

Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes 
próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito 
Federal e dá outras providências. 

Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000 

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências. 

Portaria STN nº 437, de 12 de 
Julho de 2012 e Portaria STN nº 
700, de 10 de dezembro de 2014 

Aprova Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 5.ª e 6.ª 
Edição, respectivamente 

Portaria MPS nº 403, de 10 de 
Dezembro de 2008. 

Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes 
próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito 
Federal e dá outras providências 

Portaria MPS nº 402, de 10 de 
Dezembro de 2008. 

Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e 
funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores 
públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos                                                                        
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento   das Leis nº 
9.717, de 1998 e nº 10.887, de 2004. 

Portaria MPS nº 95, de 06 de 
Março de 2007  

Altera os anexos I, II, III e IV da Portaria MPS nº 916, de 15 de julho de 2003 
referente ao plano de contas dos RPPS e dá outras providências. (Revogada, 
mas permitida até final de 2014) 

Portaria MPS n. 509, de 13 de 
Dezembro de 2013. 

Dispõe sobre a adoção do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e das 
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público definidos no Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional no 
âmbito dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados de Pesquisa (2014). 

 
Por fim, o  
 
 
 
 
 
Quadro 4 apresenta a legislação sobre o tema é diversificada, havendo não somente 

regramentos contábeis, mas também de gestão. No caso do RPPS, a comprovação de 
cumprimento da lei é, muitas vezes, de responsabilidade do sistema contábil que gera 
demonstrativos específicos aos órgãos regulamentadores.  

A partir desta competência legal, a  (STN) normatiza os procedimentos contábeis 
Regimes de Previdências na Parte III (Procedimentos Contábeis Específicos) do  MCASP, no 
entanto dada a sua competência legal para estabelecer normas gerais aplicáveis aos RPPS, o 
Ministério da Previdência Social (MPS), regularmente, em harmonia com a STN, edita 
normatização específica quanto aos procedimentos contábeis aplicados aos RPPS de forma 
suplementar a este Manual (STN, 2014) 

 
3. MÉTODO DE PESQUISA 
  

Trata-se de uma pesquisa com abordagem teórica normativa e dedutiva quanto ao seu 
raciocínio. Sendo caracterizada como uma pesquisa descritiva e documental, com abordagem 
quantitativa no que se refere-se à análise do perfil previdenciário dos municípios, perfis e 
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estimativas atuariais e qualitativa em relação à identificação dos aspectos destoantes da 
IPSAS 25 e à legislação vigente. 
 
 
 
3.1 COLETA E SELEÇÃO DA AMOSTRAGEM DOS DADOS 

 
Quanto à coleta de dados, foi utilizada a IPSAS 25 em inglês (HANDBOOK IPSASB, 

2014) e versão traduzida pela CFC, disponível em audiência pública encerrada no site do 
CFC, já a legislação ora posta em análise encontra-se disponível no site do MPS e na STN, 
sendo utilizada principalmente aquelas destacadas no  

 
 
 
 
 
Quadro 4 do presente trabalho. 
Para a análise do perfil dos RPPS brasileiros foram coletados os dados do site da STN, 

dados contábeis através do sistema Finanças do Brasil (FINBRA) referente aos anos de 2011 
e 2012. Para subsídio dos cálculos atuariais, foram coletados os dados estatísticos da 
DATAPREV referente à idade dos trabalhadores e à quantidade de contribuições. A escolha 
pelo período de 2011 a 2012 se deu por conveniência e disponibilidade, considerando que em 
2013 foi alterado o sistema de consolidação de contas nacionais (FINBRA) em função da 
adoção do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o que impossibilitou 
uma coleta para o exercício de 2013 e 2014. 

Quanto à seleção da amostragem, o procedimento utilizado foi identificar os 
municípios possuidores de RPPS e destacá-los para se verificar os sistemas de custeio 
pertencentes, visando a identificar os municípios definidos como regime de custeio 
capitalizado, 184 foram excluídos por não possuírem informações sobre cálculo do passivo 
atuarial no ano de 2011, restando, assim, 255 municípios que detêm os parâmetros necessários 
o para cálculo do passivo atuarial conforme a IPSAS 25.  
 
3.2 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 
 

Com a finalidade de mapear o perfil previdenciário, ou seja, os benefícios pós-
empregos de 5.175 municípios brasileiros, foram utilizados os saldos das contas contábeis 
padronizadas pelo FINBRA, sendo possível enquadrar os municípios nas diversas situações 
definidas na IPSAS 25. As diversas segregações foram organizadas fazendo uma correlação 
dos tipos de regime constantes na legislação brasileira com os tipos de benefícios descritos na 
norma internacional. Com a visualização da situação dos municípios brasileiros, foi feita uma 
verificação da norma internacional com a legislação brasileira, salientando pontos divergentes 
que trarão mudanças, bem como identificando as situações em que a norma não traz 
diferença. Em que se pese a análise feita, foi identificado que os RPPS são os principais 
impactados pela IPSAS 25, o que levou a organização das exigências práticas da norma com a 
criação de um Protocolo de Pesquisa no formato de lista de checagem para o seu 
cumprimento. Diante de tal cenário, com a ajuda de dados estatísticos disponíveis no banco de 
dados da Previdência Social (DATAPREV) foi simulado o cálculo e contabilização dos 
benefícios pós-empregos definidos, que são por regime de repartição capitalizada, uma vez 
que foi o único identificado a possuir as características para viabilizar o cálculo para 
apropriação mensal dos benefícios. Por fim, com o resultado obtido, os 225 municípios 
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restantes foram divididos entre planos deficitários e superavitários, destacando-se os casos 
mais extremos. 
 
4 RESULTADOS  
 

A presente seção trata dos resultados obtidos com a pesquisa realizada. Para facilitar o 
entendimento, o produto da pesquisa foi divido entre uma análise da atual conjuntura dos 
benefícios pós-emprego, seguido dos procedimentos para adoção da norma levando em 
consideração a atual estrutura legal. Por fim, trata dos aspectos aplicáveis do reconhecimento 
à mensuração dos planos de benefícios definido nos municípios selecionados. 
 
 
4.1. PERFIL DOS BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGOS DOS MUNICÍPIOS 
 

O regramento vigente determina que todo e qualquer empregador contribuirá 
financeiramente para o regime previdenciário de seus empregados o qual, pelas regras 
contábeis, será reconhecido nas demonstrações financeiras. Isto leva a inferir que os saldos 
das contas relacionados a essas contribuições nos possibilita visualizar as situações de 
benefícios pós-emprego correspondem à realidade de cada município.  

Sendo assim, para identificar os municípios que possuem funcionários contribuintes 
do INSS, foram analisadas as rubricas “Previdência Básica” do banco de dados de “Despesa 
por Função” e  “Contribuições Previdenciárias – INSS” do banco de dados “Despesa”. Os 
municípios que possuíam valores diferentes de zero foram identificados como municípios 
participantes do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).  

Para identificar os municípios que possuem RPPS, foram analisadas as rubricas 
“Regime Estatutário” do banco de dados de “Despesa por Função” e “PES AD Contribuições 
Patronais RPPS Intraorçamentárias” do banco de dados “Despesa”. Cabe salientar que os 
fatos intraorçamentários são a movimentação de recursos entre órgãos ou entidades 
integrantes do mesmo Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFFS) tendo como fato 
gerador ações de natureza operacional, desenvolvidas no mesmo âmbito de governo a favor 
de outros órgãos ou entidades do mesmo orçamento, as quais englobam as contribuições 
patronais, inclusive as da própria unidade gestora do RPPS (CASTRO, 2011). Sendo assim, 
municípios que aportaram recursos em tais rubricas foram considerados municípios 
possuidores de RPPS. 

Para identificar os municípios que utilizam planos de previdência complementar como 
benefício a seus funcionários, foram analisadas as rubricas “Previdência Complementar” do 
banco de dados de “Despesa por Função” do banco de dados “Despesa”. Os municípios que 
possuíam valores diferentes de zero foram identificados como detentores de previdência. 
Após a tabulação dos dados, foi correlacionado cada tipo de previdência com os benefícios 
por meio da Tabela 1 apresentada a seguir.  

 
Tabela 1 - Perfil dos Benefícios Pós Empregos dos Municípios do Brasil 

Tipos de Plano 

Perfil de Contabilização 
dos Regimes 

Quantidade 
de 

Municípios (%) Multiempregador 
Contribuição 

Definida 
Benefício 
Definido 

RPPS, RGPS e Prev. Compl. 33 0,64% X X X 

RPPS e Prev. Compl. 9 0,17%   X X 

RGPS e Prev. Compl. 25 0,48% X X   

RPPS e RGPS 1.567 30,28% X   X 
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Somente RPPS 506 9,78%     X 

Somente RGPS 2.078 40,15% X     

Não Informado 957 18,49%       

Total: 5.175 100,00%  71,55%  1,29%  40,78% 
    Fonte: Elaborado pelos autores com base em FINBRA (2014). 
 

A partir da análise, verifica-se que 40,78% dos municípios possuem benefícios pós-
empregos definidos em razão de haver dentro de suas estruturas um regime próprio de 
previdência que prove o benefício de aposentadoria aos seus servidores, arcando com o risco 
do referido fundo em caso de insolvência deste. Logo, tais municípios serão afetados pelas 
mudanças ocasionadas pela IPSAS 25. 

 
4.2 CRITÉRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA IPSAS 25  
 

O benefício definido é gerenciado por uma entidade criada, contudo os municípios 
ainda ficam responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo 
regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários (BRASIL, 1998). 

Determina a IPSAS 25 que o passivo a ser reconhecido no balanço patrimonial do 
empregador seja composto de a) O valor presente da obrigação de benefício definido na data 
das demonstrações contábeis; b) mais quaisquer ganhos atuariais (menos quaisquer perdas 
atuariais) não reconhecidos devido ao tratamento estabelecido; c) menos qualquer custo do 
serviço passado ainda não reconhecido; e d) menos o valor justo dos ativos do plano (se 
existirem), na data das demonstrações contábeis, disponíveis para a liquidação (pagamento) 
das obrigações (IPSASB, 2014). 

A partir da análise da legislação, em especial a Lei nº 9.717/1998 e as Portaria nº 
402/2008 e nº 403/2008, foi elaborado um check list para que os municípios possam se 
adaptar de forma organizada a IPSAS 25, conforme se observa no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Check List para adoção da IPSAS 25 para os Benefícios Definidos. 

Item Descrição Referência  
1 Cadastro dos Beneficiários com informações pertinentes para concessão dos benefícios. 

Contendo as seguintes informações: a) Quantidade de meses de trabalho necessários para 
que determinado servidor possa usufruir do benefício; b) Montante de Contribuições 
Sociais Pagas; c) Contribuições Patronais pagas em nome de cada beneficiário. 

Portaria nº 
402/2008-MPS 

2 Segregar benefícios quando aplicável.   IPSAS 25 
3 Contabilização da saída de recursos mensal do empregador (Contribuição Patronal) MCASP 
4 Contabilização da retenção no salário do servidor (Contribuição Social) MCASP 
5 Segregação dos valores aportados para pagamentos no futuro com as contas destinadas a 

operações normais, de preferência, a existência de um órgão dentro da entidade que seja 
independente e faça a gestão dos montantes arrecadado para manutenção do custeio a 
longo prazo. 

Lei nº 
9.717/1998 

6 Cálculo Atuarial dos benefícios a pagar; Lei nº 
9.717/1998 e 
Portaria MPS 
nº 403/2008 

6.1 Técnicas atuariais para estimar de maneira confiável o montante de benefício obtido 
pelos empregados em troca dos serviços prestados no período corrente e anteriores. 

IPSAS 25 

6.2 Determinação de quanto de benefício é atribuível aos períodos corrente e anteriores IPSAS 25 
7 A contabilização da obrigação considerando o valor presente, o custo do serviço 

incorrido, e o valor dos ativos líquidos. 
IPSAS 25 

8 Revisão Anual dos Cálculos dos Atuarias considerando: 
• Introdução ou alteração de plano de benefício com o objetivo de determinar o custo 

Lei nº 
9.717/1998 
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do serviço passado resultante; 
• Plano tenha sido reduzido ou liquidado com o objetivo de determinar o ganho ou a 

perda resultante; 
9 Avaliação e Contabilização do valor justo dos ativos do plano. Lei nº 

4.320/1964 e 
Lei nº 
9.717/1998 

10 Mensalmente apropriar o como VPD o Custo do serviço corrente IPSAS 25 
11 Mensalmente apropriar o como VPD o Custo dos Juros IPSAS 25 
12 Realizar reavaliação dos ativos, efetuando seu reconhecimento  IPSAS 25 
13 Reconhecimento do Plano como um passivo, se o montante de ativos for menor que o de 

obrigações do plano, ou Ativo, caso o montante de ativos seja suficiente para cobrir 
todas as obrigações dos planos.  

IPSAS 25 

14 Reconhecimento dos Ganhos e Perdas Atuariais IPSAS 25 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados de Pesquisa (2014). 

 
Por meio deste protocolo de análise (checklist) é possível verificar que a adaptação dos 

municípios que serão atingidos pela futura exigência da norma internacional em estudo 
depende de uma série de procedimentos, muitos já determinados pela legislação em vigor. Ou 
seja, a IPSAS 25 é oportuna, pois não é uma simples mudança de contabilização, visto que 
reitera a necessidade de controles e de zelos já definidos pelo Ministério da Previdência 
Social, evitando déficits financeiros expressivos que prejudicam a eficácia do serviço público. 

 
4.4 RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO PARA 

O REGIME CAPITALIZADO 
 

Diante do exposto, foi exercitado de forma prática o cálculo para os municípios que 
possuem RPPS com regime capitalizado. Os benefícios do regime de repartição simples 
possuem servidores com direito à paridade, o que – aliado à cultura de planos de carreira dos 
municípios com diversas gratificações com regras diferentes para incorporação na 
aposentadoria – torna os parâmetros para concessão de aposentadoria fragmentados e de 
difícil estimativa. No fim, conforme Quadro 6, se chegou a uma síntese dos fenômenos de 
reconhecimento e mensuração proposto pela IPSAS 25 e pela legislação vigente em especial o 
MPCASP e Portarias do MPS. 
 

Quadro 6 – Comparativo entra o reconhecimento e mensuração da IPSAS 25 e das normas vigentes. 

IPSAS 25 MCASP e Portarias do MPS Fato 
Reconhecimento Mensuração Reconhecimento Mensuração 

Registro Iniciais 
1) Reconhecimento 
inicial do passivo 
atuarial 

Provisão passiva 
não-circulante. 

Valor proporcional 
tempo já trabalhado 
pelos empregados. 

Provisão passiva não-
circulante 

Valor integral dos 
benefícios a 
conceder no futuro. 

2) Reconhecimento 
dos Ativos do Plano 

Passivo 
retificadora do 
item 1. 

Valor justo dos 
ativos. 

1. Conta do ativo 
não circulante.  

Valor justo dos 
ativos 

Apropriações Mensais (Fim do Mês) 
3) Custo dos Juros Aumento da 

provisão do item 
1. 

 Não há.  

4) Custo do Serviço 
Corrente. 

Aumento da 
provisão do item 
1. 

 Não há.  
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5) Reconhecimento 
do ganho esperado 
dos Ativos do Plano 

Aumento do 
passivo  
retificador do 
item 2. 

Valores em Nota 
Técnica Atuarial. 

Não há.  

6) Reconhecimento 
do rendimento dos 
Ativos 

Na apuração do 
Valor Justo dos 
Ativos do Plano 

 Acréscimo do ativo 
do item 2. 

Valor de 
rendimentos 
constante nos 
extratos de 
investimento. 

7) Reconhecimento 
do pagamento da 
Contribuição Patronal 

Aumento do 
passivo retificador 
do item 2. 

Valor previsto em 
Nota Técnica 
Atuarial. 

Acréscimo do ativo 
do item 2. 

Contribuição 
ocorrida. 

8) Reconhecimento 
do pagamento da 
Contribuição Social 

Aumento do 
passivo retificador 
do item 2 

Valor previsto em 
Nota Técnica 
Atuarial. 

Acréscimo do ativo 
do item 2. 

Contribuição 
ocorrida. 
 

Registro Eventuais                                                                                                                         
9) Ganhos/Perdas 
Atuariais 

Aumento ou 
diminuição do 
passivo item 1 ou 
item 2, 
dependendo a 
origem do ganho 
ou perda.1 

Será mensurado 
conforme 
reconhecimento: 
- Valores não 
estimados de ganho 
ou perdas com os 
ativos do plano. 
- Alterações de 
cálculo nos 
benefícios. 

Aumento ou 
diminuição do 
passivo do item 1. 

Diferença entre 
DRAA atual e 
DRAA anterior. 

10) Aumento da 
obrigação com o 
benefício definido. 

Aumento do 
passivo do item 1 
de forma linear. 

Com base em 
informações do 
DRAA. 

Aumento do passivo 
do item 1. 

Com base em 
informações do 
DRAA. 

1 A contrapartida do aumento ou ganho atuarial dependerá da método de reconhecimento utilizado. 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados de Pesquisa (2015). 

A partir do roteiro de contabilização proposto passa-se aos resultados na mensuração 
dos RPPS dos municípios brasileiros. 
 
4.3 RESULTADOS DA MENSURAÇÃO 

 
Através das considerações supramencionadas, foi realizado procedimento para 

mensuração dos planos dos regimes próprios detentores de regime capitalizado. Na execução 
do cálculo, foi constado que alguns municípios não possuem registrado em seu passivo as 
estimativas atuarias, apesar de ser condição determinada pelo § 3º do artigo 17 da Portaria nº 
403/2008, que determina que as reservas matemáticas previdenciárias serão registradas no 
Passivo Exigível a Longo Prazo (Passivo Não Circulante), no grupo de contas denominado 
Provisões Matemáticas  Previdenciárias, observado o detalhamento estabelecido no plano de 
contas aplicável aos RPPS (BRASIL, 2008b). 

 

Tabela 2 - Resultado dos Valores em Balanço Patrimonial conforme a IPSAS 25  

Resultado por Faixa de Valor do Plano (em R$) Qtde. (%) 

R$ 1.000.000.001 Ou Mais 0 0,00% 

R$ 1.000.001 a R$  1.000.000.000 121 27,50% 

Até R$ 1.000.000 15 3,41% 
Superavitários 

Total: 136 30,91% 

Até R$ 1.000.000 9 2,05% Deficitários 

R$ 1.000.001 a R$  1.000.000.000 138 31,36% 



14 

R$ 1.000.000.001 Ou Mais 3 0,68%  

Total: 150 34,09% 

Não Reconheceram o Cálculo Atuarial 154 35,00% 

 Regime Capitalizado 440 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da FINBRA (2014).  

 
Na Tabela 2, é possível verificar que é relevante o número de municípios que não 

reconheceram o passivo atuarial em 2011, o que é um fato preocupante, uma vez que estes 
passivos tendem a onerar todo o município de forma considerável, sendo um risco de impacto 
futuro. Dentre aqueles em que foi possível realizar as estimativas de mensuração para 
atendimento à IPSAS 25, ficou equilibrado o número de planos deficitários e superavitários: 
Na Tabela 3 a seguir, destaca-se Belo Horizonte como o maior plano deficitário, possuindo 
um passivo superior a dois bilhões de reais e Joinville (SC) como o município com o plano 
superavitário de R$ 433.425.197, sendo o maior no estudo. Também é possível inferir que os 
municípios, quando deficitários, tendem a ter um déficit maior se comparados com os 
superavitários. 

 

Tabela 3 - Destaques na Mensuração dos Planos de Benefício Definido (em R$) 

MUNICIPIO 
Belo 

Horizonte Joinville São Paulo 

Valor Presente dos Benefícios Definidos 2.819.442.147 459.996.173 - 

(+/-) Ganhos (perdas) atuariais não reconhecidos - 47.249.876 214.358.419 - 258.771 

(-) Ativos do Plano - 9.585.655 -1.107.779.789 - 4.775.227 

Valor Total do Plano de Benefício Definido 2.762.606.617 - 433.425.197 - 5.033.999 

 SITUAÇÃO DO PLANO   PASSIVO   ATIVO  
 FALTA CALC. 

ATUARIAL  
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da FINBRA (2014).  
 
A referida Tabela identifica que até as principais capitais sofrem com um potencial 

déficit atuarial, e em casos muito críticos, com a ausência de informação de cálculo atuarial 
em municípios de grandes estruturas.  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
As normas internacionais trazem grandes mudanças à contabilidade aplicada ao setor 

público no Brasil, dentre elas fica claro que a IPSAS 25 é uma quebra de paradigma 
significativa no que concerne à contabilização das aposentadorias dos servidores municipais 
através dos seus RPPSs. Com o presente estudo, foi possível destacar as principais diferenças 
e interpretar a aplicabilidade da norma no que diz respeito ao reconhecimento e mensuração 
dos planos de aposentadoria nos municípios do Brasil através dos dados do FINBRA. 

Com resultado das referidas análises, foi possível identificar que somente aqueles 
municípios que não possuem RPPS já estão de forma aderente à norma, ou seja, possuem 
plano de contribuição definida. Entretanto, foi verificado que 40,78% dos municípios 
brasileiros sofrerão impactos severos com a adoção da norma, necessitando rever suas 
segregações de plano e tratamento contábil para os ativos e passivos relacionados aos 
benefícios.   

Os resultados empíricos do presente trabalho são: a) um checklist para adoção da 
IPSAS 25 em relação aos planos de benefícios definido, que pode servir como guia para os 
contadores dos municípios; b) um roteiro de contabilização das despesas, obrigações e ganhos 
e perdas atuariais nos RPPS com plano de benefício definido; c) a identificação da 
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necessidade de alterações no MCASP quando da adoção da IPSAS 25 por parte do CFC; e d) 
uma metodologia para avaliação dos elementos necessários para os cálculos atuariais por 
meio dos dados da FINBRA e DATAPREV. 

Do ponto de vista acadêmico, destaca-se como resultado a constatação quanto à 
qualidade das informações, atualmente, pois atualmente os princípios da competência e da 
oportunidade não são respeitados, pois as entidades públicas não fazem um reconhecimento 
no resultado dos acréscimos no passivo que decorrem do serviço prestado (Custo do Serviço 
Corrente, dos Juros e Passado) pelo servidor que acarretará em um posterior benefício a este. 
Também foi concluído que a mensuração do valor presente da obrigação atuarial só é 
atualizada após a reavaliação atuarial.  

Estudos futuros podem se dedicar à apuração dos custos de serviços passado, critérios 
de reconhecimento dos ganhos e perdas atuariais e gestão de ativos dos RPPS que impactam 
no total dos ativos a serem reconhecidos conforme a IPSAS 25. Outros estudos podem 
dedicar-se aos outros tipos de benefícios previstos na norma (de curto prazo, de desligamento 
e outros). Estudos também podem combinar aspectos contábeis com aspectos atuariais nos 
municípios brasileiros, já que os gastos com benefício definido são considerados despesas de 
caráter continuado segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal e na maioria dos casos o 
impacto desses gastos não levam em conta o custo com os benefícios definidos. 

Cumpre salientar que a convergência a IPSAS 25 necessitará não só que os órgãos 
públicos se adaptem, mas também aqueles que regulam e dão diretrizes para a contabilidade 
aplicada ao setor público. A STN deve adaptar o PCASP para a plena adoção da norma com a 
inserção de contas e viabilização da contabilização do plano no ativo quando aplicável. Por 
outro lado, acerta a mencionada entidade que, de forma prudente, deixa a IPSAS 25 como um 
dos últimos passos para convergência, haja vista suas diversas alterações dependem de 
mudanças culturais para melhor apresentação dos fatos contábeis e de um enfoque patrimonial 
mais consolidado e maduro na contabilidade aplicada ao setor público. 
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