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Departamentos são partes relacionadas porque estão sujeitos ao controle comum, e essas
transações atendem à definição de transações com partes relacionadas. Entretanto, a
divulgação de informações sobre as transações entre essas entidades não é exigida
quando as transações (a) forem consistentes com os relacionamentos operacionais
normais entre as entidades e (b) são realizadas nos termos e condições que são normais
para tais transações nessas circunstâncias. A exclusão dessas transações com partes
relacionadas das exigências de divulgação do item 27 reflete que as entidades do setor
público operam conjuntamente para atingir objetivos comuns, e reconhece que diferentes
mecanismos podem ser adotados para o fornecimento de serviços por entidades do setor
público em diferentes lugares. Esta Norma exige divulgações sobre transações com partes
relacionadas somente quando essas transações ocorrem de maneira diferente dos
parâmetros operacionais estabelecidos naquela jurisdição.
30. A informação sobre transações com partes relacionadas que,
necessariamente, deveria ser divulgada para atender aos objetivos das demonstrações
contábeis normalmente incluiria:
(a) uma descrição da natureza do relacionamento com partes relacionadas
envolvidas nessas transações. Por exemplo, se o relacionamento foi com controladora,
controlada, entidade sob controle comum ou pessoal-chave da administração;
(b) uma descrição das transações com partes relacionadas dentro de cada
classe ampla de transações e a indicação do volume das classes, quer seja por montantes
monetários específicos ou como proporção de cada classe de transações e/ou saldos;
(c) um sumário dos principais termos e condições das transações com partes
relacionadas, incluindo a divulgação de como esses termos e condições diferem daqueles
que seriam normalmente associados com transações similares com partes não
relacionadas; e
(d) os montantes ou proporções apropriadas dos itens pendentes.
31. O item 34 exige que divulgações adicionais sejam realizadas para certas
transações entre a entidade e o pessoal-chave da administração e/ou com membros
próximos da família do pessoal-chave da administração.
32. Itens de natureza similar podem ser divulgados de maneira agregada,
exceto quando a divulgação em separado for necessária para fornecer informação
relevante e confiável para a tomada de decisão e para fins de prestação de contas e
responsabilização.
33. A divulgação de transações com partes relacionadas entre membros da
entidade econômica é desnecessária nas demonstrações contábeis consolidadas porque
essas apresentam informações sobre a controladora e suas controladas em uma única
entidade. As transações com partes relacionadas que ocorrem entre entidades dentro da
entidade econômica devem ser eliminadas na consolidação, de acordo com a NBC TSP 17
- Demonstrações Contábeis Consolidadas. Transações com coligadas contabilizadas,
segundo o método da equivalência patrimonial, não devem ser eliminadas e, portanto,
exigem divulgação separada como transações com partes relacionadas.
Divulgação do pessoal-chave da administração
34. A entidade deve divulgar:
(a) a remuneração agregada do pessoal-chave da administração e o número
de indivíduos, determinados em base equivalente à jornada de trabalho integral,
recebendo remuneração dentro dessa categoria, demonstrando, separadamente, as
classes principais do pessoal-chave da administração e incluindo a descrição de cada
classe;
(b) o montante total de todas as outras remunerações e benefícios concedidos
pela entidade que reporta ao pessoal-chave da administração e membros próximos da
família do pessoal-chave da administração durante o período das demonstrações
contábeis, divulgando, separadamente, os montantes agregados fornecidos para:
(i) pessoal-chave da administração; e
(ii) membros próximos da família do pessoal-chave da administração; e
(c) em relação aos empréstimos, os quais não estão amplamente disponíveis
a pessoas que não sejam o pessoal-chave da administração, e empréstimos cuja
disponibilidade não é amplamente conhecida pela população em geral, para cada
membro individual do pessoal-chave da administração e para cada membro próximo da
família do pessoal-chave da administração:
(i) o montante dos empréstimos concedidos durante o período, seus termos e
condições;
(ii) o montante dos empréstimos amortizados durante o período;
(iii) o montante do saldo de encerramento de todos os empréstimos e
recebíveis; e
(iv) quando a pessoa não for diretor ou membro do corpo administrativo ou
do grupo da alta administração da entidade, a relação da pessoa com o referido corpo
administrativo ou grupo.
35. O item 27 exige a divulgação das transações com partes relacionadas que
ocorreram fora das condições de mercado consistentes com as condições operacionais
estabelecidas para a entidade. Esta Norma também exige a divulgação de informações
sobre certas transações com o pessoal-chave da administração identificado no item 34,
quer tenham ocorrido, ou não, em base independente consistente com as condições
operacionais que são aplicáveis com relação à entidade.
36. Pessoas que são pessoal-chave da administração podem ser empregadas
em tempo integral ou parcial. O número de pessoas divulgado como recebendo
remuneração, de acordo com o item 34(a), precisa ser estimado em base equivalente à
jornada integral. Entidades devem fazer divulgações separadas sobre as principais classes
de pessoal-chave da administração que elas possuem. Por exemplo, quando a entidade
possui o corpo administrativo que é separado de sua alta administração, divulgações
sobre a remuneração dos dois grupos devem ser feitas separadamente. Quando uma
pessoa é membro de ambos, do corpo administrativo e da alta administração, essa
pessoa deve ser incluída apenas em um dos grupos para fins desta Norma. As categorias
do pessoal-chave da administração identificadas na definição desse pessoal fornecem um
guia para identificar as classes de pessoal-chave da administração.
37. A remuneração do pessoal-chave da administração pode incluir uma
variedade de benefícios diretos e indiretos. Quando o custo desses benefícios for
determinável, esse custo deve ser incluído na remuneração agregada divulgada. Quando
o custo desses benefícios não for determinável, a melhor estimativa do custo da entidade
ou das entidades que reportam deve ser feita e incluída na remuneração agregada
divulgada.
38. As exigências de mensuração dos benefícios aos empregados são
encontradas na NBC TSP 15 - Benefícios a Empregados. Quando a remuneração não
monetária, possível de ser mensurada de maneira confiável, for incluída no montante
agregado de remuneração do período para o pessoal-chave da administração, a
divulgação também deve ser realizada nas notas explicativas das demonstrações contábeis
sobre a base de mensuração da remuneração não monetária.
39. Esta Norma exige a divulgação de certas informações sobre os termos e
condições dos empréstimos feitos para o pessoal-chave da administração e membros
próximos da família do pessoal-chave da administração, quando esses empréstimos:
(a) não estão amplamente disponíveis para pessoas de fora do grupo-chave da
administração; e
(b) podem estar amplamente disponíveis fora do grupo-chave da
administração, mas para os quais a disponibilidade não é amplamente conhecida para a
população em geral.
A divulgação dessa informação é exigida para fins de prestação de contas e
responsabilização. O exercício de julgamento pode ser necessário na determinação de
quais empréstimos devem ser divulgados para satisfazer às exigências desta Norma. Esse
julgamento deve ser exercido após a consideração dos fatos relevantes e de maneira
consistente com o alcance dos objetivos das demonstrações contábeis.
40. O item 34(a) exige a divulgação da remuneração agregada do pessoal-chave
da administração. O pessoal-chave da administração inclui diretores ou membros do corpo
administrativo e membros da alta administração. Diretores ou membros do corpo
administrativo da entidade também podem receber remuneração ou benefícios da entidade
por serviços prestados que não sejam relativos ao seu papel como diretor ou membro do
corpo administrativo da entidade ou como servidor/empregado da entidade. O item 34(b)(i)
exige a divulgação do montante total dessa outra remuneração ou benefício.
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41. Membros próximos da família do pessoal-chave da administração podem
influenciar, ou serem influenciados pelo pessoal-chave da administração, em suas
transações com a entidade. O item 34(b)(ii) exige a divulgação do total de remuneração
e benefício fornecido para o período a membros próximos da família do pessoal-chave da
administração.
42 a 43 (Não convergidos).
Vigência
Esta Norma deve ser aplicada nas entidades do setor público a partir de 1º de
janeiro de 2021, salvo na existência de algum normativo em âmbito nacional que
estabeleça prazos específicos - casos em que estes prevalecem.
ZULMIR IVÂNIO BREDA
Presidente do Conselho
NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE Nº TSP 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019
Aprova a NBC TSP 23 - Políticas Contábeis, Mudança
de Estimativa e Retificação de Erro.
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições
legais e regimentais e com fundamento no disposto na alínea "f" do Art. 6º do Decreto-Lei
n.º 9.295/1946, alterado pela Lei n.º 12.249/2010, faz saber que foi aprovada em seu
Plenário a seguinte Norma Brasileira de Contabilidade (NBC):
NBC TSP 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro
Objetivo
1. O objetivo desta Norma é estabelecer critérios para selecionar e alterar as
políticas contábeis, juntamente com (a) o tratamento contábil e a divulgação de mudanças
nas políticas contábeis, (b) mudança nas estimativas contábeis e (c) retificações de erros.
Esta Norma tem como objetivo melhorar a relevância e a confiabilidade das demonstrações
contábeis da entidade, bem como permitir sua comparabilidade ao longo do tempo com
outras entidades.
2. As exigências de divulgação relativas a políticas contábeis, exceto aquelas
que digam respeito a mudanças entre tais políticas contábeis, são estabelecidas na NBC
TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.
Alcance
3. Esta Norma deve ser aplicada na seleção e na aplicação de políticas
contábeis, bem como na contabilização de mudanças de políticas contábeis, nas mudanças
de estimativas contábeis e correções de erros de períodos anteriores.
4. Os efeitos tributários de retificações de erros de períodos anteriores e de
ajustes retrospectivos efetuados para a aplicação de alterações nas políticas contábeis não
são considerados nesta Norma.
5. Esta Norma se aplica às entidades do setor público, conforme o alcance
definido na NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL.
6. (Não convergido).
Definições
7. Os termos a seguir são utilizados nesta Norma com os seguintes
significados:
Políticas contábeis são os princípios, bases, convenções, regras e práticas
específicas aplicadas pela entidade na elaboração e na apresentação das demonstrações
contábeis.
Mudança de estimativa contábil é um ajuste nos saldos contábeis de ativo ou
passivo, ou nos montantes relativos ao consumo periódico de ativo, que resulta da
avaliação da situação atual dos ativos e passivos e das obrigações e dos benefícios futuros
esperados a eles associados. As alterações nas estimativas contábeis decorrem de nova
informação ou inovações e, portanto, não são retificações de erros.
Aplicação impraticável de um requisito ocorre quando a entidade não puder
aplicá-lo depois de ter efetuado todos os esforços razoáveis nesse sentido. Para um
período anterior, em particular, é impraticável aplicar, retrospectivamente, a mudança na
política contábil ou fazer a reapresentação retrospectiva para corrigir um erro se:
(a) os efeitos da aplicação retrospectiva ou da reapresentação retrospectiva não
são determináveis;
(b) a aplicação retrospectiva ou a reapresentação retrospectiva exigir premissas
com base na intenção da administração à época; ou
(c) a aplicação retrospectiva ou a reapresentação retrospectiva exigir
estimativas significativas de valores e for impossível identificar objetivamente a informação
sobre essas estimativas que:
(i) proporcione evidências das circunstâncias que existiam à data em que esses
valores deveriam ter sido reconhecidos, mensurados ou evidenciados; e
(ii) estaria disponível quando as demonstrações contábeis desse período
anterior tiveram autorização para divulgação.
Erros de períodos anteriores são omissões e incorreções nas demonstrações
contábeis da entidade, de um ou mais períodos anteriores, decorrentes de falhas no uso
ou uso incorreto de informação confiável que:
(a) estava disponível quando da autorização para a divulgação das
demonstrações contábeis desses períodos; e
(b) poderia ter sido obtida de forma razoável e levada em consideração na
elaboração e na apresentação dessas demonstrações contábeis.
Tais erros incluem os efeitos de incorreções matemáticas, incorreções na
aplicação de políticas contábeis, omissões, descuidos, interpretações incorretas de fatos e
fraudes.
Aplicação prospectiva de mudança em política contábil e de reconhecimento do
efeito de mudança em estimativa contábil representa, respectivamente:
(a) a aplicação da nova política contábil a transações, a outros eventos e a
condições que ocorrerem após a data em que a política for alterada; e
(b) o reconhecimento do efeito da mudança na estimativa contábil nos
períodos correntes e futuros afetados pela mudança.
Aplicação retrospectiva é a aplicação de nova política contábil a transações, a
outros eventos e a condições, como se essa política tivesse sido sempre aplicada.
Reapresentação retrospectiva é a correção do reconhecimento, da mensuração
e da divulgação de valores de elementos das demonstrações contábeis, como se um erro
de período anterior nunca tivesse ocorrido.
Materialidade
8. Avaliar se uma omissão ou incorreção pode influenciar as decisões dos
usuários e, portanto, for material, requer que sejam consideradas as características
daqueles usuários. Presume-se que os usuários tenham conhecimento razoável do setor
público, de atividades econômicas e contábeis, além de disposição para analisar a
informação com razoável diligência. Portanto, a avaliação precisa levar em conta como os
usuários com tais características poderiam ser razoavelmente influenciados na tomada e
avaliação de decisões.
Políticas contábeis
Seleção e aplicação de políticas contábeis
9. Quando uma NBC TSP se aplicar especificamente a uma transação, outro
evento ou condição, as políticas contábeis aplicadas devem ser determinadas pela
aplicação dessa norma.
10. As NBCs TSP estabelecem as políticas contábeis que resultam em
demonstrações contábeis que contêm informações relevantes e confiáveis sobre
transações, outros eventos e condições às quais se aplicam. Essas políticas não precisam
ser aplicadas quando o efeito for irrelevante. No entanto, é inadequado deixar de aplicar
as NBCs TSP, ou deixar de corrigir erros, com a justificativa de as distorções serem
imateriais, caso obtenha uma apresentação enviesada da situação patrimonial,
demonstração do resultado ou dos fluxos de caixa da entidade.
11. (Não convergido).
12. Na ausência de NBC TSP que se aplique especificamente a uma transação,
outro evento ou condição, a administração deve exercer seu julgamento no
desenvolvimento e na aplicação de política contábil que resulte em informação que
seja:
(a) relevante para a tomada de decisão dos usuários; e
(b) confiável, de tal modo que as demonstrações contábeis:
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