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NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021 

 
CONTEXTO GERAL 
 

O CREA-PR, localizado à Rua Dr. Zamenhof, 35 Alto da Gloria, CEP 80.030-320, com sede em 

Curitiba-PR, foi criado por força de Decreto n.º 23.569/33 e regulamentado através da Resolução 

n.º 02 de 23 de abril de 1934. Os CREAs, por delegação, prestam serviços públicos e têm como 

principal atividade promover a fiscalização estadual do exercício profissional das atividades da 

Engenharia, Agronomia e Geociências, além de efetuar o registro dos profissionais e empresas 

afetas ao Conselho, emitir certidões, entre outras. Dotado de personalidade jurídica e forma 

federativa, o CREA-PR funciona como autarquia federal indireta, sem fins lucrativos, isenta de 

impostos, com autonomia administrativa e financeira, vinculado ao Confea - Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia. 

A prestação de contas anual foi elaborada em cumprimento as formalidades previstas na Instrução 

Normativa n.º 84/2020, da DN-TCU nº 187/2020 e Decreto 6.976/2009 da união, além de outros 

normativos do Sistema do CFC – Conselho Federal de Contabilidade. 

Base da Preparação e Elaboração das Demonstrações Contábeis 

Demonstrações Contábeis: 

As demonstrações contábeis são de responsabilidade de sua administração e foram elaboradas em 

conformidade com a Lei n.º 4.320/1964, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 11) e demais práticas adotadas no Brasil. 

As demonstrações contábeis do Confea e dos Conselhos Regionais não são consolidadas, ou seja, 

cada Conselho Regional é autônomo administrativa e financeiramente. As receitas são 

particionadas na origem, de modo que os Creas emitem os boletos aos profissionais e empresas e, 

recebem 85% das receitas de anuidades, ARTs, multas de infração, taxas de serviços e os 15% são 

repassados diretamente ao Confea. Nas taxas de ARTs há uma particularidade, pois ocorre a 

partição na origem de 20% para a Mútua (criada pela Lei 6.496/1977) e, sobre os 80% restantes 

são retirados 15% (o que equivale a 12% da receita) para repasse ao Confea, restando ao Crea 68% 

da receita de ARTs. As demais operações realizadas entre os Conselhos de Engenharia são 

consideradas “transferências interconselhos” as quais compreendem a entrega de recursos correntes 

ou de capital, de um ente “transferidor” a outro “beneficiário/recebedor”, através de convênios. 

Principais práticas contábeis 

A prática contábil adotada é pelo regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas 

devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, 

independentemente de recebimento ou pagamento e estão alinhadas com a Lei 4.320/64 e as 

Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor Público. 
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O Crea-PR vem cumprindo os procedimentos de reavaliação e ajustes dos bens patrimoniais e 

depreciação do imobilizado conforme a NBC TSP 07, e também, perdas por baixas de bens 

obsoletos ou perdas de bens por redução a valor de mercado quando de sua venda, no caso de 

veículos vendidos. 

Os bens do imobilizado, representados pelos móveis e utensílios, veículos, equipamentos de 

informática, edifícios, terrenos, salas comerciais e outros, foram reavaliados em 2017, e estão em 

conformidade com a NBC TSP 07. Não temos registros de bens intangíveis. A determinação da 

vida útil econômica dos bens do imobilizado e valor residual, para os bens adquiridos e postos em 

operação, está de acordo com a vida útil de cada grupo de bens, conforme prevê a Resolução n.º 

1.036/11 do Confea, em seu anexo III. 

 

Uso de estimativa e premissas contábeis significativas 

O Crea-PR fez uso de estimativas que afetam diretamente o valor de avaliação dos ativos e passivos 

constantes nas demonstrações. As principais estimativas e premissas estão a seguir relacionadas: 

a) perda de créditos a receber em dívida ativa, com base na perda esperada, cujo percentual é 

definido pelo Departamento Jurídico; b) as provisões para riscos cíveis e trabalhistas são 

reconhecidas de acordo com a análise jurídica de cada ação e, dependendo da análise, poderão ser 

classificadas como passivo contingente ou como passivo exigível.  

 

Moeda funcional e de apresentação 

As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda funcional das operações 

do Crea-PR, cujos saldos estão evidenciados em REAIS, desprezando as casas decimais.  

 

BALANÇO PATRIMONIAL 

O BP evidencia a situação patrimonial do Conselho em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 e 

demonstram os ativos e passivos no final do exercício, possibilitando conhecer, qualitativa e 

quantitativamente, a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos 

resultados acumulados da gestão patrimonial ao longo de vários exercícios (patrimônio líquido).  

 

Nota Explicativa 1: 

ATIVO CIRCULANTE 

Caixa e equivalentes de caixa 

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo Crea-PR em 

consonância com que dispõe o § 3º do art. 164 da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988. 
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Os recursos disponíveis são mantidos em bancos oficiais públicos e incluem saldos em conta 

movimento e aplicações financeiras em caderneta de poupança e, em fundos de investimento 

lastreados pelo Tesouro Nacional, classificados como conservadores e de médio risco, tendo os 

ganhos registrados em contas de resultado. A parte mais significativa das disponibilidades é 

mantida em aplicações financeiras.  

 

Nota Explicativa 2: 

 

Créditos à Curto Prazo 

Neste grupo de contas são registrados os valores dos créditos tributários e não tributários a receber 

relativos às anuidades de pessoa física e jurídica e as multas de infração das fiscalizações do 

exercício profissional que não foram pagas dentro do prazo determinado e inscritas em Dívida 

Ativa. Essa estimativa de valor registrado em curto prazo decorre da grande possibilidade de 

recebimento no exercício seguinte.  

 
Houve acréscimo em Anuidades a receber e decréscimo em Multas de Infração a curto prazo, em 

função do pouco volume de inscrições de Multas, em função da pandemia do Covid.  

 

Ressalte-se que primeiro ocorrem tentativas de negociação administrativa para o recebimento 

desses direitos a receber. Restando frustrados esses procedimentos, os débitos são inscritos em 

dívida ativa, com a geração da Certidão de Dívida Ativa (arts. 201 e 202 do CTN) e encaminhados 

ao Setor de Dívida Ativa, vinculado ao Departamento Jurídico, para a cobrança dos débitos de 

anuidades via protesto em cartório e das multas de processos de fiscalização através do ajuizamento 

do débito. 

 

Nota Explicativa 3: 

Demais créditos e valores à curto prazo 

 

DESCRIÇÃO Exercício 2021 Exercício 2020 Diferença

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  133.110.428  113.528.139 19.582.289 

EM REAIS

DESCRIÇÃO Exercício 2021 Exercício 2020 Diferença

CREDITOS A CURTO PRAZO  9.611.078  9.213.110 397.968       

Divida Ativa Tributária

 Divida Ativa a receber - anuidades 5.506.924         4.416.782         1.090.142    

Divida Ativa Não tributária

Decorrentes de Multas Disciplinares 4.104.154         4.796.328         (692.174)      

EM REAIS
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Correspondem a valores a receber relativos a adiantamento de férias de pessoal; valores a receber 

da CEF relativa a arrecadação de taxas do último dia de dez/21, registradas na Receita por regime 

de competência, cujo credito ocorreu no dia seguinte e, também, os depósitos judiciais. 

 
 
O saldo de R$ 4.160.591 do exercício de 2021corresponde aos seguintes fatos: 

- R$ 421.793 referente a férias de Jan/22, pagas no último dia de dez/2021, uma vez que a legislação 

determina que o pagamento das férias deve ser feito dois dias antes do início do período de férias 

do funcionário. 

- R$ 316.449 referente a créditos a receber que corresponde a arrecadação do último dia de 2021 a 

qual foi contabilizada pelo regime de competência, cujo crédito ocorrerá no primeiro dia útil de 

janeiro de 2022. 

- R$ 3.422.349 referente aos depósitos judiciais ou bloqueios nas ações de natureza trabalhista, que 

visam garantir o juízo, para buscar a reforma da sentença, principalmente no que se refere aos 

valores da condenação. Esses valores são dos processos cujo trânsito em julgado ainda não 

ocorreram, estando as ações em fase de recursos. Ressalte-se que em 2021 foi realizado um 

depósito judicial bem elevado, referente a ação judicial de duas arquitetas que reivindicaram 

permanência do vínculo empregatício desde 2011. Houve também, baixas dos processos que 

tiveram as ações arquivadas pelo juízo da vara trabalhista, cujo total foi de R$ 139.897,97. 

 

Autor ação trabalhista  valor inscrito  

Paulo Henrique Neves de Oliveira       85.181,56  

Vivian Borgert          7.485,83  

Tania Marcia Ricardo        25.000,00  

Diego Mantovani Zago          8.959,63  

Marcelo de Andrade Vieira        13.270,95  

Total           139.897,97  

 

 

Nota Explicativa 4: 

Estoques 

Representa os valores dos bens adquiridos pelo Crea-PR com o objetivo de utilização própria no 

curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto de materiais de 

DESCRIÇÃO Exercício 2021 Exercício 2020 Diferença

DEMAIS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO  4.160.591  1.266.404 2.894.187    

Adiantamento de Férias  421.793  423.375 (1.582)          

Valores a receber  316.449  527.620 (211.171)      

Depósitos Judiciais  3.422.349  315.409 3.106.940    

EM REAIS
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expediente, gêneros de alimentação, materiais de higiene e limpeza, entre outros, bem como as 

carteiras de identidade profissional que se encontra em estoque, fruto do processo licitatório para 

atender as necessidades durante um ano, baixando-se na medida de sua utilização.  

 
 

Em 2021 houve reposição dos materiais de expediente e higiene, principalmente álcool gel e demais 

produtos de desinfecção, em função da maior utilização por conta dos cuidados necessários ao 

combate à transmissão do vírus.  

 

O estoque de bens em almoxarifado está avaliado, na entrada, pelo valor original das aquisições. O 

método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, 

considerando o custo histórico dos materiais. As apropriações provenientes da utilização são 

contabilizadas em contas de resultado. 

 

Nota Explicativa 5: 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 

Ativo realizável a longo prazo 

Compreendem os direitos a receber a longo prazo com créditos da dívida ativa de processos de auto 

de infração e anuidades em atraso, acrescidos das atualizações e correções monetárias, de acordo 

com as taxas especificadas nas respectivas operações.  

 

No início de 2021 houve acréscimo da dívida ativa de anuidades e multas, em função da inscrição 

de novos processos e, também, devido à atualização mensal da dívida, ocorrendo também, as baixas 

pelo recebimento no exercício de 2021, dos valores pagos em dívida ativa, registrados em Receitas 

Orçamentárias no grupo da Dívida Ativa. 

 
 

O Departamento Jurídico estimou para 2021 um valor maior para “perdas dos créditos em Dívida 

Ativa”, em relação a 2020. De acordo com as normas brasileiras de contabilidade, foi feito a 

DESCRIÇÃO Exercício 2021 Exercício 2020 Diferença

ESTOQUES  404.476  234.801 169.675       

EM REAIS

DESCRIÇÃO Exercício 2021 Exercício 2020 Diferença

CREDITOS A LONGO PRAZO  96.033.478  86.138.220 9.895.258    

Divida Ativa Tributária

 Divida Ativa a receber - anuidades 14.821.169       10.305.825       4.515.345   

Divida Ativa Não tributária

Decorrentes de Multas Disciplinares 86.803.650       80.421.629       6.382.021   

Ajuste Para Perdas Creditos Longo Prazo 4.589.233-         5.591.341-          1.002.108-    

EM REAIS
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provisão para perdas da Dívida Ativa, constituída em montante considerado suficiente pela 

administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. Encontram-se  

fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos do Conselho, levando em conta a 

natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento 

de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as 

perdas decorrentes dos respectivos processos. O valor estimado da provisão para perdas pode ser 

modificado em função das expectativas da administração com relação à possibilidade de se 

recuperar os valores envolvidos.  

 

Nota Explicativa 6: 

Imobilizado 

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis e são reconhecidos, inicialmente, com base 

no valor de aquisição e ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão no percentual 

definido de acordo com sua vida útil, preservando o valor residual, na ordem de dez por cento. O 

Crea-PR não possuiu nenhum imóvel desapropriado. Todos os imóveis estão legalmente 

registrados em cartório de registro de imóveis e estão em pleno funcionamento para suas operações 

administrativas, tanto na Sede, como nas Regionais e Inspetorias.  

 

As depreciações no exercício de 2021 foram na ordem de R$ 2.082.793,67, já considerando as 

baixas da depreciação acumulada dos bens doados. 

 

 
O Crea-PR fez a sua última reavaliação de bens em 2017, portanto, os bens patrimoniais refletem 

os valores praticados de mercado, não carecendo de ajustes. 

 

 
 

Bens Móveis 4.571.469,65      3.559.857,11      1.011.612,54        

Bens Imóveis 10.089.383,00    9.207.057,80      882.325,20           

Baixa Depreciação Acumulada em 2021 ==========> 188.855,93           

total 14.660.852,65    12.766.914,91    2.082.793,67        

Depreciações 

Acumuladas 

 saldo final 

31.12.2021 

 saldo final 

31.12.2020 

 Depreciação em 

2021 

DESCRIÇÃO Exercício 2021 Exercício 2020 Diferença

IMOBILIZADO  48.509.055  48.270.431 238.624    

Bens Moveis 11.597.253     10.607.282    989.971    

Bens Imóveis 51.572.655     50.430.064    1.142.591 

(-) Depreciação Acumulada 14.660.853-     12.766.915-    1.893.938- 

EM REAIS
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Nota Explicativa 7:  

PASSIVO CIRCULANTE 

Apresenta a seguinte divisão: 

- Obrigações trabalhistas, previdências a pagar a curto prazo: não há saldo pois os encargos da folha 

de pagamento de dezembro foram pagos dentro do exercício. 

- Fornecedores com a inscrição de restos a pagar processados: se refere às despesas liquidadas e 

não pagas no exercício. A título de informação, os Restos a Pagar Não processados de 2021 

somaram R$ 5.326.845,94, cuja liquidação e desembolso ocorrerá em 2022. 

- Provisão de férias: para atender a legislação das férias dos empregados do Crea-PR, conforme 

relatório do RH. 

- Demais obrigações a curto prazo: se refere a consignações de folha de pagamento de dezembro e 

outros retidos de pessoa jurídica (ISS, Tributos Federais); honorários advocatícios a serem 

repassados aos advogados terceirizados; cota do Confea de dezembro e outros de menor expressão.  

 

 

 
Nos valores apresentados encontram-se registrados os compromissos com terceiros a serem 

saldados no exercício seguinte. 

 

Nota Explicativa 8:  

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

Encontram-se registradas as provisões de possíveis atos e fatos que poderão afetar patrimônio do 

Crea-PR. 

 
 

As Ações Trabalhistas ajuizadas contra o Crea-PR com grau provável de certeza de ganho da parte 

interessada, foi baseado nos valores constantes no relatório atualizado até 31.12.2021, fornecido 

pelo escritório terceirizado contratado para atuar nas ações trabalhistas do Conselho. Nesta 

provisão faz parte também, a ação trabalhista impetradas por duas arquitetas que reivindicam 

estabilidade de emprego desde 2011. 

DESCRIÇÃO Exercício 2021 Exercício 2020 Diferença

PASSIVO CIRCULANTE  6.571.137  6.094.855 476.283       

Fornecedores - restos a Pagar/2021 519.302            915.256            395.954-      

Provisão a Curto Prazo - Férias 4.644.350         4.071.509         572.841      

Demais Obrigações a Curto Prazo 1.407.486         1.108.090         299.396      

EM REAIS

DESCRIÇÃO Exercício 2021 Exercício 2020 Diferença

PASSIVO NÃO CIRCULANTE  6.162.554  3.011.250 3.151.304    

Provisão para Riscos Trabalhistas 5.326.322         2.399.443         2.926.878   

Provisão Ações Judiciais Ajuizadas 836.233            611.807            224.426      

EM REAIS
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O montante de ações classificado pelo escritório como “Remoto”, foi de R$ 934.853,71, no 

entanto, alguns deles já foram feitos os recolhimentos de depósitos judiciais determinados pelo juiz 

da Vara que tramita o processo. Outro fato a ser destacado, seria a Ação do ex-servidor 

Alexandre Machado da Silva, que foi classificado como “remoto”, no entanto, o montante 

atualizado do processo em tramitação, passa de 3 milhões de reais.  

As provisões para ações judiciais foram constituídas com base no Relatório de Passivos 

Contingentes do Departamento Jurídico do Crea-PR. Em 2021 registrou-se acréscimo na provisão 

de ações judiciais ajuizadas contra o Crea-PR, decorrentes das ações civis de profissionais que 

reclamaram os valores de anuidade e ARTs pagos em exercícios anteriores com base no MVR, 

demandando correção dos valores que ainda serão pagos, para consequentemente, refletir em 

valores mais atuais para provisão.  

 

Nota Explicativa 9:  

PATRIMÔMIO LÍQUIDO 

É constituído de bens, direitos e de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência dos 

resultados apurados anualmente e, é composto atualmente pelas contas superávit do exercício e o 

superávit de exercícios anteriores. 

 
 

Justifica-se esse acréscimo no patrimônio do Conselho em função do superávit orçamentário, 

incorporações de bens patrimoniais, novas inscrições e atualização da dívida ativa em 2021, 

reversão de provisões de ações trabalhistas, variação do estoque. Foram consideradas também as 

seguintes variações diminutivas: pagamento de restos a pagar/2020 não processados, baixas de 

bens, depreciação ocorridas no exercício, provisão de férias e provisão de ações de depósitos 

judiciais.  

 
O Resultado obtido no exercício, teve as seguintes variações aumentativas e diminutivas, conforme 

demonstrado a seguir: 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO Exercício 2021 Exercício 2020 Diferença

PATRIMONIO LIQUIDO  279.095.416  249.545.000 29.550.416  

Superavit do Exercício 29.550.416       15.897.148       13.653.268 
Superavit Acumulados de Exercicios 

Anteriores 249.545.000     233.647.852     15.897.148 

EM REAIS
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RESULTADO DO EXERCÍCIO  

 

Cabe ressaltar que os Restos a Pagar Não processados de 2021 somaram R$ 5.326.845,94, cuja 

liquidação e desembolso ocorrerá em 2022, nos quais constam a aquisição de veículos e mobiliário, 

despesas operacionais de dez/21:como alugueis, energia elétrica, telecomunicações, limpeza, 

vigilância, projetos complementares, entre outras, além da ação trabalhista empenhada que aguarda 

a sentença judicial, considerando que já houve aporte de recursos financeiro através de 

recolhimento de depósito judicial. 

Nota Explicativa 10: 

Informações Complementares 

Créditos a receber estão demonstrados no Ativo Circulante e Não Circulante que representam o 

montante de dívida ativa a receber. Cabe ainda ressaltar que desse montante registrado no Balanço 

Patrimonial, uma parte dos processos estão muito tempo sem movimentação, devido a não 

localização do devedor ou de bens que possam fazer frente à despesa.  

As atualizações dos valores são feitas mensalmente conforme orientações da Resolução nº 

270/1981 e Decisão Plenária nº 820/2004, ambas do Confea, que determinam que todo débito de 

pessoa física ou jurídica com os Conselhos Regionais sejam corrigidos tendo o INPC como 

indexador, além de 1% de juros estabelecidos na Lei de Execução Fiscal nº 6.830/1980.  

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DESPESA LIQUIDADA 24.807.542,92    (+)

Restos a Pagar Não Processados  pagos em 2021 2.337.070,55      (-)

Cancelamento de Restos a Pagar Processados 2020 102.563,92         (+)

INCORPORAÇÃO DE BENS NO EXERCÍCIO 2.375.899,59      (+)

Baixa de bens - por venda ou veiculos ou doação 54.481,98           (-)

Depreciação Bens Patrimoniais 2.082.793,67      (-)

Novas inscrições/atualização da Divida ATIVA/2020 10.293.226,50    (+)

VARIAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 169.674,73         (+)

Reversão de Ações Trabalhistas 928.864,34         (+)

Provisão de Depósitos Judiciais 3.471.263,81      (-)

Provisão de Férias em 2021 1.181.745,84      (-)

SUPERÁVIT PATRIMONIAL - BALANÇO 2021 29.550.416,15    

RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2021
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Financiamentos 

O Crea-PR não possuiu financiamentos e/ou empréstimos financeiros. 

 

Provisionamentos de futuros passivos 

Todos os atos e fatos que por ventura possam gerar futuros impactos financeiros e patrimoniais 

estão registrados em provisões no Passivo Circulante e Não Circulante, que se referem às ações 

judiciais impetradas conta o Crea-PR, ações trabalhistas, além das provisões de férias.  

 

Cláusula Del-Credere em contratos 

Não há cláusula del-credere, considerando que os contratos são feitos diretamente com o 

contratante/fornecedor. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da 

legislação para o setor público – Lei 4.320/64, complementadas pelas Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 11) e demais práticas adotadas no Brasil. 

 

Curitiba, 31 de dezembro de 2021 
 

 

 

 

        Cont. Roseli Santin                       Eng. Civ. Ricardo Rocha de Oliveira 

           CRC/PR 26.940/O-5                                          Presidente do Crea-PR 

Divida Ativa Tributária Circulante Não Circulante Total

Divida Ativa a Receber - Anuidades 5.506.923,99        14.821.169,76    20.328.093,75      

Divida Ativa a Receber - Multas Disciplinares 4.104.154,39        86.803.650,43    90.907.804,82      

 soma 9.611.078,38        101.624.820,19  111.235.898,57    

PROVISÃO PARA PERDAS  ==============================> 5.591.341,42         

TOTAL GERAL DA DÍVIDA ATIVA EM 2021 105.644.557,15    

RESUMO TOTAL  DA DIVIDA ATIVA  EM 31.12.2021


