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Agenda

• Breve histórico normativo

• Resolução Normativa nº 814/18

• Consolidação de normas contábeis – Decreto nº 10.139/19 

• Organização do trabalho de atualização do MCSE

• Cronograma

• Temas contábeis



Breve histórico normativo 

REN nº 
396/10

REN nº 
605/14

REN nº 
814/18

Institui a 
contabilidade 

regulatória

Observa as práticas 
internacionais de 

contabilidade, bem 
como atualiza o MCSE 

para atender aos 
regulamentos do 

setor

Reorganiza o MCSE 
nas dimensões 

principiológica e 
procedimental. 

Também confere 
delegação à SFF para 

atualizar aspectos 
procedimentais.



Resolução Normativa nº 814/18 

Dimensão 
Principiológica

Dimensão 
Procedimental

• Pouco dinamismo • Maior dinamismo

• Essência sustentada
em princípios

• Forma ou método
de apresentação

• Afeta direitos e
deveres

• Não inova no
campo jurídico



Consolidação de normas contábeis – Decreto nº 10.139/19

Decreto nº 10.139, de 
28 de novembro de 

2019

Dispõe sobre a revisão e
consolidação de atos
normativos inferiores a decreto
editados por órgãos e entidades
da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional.

Portaria nº 6.405, de 
27 de maio de 2020

Disciplinou as competências e
detalhou procedimentos para os
trabalhos de revisão e
consolidação de atos
normativos inferiores a decreto
no âmbito da ANEEL.



REN de consolidação

REN 
814/2018

REN 
396/2010

REN 
605/2014



Organização 
do trabalho 

de revisão do 
MCSE

Objetivo: Apresentar proposta de atualização do

Manual de Contabilidade do Setor Elétrico –

MCSE face o arcabouço regulatório vigente, as

necessidades observadas pelas atividades de

regulação e fiscalização da ANEEL e às práticas

contábeis adotadas no Brasil.

Delimitação do escopo: Foco na análise das

necessidades de aprimoramento das práticas

contábeis regulatórias relacionadas ao ativo

imobilizado.



✓ 9 grupos de trabalhos constituídos (ABRACONEE);

✓Mais de 80 audioconferência realizadas (ABRACONEE);

✓Aproximadamente 40 temas em discussão;

✓Dedicação dos grupos temáticos na elaboração das 
propostas;

✓Diversas reuniões com especialistas da SFF/ANEEL



Temas

Aspectos socioambientais Arrendamento Mercantil – IFRS 
16

Desativações Receita de Contrato – IFRS 15

Prazos para unitização de 
ativos de transmissão

Instrumentos Financeiros –
IFRS 09

Custos de suporte “Obrigações Especiais”

Juros sobre Obras em 
Andamento

Litígios Fiscais

P&D e PEE Variação Cambial Itaipu

Controle dos bens 
indenizados

Ativos e Passivos Financeiros 
Setoriais



Cronograma

Janeiro/2021 – Abertura da Tomada de Subsídio

Março/2021 – Encerramento do período de contribuições

Março a Maio/2021 – Análise de contribuições

Junho/2021 – Aprovação do novo texto do MCSE 
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