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RESUMO 

 

O processo de convergência às normas internacionais de contabilidade vivenciado pela 

ciência contábil no Brasil permite que as entidades privadas e públicas utilizem a mesma base 

conceitual adotada em outros países, tornando os procedimentos padronizados e os 

demonstrativos contábeis comparáveis. Na contabilidade pública, a adoção de um padrão 

internacional modificou significativamente os métodos e conceitos antes utilizados. O 

processo fomentou o surgimento de um novo padrão de contabilidade pública aplicada ao 

setor público, modificando a estrutura dos demonstrativos contábeis. Este trabalho tem como 

objetivo verificar se as alterações realizadas na estrutura dos demonstrativos contábeis 

elaborados a partir da nova contabilidade aplicada ao setor público contribuíram para 

informações mais transparentes. Neste sentido, foi realizada uma breve contextualização da 

contabilidade pública, bem como a comparação entre as estrutura dos demonstrativos 

contábeis elaborados pela Lei n° 4.320/64 e o novo padrão aplicado, identificando as 

principais alterações promovidas. O exame das alterações permitiu concluir que as 

informações acrescentadas ou modificadas pela nova contabilidade pública garantem mais 

transparência ao usuário, bem como contribuiu para um melhor acompanhamento da gestão 

orçamentária, financeira, patrimonial e econômica do ente público, propiciando uma 

abordagem gerencial com vistas à tomada de decisão. 
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INTRODUÇÃO 
 

A contabilidade, igualmente como outras ciências, possui especializações, como a 

contabilidade privada e pública. Para a contabilidade pública, historicamente, foram adotadas 

diferentes regras, procedimentos e demonstrativos contábeis para evidenciar a situação 

econômico-financeira das suas instituições. 

Com o advento da Lei n° 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

os entes públicos, e posteriormente com a elaboração da Lei n° 6.404/76, lei das Sociedades 

por Ações, houve um afastamentos entre os preceitos básicos das especializações (pública e 

privada) da contabilidade. Na contabilidade pública, o orçamento foi mais evidenciado, 

enquanto na área privada o objetivo precípuo é fornecer informação sobre o patrimônio. 

Todas as diferenças entre a contabilidade pública e privada começaram a ser sanadas 

com o processo de convergência as Normas Internacionais de Contabilidade. Processo 

iniciado pelo cenário mundial de globalização, obrigando a contabilidade a acompanhar o 

avanço de troca de informações a nível global. 

A convergência permite que vários países utilizem a mesma base conceitual, 

padronizando as regras e procedimentos e tornando os demonstrativos contábeis comparáveis, 

independentemente do país. Facilitando, também, a análise das informações e tomada de 

decisões por parte dos investidores. 

No setor público, o processo de adoção das normas internacionais como fundamento, 

modificou significativamente o alicerce conceitual e estrutural anteriormente aplicado, 

obrigando os entes a se adaptarem as suas realidades para aplicação da nova contabilidade 

aplicada ao setor público. Diante disso, a nova contabilidade pública ganhou importância 

acadêmica e institucional. 

 

1. Tema 

 

O presente trabalho trata do tema “A contribuição das alterações realizadas na 

estrutura dos demonstrativos contábeis elaborados a partir da nova contabilidade aplicada ao 

setor público para a geração de informações contábeis mais transparentes”. 
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2. Problema 

 

Este trabalho buscou responder ao seguinte questionamento: As alterações realizadas 

na estrutura dos demonstrativos contábeis elaborados a partir da nova contabilidade aplicada 

ao setor público contribuíram para a geração de informações contábeis mais transparentes? 

 

3. Justificativa 

 

O tema escolhido justifica-se pelas significativas mudanças ocorridas na ciência 

contábil no país rumo à convergência das Normas Internacionais de Contabilidade. 

Assim, considerando a disseminação das orientações do MCASP, resgatando o 

patrimônio público como objeto da Contabilidade e com a obrigatoriedade de utilização do 

plano de contas único e das novas demonstrações contábeis, as entidades públicas se 

encontram em constante estudo para adequação de procedimentos operacionais e dos 

demonstrativos.  

Diante disso, torna-se importante a análise das alterações realizadas nos 

demonstrativos contábeis, uma vez que os mesmos são fontes de informações para diversos 

usuários (sociedade, órgãos de controle, sociedade civil organizada e etc.), além de ser um 

instrumento de controle, tanto dos órgãos constitucionais incumbidos para tais fins, como da 

sociedade com o controle social. Acredita-se que tais mudanças surgiram com o intuito de 

contribuir para a melhoria da transparência do setor publico visando o aprimoramento 

contínuo das informações. 

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo Geral 

 

Este trabalho buscou identificar se as alterações realizadas na estrutura dos 

demonstrativos contábeis elaborados a partir da nova contabilidade aplicada ao setor público 

contribuíram para a melhoria da transparência da informação. 

 

4.2. Objetivo Específico 

 

Para o cumprimento do objetivo proposto realizou-se as seguintes abordagens:  

a) Abordagem histórica para conceituar o cenário que a contabilidade pública 

vivência; 
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b) Identificação dos instrumentos atualmente vigentes para contabilidade pública; 

c) Definição dos critérios de transparência; 

d) Análise comparativa entre a estrutura dos demonstrativos elaborados pela Lei  

n° 4.320/64 e os elaborados pelo MCASP; e 

e) Identificação dos principais pontos de mudança.  

 

5. Metodologia 
 

Este trabalho pretende realizar uma pesquisa documental, uma vez que o estudo 

baseia-se na análise de leis e manuais como fonte de informação. 

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não 

sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes 

constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos 

científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais 

diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, 

jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 

tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. 

(FONSECA, 2002, p. 32). 

 

6. Limitação da Pesquisa 

 

A análise comparativa será realizada nas seguintes Demonstrações Contábeis: Balanço 

Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais e Balanço 

Patrimonial, uma vez que apenas estes demonstrativos são de implementação obrigatória. 
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1 – ABORDAGEM HISTÓRICA 

 

A chegada da família real no Brasil trouxe desenvolvimento social e econômico para a 

colônia, surgindo assim, a necessidade e o aprimoramento de controles contábeis devido à 

evolução da sociedade e do comércio neste período. Sendo marco na contabilidade no Brasil a 

criação do órgão denominado Erário Régio, introduzindo o método das partidas dobradas e 

aumentando o controle nas contas públicas e na receita do Estado. 

Com o crescimento e propagação econômica fez-se necessário a criação do Código 

Comercial Brasileiro, promulgado em 1850 através da Lei n° 556, surgindo as primeiras 

regulamentações contábeis e instituindo a obrigatoriedade da escrituração contábil e a 

preparação de balanços anuais. Já em 1860, com a Lei n° 1.083, essas regulamentações foram 

ampliadas, obrigando as empresas a publicar e remeter ao governo os balanços, 

demonstrações e documentos. 

Em 1922, tem-se um avanço com a Lei n° 4.536, diante da qual ocorre a centralização 

dos serviços de contabilidade da União, e a organização do primeiro código de contabilidade 

pública da União. 

A crise econômica vivida em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova Iorque, fez com 

que milhares de empresas e bancos falissem, refletindo seus efeitos no mundo inteiro, uma 

vez que a economia norte-americana já era o centro do capitalismo mundial. Após a crise, 

houve um intervencionismo maior do Estado no mercado, com o surgimento de algumas 

normas padronizadas para informações contábeis, exigindo-se a elaboração de demonstrações 

contábeis e auditorias. No Brasil, nesta década, não existia nenhuma legislação para 

disciplinar e normatizar os princípios e procedimentos da contabilidade para todos os entes da 

federação. 

As primeiras normatizações brasileiras específicas sobre contabilidade surgiram com 

Decreto-Lei n° 2.416 e 2.627 de 1940. O Decreto-Lei n° 2.416 aprovou o padrão 

orçamentário para aplicação pelos órgãos competentes de todos os Estados, Municípios, 

Distrito Federal e do Território do Acre. Já o Decreto-Lei n° 2.627 caracterizava e trazia 

regras para Sociedade Anônima ou Companhia. Observa-se então, o surgimento de 

procedimentos e ênfases diferentes para aplicação dos conceitos nas entidades públicas e 

entidades privadas.  

Em 1946, foi criado o Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com o objetivo 

principal de definir as normas e procedimentos contábeis, o que muito contribuiu para o 
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fortalecimento e propagação de procedimentos uniformes. Os profissionais de contabilidade, 

também passaram a ser valorizados havendo a definição das atribuições do contador e do 

guarda-livro. 

No que se refere à normatização do setor público, a edição da Lei n° 4.320/64
1
 foi um 

grande avanço na administração e contabilidade pública. A norma estatui preceitos básicos 

sobre os sistemas: orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro, regulando principalmente 

a elaboração e execução do orçamento, conforme enfatizado no Manual do STN:  

Um importante marco na construção de uma administração financeira e contábil 

sólidas no País foi a edição da lei n° 4320, de 17 de março de 1964. Esta lei 

estabeleceu importantes regras para propiciar o equilíbrio das finanças públicas no 

País, utilizando o orçamento público como o mais importante instrumento para 

atingir esse objetivo (Brasil, 2012, p.11). 

A importância do equilíbrio das contas públicas ficou evidenciada com a preocupação 

do legislador quanto aos aspectos orçamentários não sendo priorizada a questão patrimonial. 

Diferentemente ocorreu com a elaboração da Lei n° 6.404/76, a segunda lei das Sociedades 

por Ações, sendo uma revolução na contabilidade privada, tanto sua criação, como sua 

alteração com a Lei n° 11.638/07. A lei permitiu uma melhora significativa na contabilidade 

no Brasil e segregou a contabilidade fiscal da societária.  

Estas Leis colocaram no nosso ordenamento jurídico os principais normativos 

contábeis para a área pública e privada, diferenciando esses dois ramos da contabilidade, com 

relação às regras, procedimentos e demonstrações contábeis. Alguns princípios aplicadosà 

área privada, não eram efetivamente utilizados no setor público, principalmente no que diz 

respeito aos aspectos patrimoniais. No setor público, por exemplo, os bens públicos não eram 

integralmente contabilizados e tampouco efetuadas as devidas depreciação, exaustão e 

amortização, não utilizando assim, os pressupostos básicos de mensuração do ativo.  

Todo este afastamento entre as especializações da contabilidade começou a ter outro 

rumo com as transformações vividas no cenário mundial devido ao processo de globalização, 

obrigando a contabilidade, pública e privada, a acompanhar este avanço de troca de 

informações.  

Com a globalização e abertura do mercado brasileiro para o exterior, as empresas 

nacionais que possuíam capital estrangeiro enfrentaram uma grande dificuldade com a 

diversidade de normas e práticas contábeis utilizadas em outros países, dificultando 

principalmente a análise das informações e tomada de decisões por parte dos investidores.  

                                                           
1
 Lein° 4.320, de 17 demarço de 1964, Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
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Diante disso, foi criada uma fundação independente chamada inicialmente de IASC 

(InternationalAccounting Standards Committee) e atualmente de IASB (International 

Accounting Standards Board), com o objetivo deharmonizar as demonstrações contábeis, 

criando um padrão mundialmente aceito. A entidade tem como funçãoemitirpronunciamentos 

internacionais IFRS (International Financial Reporting Standards) com vistas à criação de um 

padrão de normas contábeis com melhor estrutura técnica para facilitar o comércio e o 

entendimento em diversos países. 

A união europeia foi a primeira a adotar as normas IFRS e em 2005 obrigou todas as 

empresas abertas a adotarem a padronização. Nos demais blocos, mesmo não existindo uma 

obrigatoriedade legal, diversas empresas começaram a adotar os métodos para facilitar as 

negociações internacionais, expandindo assim as normas IFRS pelo mundo, promovendo um 

processo universal de convergência.  

O processo de convergência adotado permite a aplicação da mesma base conceitual 

para vários países, contribuindo para que sejam utilizados regras e procedimentos contábeis 

padronizados a fim de que os demonstrativos sejam comparáveis. Especificamente para o 

setor público, a convergência modificou significativamente o alicerce conceitual e estrutural 

anteriormente aplicado.  

Conforme Filho (dez.2012, p. 28-61): 

Objetivando dar efetividade à Contabilidade aplicada ao Setor Público como fonte 

de informações, é preciso concentrar esforços para melhor aplicar os Princípios da 

Contabilidade sob a perspectiva de tal setor. A adoção de princípios e normas 

diferentes do que seja recomendável pela boa técnica, ou decorrente da falta de 

consenso entre os diversos órgãos das unidades da Federação, pode ocasionar 

demonstrações que não representem adequadamente a situação patrimonial. 

No setor público, a convergência segue as normas editadas pelo IFAC – International 

Federation of Accounts (Federação Internacional de Contadores). Esta organização 

internacional composta por 173 membros e associados, incluindo o Brasil, é responsável pela 

edição das IPSAS (International Public Sector Accounting Standard), sendo estas as únicas 

fontes normativas internacionais para o Setor Público.  

Visando o engajamento nas mudanças, o governo brasileiro publicou a Portaria do 

Ministério da Fazenda n° 184/2008, que determina, no seu artigo 1°, à Secretaria do Tesouro 

Nacional - STN, órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, o desenvolvimento de 

ações no sentido de promover a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade. 

As ações realizadas pela STN nesse sentido estão baseadas nas Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) editadas pelo CFC, órgão que gere o 

processo de tradução e convergência das IPSAS para a realidade brasileira. Tomando como 
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base as NBC TSP, a STN implementa as novas regras através da edição do Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP. A elaboração das normas conta ainda, 

com o auxílio do Grupo Técnico de Padronização de Procedimentos Contábeis – GTCON, 

que inclui a participação dos entes da federação, inclusive Tribunais de Contas, para análise, 

elaboração de diagnósticos e estudos, tendo caráter técnico e consultivo.  

Com a obrigatoriedade de utilização do plano de contas único e as novas 

demonstrações contábeis até o final de 2014, conforme Portaria STN n° 634/2013, os entes 

tiveram que adaptar as suas realidades para aplicação da nova contabilidade aplicada ao setor 

público. Diante do novo cenário imposto pelas mudanças, será abordado no próximo capítulo 

quais instrumentos que, atualmente, disciplinam a contabilidade pública para elaboração das 

Demonstrações Contábeis. 
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2 – INSTRUMENTOS LEGAIS DA CONTABILIDADE PÚBLICA 

 

As regras gerais da Contabilidade Pública no Brasil são regidas pela Lei n° 4.320, 

sancionada no ano de 1964, a qual estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal. Esta lei foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 como sendo as 

diretrizes do direito financeiro no setor público, fundamentando-se no §9° do artigo 165 da 

Carta Magna, conforme transcrito abaixo:  

§ 9º - Cabe à lei complementar: 

        I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a 

organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 

orçamentária anual;  

        II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração 

direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. 

A lei traz em sua estrutura um título específico para a Contabilidade (título IX) e no 

seu artigo 83, dispõe que a contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de 

todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou 

guardem bens a ela pertencentes ou confiados. 

Outro importante instrumento é a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei 

Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000), que estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, regulamentando assim o inciso I do artigo 

163 da Constituição Federal
2
. Seu principal objetivo é definir limites para melhor controle dos 

gastos públicos, instituindo aos gestores de bens públicos que administrem com maior 

responsabilidade.  

Com relação aos procedimentos contábeis, tal lei não trouxe nenhuma mudança 

significativa, contudo sua contribuição vem com o advento da obrigação da transparência das 

contas públicas em sua totalidade, transformando a gestão fiscal. Por ser um instrumento de 

transparência e responsabilidade na gestão fiscal, a lei reforça o papel da contabilidade 

pública de planejar e executar os gastos conforme o planejado, preconizando o equilíbrio 

fiscal.  

Outro normativo que se destaca é a Portaria STN n° 634, de 13 de novembro de 2013, 

que define as regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis 

aos entes da Federação, com o objetivo final na consolidação das contas públicas. A 

competência da STN para atuar como órgão regulador lhe foi atribuída pela LRF e 

regulamentada pelo Decreto n° 6.976/2009, que dispõe sobre o Sistema de Contabilidade 

                                                           
2
  Art. 163. Lei complementar disporá sobre: I - finanças públicas; (...) 
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Federal. De acordo com o inciso XXVIII do artigo 7° deste decreto, cabe à STN “editar 

normativos, manuais, instruções de procedimentos contábeis e plano de contas aplicado ao 

setor público, objetivando a elaboração e publicação de demonstrações contábeis 

consolidadas, em consonância com os padrões internacionais de contabilidade aplicados ao 

setor público”. 

Com as competências determinas pela Portaria e pelo Decreto, descritos 

anteriormente, a STN elabora três instrumentos com vista a estabelecer diretrizes, conceitos e 

procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, sendo eles: o Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, as Instruções de Procedimentos 

Contábeis – IPC e as Notas Técnicas. 

O MCASP tem como objetivo de contribuir para resgatar o patrimônio como objeto da 

contabilidade, estabelecendo o novo plano de contas adequado aos padrões internacionais, 

além do aperfeiçoamento dos demonstrativos contábeis da Lei n° 4.320/64. O manual está na 

sua 5ª edição e foi aprovado pela Portaria nº 437, de 12 de julho de 2012
3
. 

Segundo a Portaria, o MCASP estabelece regras e procedimentos contábeis a serem 

observados pela Administração Pública, para todos os poderes e entes da Federação. E 

abordam aspectos relacionados ao reconhecimento, mensuração, registro, apuração, avaliação 

e controle do patrimônio público, adequando os dispositivos legais vigentes aos padrões 

internacionais de contabilidade, bem como padronizando conceitos, procedimentos contábeis 

específicos, o plano de contas do setor público em âmbito nacional e as demonstrações 

contábeis. 

Suas orientações não alteram as regras orçamentárias estabelecidas na Lei n° 4.320/64, 

bem como os limites legais impostos pela LRF, apenas serve como instrumento diretivo, 

descrevendo rotinas a serem utilizadas. Destaca-se, no entanto, que tal poder regulador vem 

recebendo críticas de alguns doutrinadores, uma vez que estes entendem que seria necessária 

a regulamentação de tal matéria por lei federal, tendo em vista que normas editadas pela STN, 

por vezes, conflitam com as determinações da Lei n° 4.320/64, mormente quanto aos aspectos 

patrimoniais. 

                                                           
3
 Portaria nº 437, de 12 de julho de 2012, aprova as Partes II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, III – 

Procedimentos Contábeis Específicos, IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, V – Demonstrações 

Contábeis Aplicadas ao Setor Público, VI – Perguntas e Respostas e VII – Exercício Prático, da 5ª edição do 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). 
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Nesse sentido, tramitam no Congresso Nacional dois projetos de lei
4
 conhecidos como 

Lei de Qualidade Fiscal – LQF estabelecendo normas e orientações aos gestores para garantir 

a qualidade do gasto público, enfatizando o controle e acompanhamento dos resultados. A lei 

visa complementar e fortalecer a LRF.  

Além disso, o CFC edita as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs), normas 

técnicas que embasam o MCASP e que devem ser adotadas por todos os profissionais de 

contabilidade. Dentre estas, se verifica as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público (NBCs T), possuindo 11 normas vigentes: 

 

Quadro 01 - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

Numeração 
CFC 

Resolução 
Norma 

NBC T 16.1 1.128/08 Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação 

NBC T 16.2 1.129/08 Patrimônio e Sistemas Contábeis 

NBC T 16.3 1.130/08 Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque Contábil 

NBC T 16.4 1.131/08 Transações no Setor Público 

NBC T 16.5 1.132/08 Registro Contábil 

NBC T 16.6 1.133/08 Demonstrações Contábeis 

NBC T 16.7 1.134/08 Consolidação das Demonstrações Contábeis 

NBC T 16.8 1.135/08 Controle Interno 

NBC T 16.9 1.136/08 Depreciação, Amortização e Exaustão 

NBC T 16.10 1.137/08 Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público 

NBC T 16.11 1.366/11 Sistema de Informação de Custos do Setor Público 

 

Segundo a definição da NBCT 16.1, as normas e técnicas próprias da Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público, são: 

O conjunto das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, 

seus conceitos e procedimentos de avaliação e mensuração, registro e divulgação de 

demonstrações contábeis, aplicação de técnicas que decorrem da evolução científica 

da Contabilidade, bem como quaisquer procedimentos técnicos de controle contábil 

e prestação de contas previstos, que propiciem o controle social, além da 

observância das normas aplicáveis. 

Ainda em relação aos instrumentos expedidos pela STN, observa as IPC e as Notas 

Técnicas. As IPC são emitidas com o propósito de orientar na interpretação e aplicação das 

diretrizes, normas e procedimentos contábeis relativos à consolidação das contas públicas sob 

a mesma base conceitual. Já as Notas Técnicas são emitidas para exemplificar algum ato 

normativo ou quando algum órgão ou entidade do setor público solicitar o entendimento do 

                                                           
4
Projeto de Lei do Senado n° 229, de 2009, que estabelece normas gerais sobre plano, orçamento, controle e 

contabilidade pública, voltadas para a responsabilidade no processo orçamentário e na gestão financeira e 

patrimonial, altera dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a fim de fortalecer a gestão 

fiscal responsável e dá outras providências;  

Projeto de Lei do Senado n° 248, de 2009, que estabelece normas gerais de finanças públicas voltadas para a 

qualidade na gestão e dá outras providências; 
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órgão central do Sistema de Contabilidade Federal no caso concreto (Portaria STN n° 

634/13). 

Todos esses normativos vigentes auxiliam o profissional contábil a atingir o objetivo 

da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, sendo este e seu objetivo definido na NBC T 

16.1, conforme segue: 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o ramo da ciência contábil que aplica, no 

processo gerador de informações, os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as 

normas contábeis direcionados ao controle patrimonial de entidades do setor 

público. 

O objetivo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é fornecer aos usuários 

informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, 

econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas 

mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão; a adequada prestação de 

contas; e o necessário suporte para a instrumentalização do controle social. 

Para fornecer aos usuários informações sobre a posição orçamentária, econômica, 

financeira e patrimonial da entidade e seus resultados, são utilizadas as demonstrações 

contábeis, padronizadas pelo MCASP e definidas no artigo 101 da Lei n° 4.320/64: 

Art. 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço 

Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração 

das Variações Patrimoniais, segundo os Anexos números 12, 13, 14 e 15 e os 

quadros demonstrativos constantes dos Anexos números 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 

17. 

As demonstrações contábeis são importantes fontes de informações para promover a 

transparência dos resultados e são componentes importantes na prestação de contas. Diante 

disso, no capítulo 3, será visto as mudanças ocorridas na estrutura dos demonstrativos 

contábeis elaborados de acordo com o modelo da Lei n° 4.320/64 e os efetuados sob as 

orientações do MCASP. Também, será definido o conceito de transparência para identificar se 

as alterações permitem a evidenciação de informações mais transparentes. 
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3 – ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

 

Para verificar se as alterações realizadas na estrutura dos demonstrativos contábeis 

elaborados pela nova contabilidade aplicada ao setor público contribuíram para informações 

contábeis mais transparentes, torna-se fundamental conceituar transparência e identificar 

quais normativos legais incentivam e garantem a transparência na gestão fiscal. 

A transparência na administração pública é um imperativo constitucional, estando 

previsto tanto no artigo 5° quando dispõe que todos tem direito a receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, quanto no artigo 37 

quando estabelece que a administração pública obedecerá o principio da publicidade. 

O conceito de transparência que se observa na constituição institui que o usuário 

precisa ter amplo e irrestrito acesso a informação (ressalvando os dados sigilosos, que são 

tratados como exceção), atribuindo aos atos e fatos praticados pelo gestor caráter público e 

acessível. 

A LRF também disciplina a transparência como um princípio da gestão, estabelecendo 

no seu §1º do artigo 1° que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 

transparente, que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das 

contas públicas e no seu artigo 48, a lei define os instrumentos de transparência:  

Art. 48 São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada 

ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, 

orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo 

parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 

Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 

Outros instrumentos de transparência foram incluídos na LRF pela Lei Complementar 

n° 131/09
5
: 

A transparência será assegurada também mediante:  

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os 

processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos;  

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo 

real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 

meios eletrônicos de acesso público;  

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda 

a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao 

disposto no art. 48-A. 

Nas diretrizes da LRF, estão elencados instrumentos que visam garantir a 

transparência na gestão fiscal, obrigando os mesmos a serem divulgados, inclusive nos meios 

                                                           
5
 Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009 - Acrescenta dispositivos à Lei Complementar n° 101, de 4 

de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e 

dá outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas 

sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
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eletrônicos. O gestor tem o dever de levar ao conhecimento dos cidadãos e dos órgãos 

fiscalizadores, os atos e fatos da sua gestão, através dos planos, orçamentos e leis de diretrizes 

orçamentárias; das prestações de contas e o respectivo parecer prévio; do Relatório Resumido 

da Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal. 

A NBC T 16.1 demonstra a importância do acesso à informação para possibilitar a 

análise e julgamento dos dados, conceituando que “função social da Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público deve refletir, sistematicamente, o ciclo da administração pública para 

evidenciar informações necessárias à tomada de decisões, à prestação de contas e à 

instrumentalização do controle social”.  

A doutrina amplia as qualidades que a informação precisa ter, dando características de 

tempestividade, integridade, compreensibilidade e confiabilidade, conforme definição do 

Carvalho (2014, p. 579): 

A contabilidade é uma ciência social que interpreta o patrimônio das entidades 

através do registro de dados, com o objetivo de prestar informações de forma 

tempestiva, íntegra, compreensível e confiável, analisando e controlando não apenas 

o aspecto material, mas principalmente a ótica financeira e econômica das entidades, 

demonstrando as mutações ocorridas e os resultados obtidos em determinado 

período. 

Através da concatenação dos registros dos dados e apresentação em demonstrações 

contábeis, as informações financeiras, orçamentárias, econômicas e patrimoniais são 

apresentadas ao usuário final. Conforme NBC T 16.6, a demonstração contábil é “a técnica 

contábil que evidencia, em período determinado, as informações sobre os resultados 

alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do 

patrimônio de entidades do setor público e suas mutações”. 

Portanto, as demonstrações devem compor o rol dos documentos integrantes da 

prestação de contas, permitindo, assim, que a sociedade acompanhe a execução orçamentária, 

financeira e patrimonial do ente. Tão importante quanto à prestação de contas, é como as 

informações são divulgadas, se em tempo hábil, de maneira objetiva, clara e transparente. 

A lei mais recente que incentivou a divulgação de informações, garantindo maior 

transparência é a Lei de Acesso a Informação n° 12.527/11, a qual regulamenta o direito 

constitucional de acesso a informações públicas, define um rol mínimo de informações que os 

órgãos e entidades devem publicar nos seus sítios eletrônicos e assegura a gestão transparente 

da informação, propiciando amplo acesso e divulgação.  

A transparência é um dos principais alicerces de uma gestão fiscal responsável, 

devendo as informações e os demonstrativos dos resultados serem elaborados de forma que 
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proporcionem o entendimento e permitam que seja realizado o acompanhamento e controle da 

gestão. 

Como já destacado, em face das mudanças conceituais promovidas na contabilidade 

pública brasileira, a STN procedeu à alteração das demonstrações contábeis até então 

disciplinadas pela Lei nº 4.320/64, que embora não tenham sido de caráter extintivo, 

acrescentaram informações significativas com vistas a tornar as demonstrações compatíveis 

com a contabilidade internacional, bem como proporcionar maior transparência para os 

usuários. Assim, as demonstrações contábeis apresentadas adiante estão representando o 

conceito estabelecido pela Lei nº 4.320/64 e o estabelecido pela Secretaria do Tesouro com a 

indicação das alterações promovidas, com o objetivo de verificar se as alterações contribuíram 

para uma informação mais transparente.  

 

 

3.1.Balanço Orçamentário 

 

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de demonstrar as receitas previstas e as 

despesas fixadas em confronto com as realizadas, além de apresentar o resultado orçamentário 

do exercício, superávit ou déficit, e de acompanhar a execução do orçamento.  

O Balanço Orçamentário é a demonstração contábil que deve ser elaborada pela 

Administração Pública, na qual discrimina o saldo das contas de receitas e despesas 

orçamentárias, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente 

executados. (CARVALHO, 2014, p. 724) 

 

3.1.1. Na forma da Lei n° 4.320/64 

 

O balanço encontra-se previsto no artigo 102 da Lei n° 4.320/64, e demonstrado no 

anexo 12 da lei: 

Art. 102. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em 

confronto com as realizadas. 

Nos moldes do anexo 12, da referida lei, o demonstrativo é dividido em duas colunas, 

Receitas e Despesas, evidenciando as previsões, execuções e suas diferenças. 
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Figura 01 – Balanço Orçamentário, Anexo 12 da Lei n° 4.320/64 

 

 

3.1.2. Na forma do MCASP 

 

Com base no conceito estabelecido pela NBC T, o MCASP apresenta a nova estrutura 

do Balanço Orçamentário, com vista a possibilitar uma melhor avaliação da gestão 

orçamentária.  

Assim o balanço passa a demonstrar, de acordo com o manual, as receitas detalhadas 

por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão 

atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Já as despesas são 

demonstradas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a 

dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas 

liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. 
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Figura 02 -Balanço Orçamentário – MCASP
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3.1.3. Alterações promovidas 

 

Comparando o Balanço Orçamentário da lei e da nova contabilidade verifica-se 

significativas alterações em sua estrutura, conforme os pontos resumidos abaixo e tratados a 

seguir.  

 

Quadro 02 - Alterações identificadas na estrutura do Balanço Orçamentário 

Natureza Lei n° 4.320/64 MCASP 

Evidenciação da receita Receita prevista, 

executada e diferença 

Previsão inicial, atualizada e receita 

realizada e saldo 

Evidenciação da despesa Despesa fixada, executada 

e diferença 

Dotação inicial, atualizada, despesa 

empenhada, liquidada, paga e saldo 

Discriminação da despesa Por tipo de crédito 

orçamentário  

Por categoria econômica.  

Refinanciamento da dívida 

mobiliaria e de outras dividas 

Não apresenta Apresenta destacadamente 

Saldo de exercício anterior Não apresenta Apresenta do lado da receita 

Receitas e despesas 

intraorçamentárias 

Não destacada 

separadamente 

Destacada separadamente e nota explicativa 

Restos a pagar Não apresenta Apresentado em anexo 

 

3.1.3.1. Evidenciação da Receita e da Despesa 

 

No Balanço Orçamentário elaborado na forma do anexo 12 da Lei n° 4.320/64 as 

receitas e despesas encontram-se dividida em 3 colunas: previsões, execuções e diferença, 

passando, agora, a evidenciar do lado da receita, 4 colunas (previsão inicial e atualizada, 

receita realizada e o saldo) e do lado da despesa, 6 colunas (dotação inicial e atualizada, e as 

despesas empenhadas, liquidadas e pagas e o saldo da dotação).  

Com relação à receita, a previsão inicial indica os valores constantes na Lei 

Orçamentária Anual – LOA. Já a previsão atualizada registra os valores da previsão inicial 

atualizada por meio de reestimativas da receita. As reestimativas podem ser oriundas de uma 

previsão de excesso de arrecadação utilizadas para abertura de crédito adicional ou as receitas 

não previstas na LOA ou os remanejamentos entre as receitas. 

Essa segregação traz informações relevantes, uma vez que se a diferença entre a 

previsão inicial e atualizada é fonte para abertura de créditos adicionais por excesso de 

arrecadação e o saldo, diferença entre a receita arrecada e previsão atualizada, evidencia o 

valor que de fato o ente obteve como excesso de receita não utilizado. 
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Com relação à despesa, a dotação inicial identifica os valores fixados pela LOA e a 

dotação atualizada demonstra a dotação inicial acrescida dos créditos adicionais efetivamente 

abertos. A diferença entre essas dotações representam o valor dos créditos adicionais abertos 

no exercício, que devem estar consoante com a previsão (receita) atualizada.  

Foram acrescentadas também, pela nova contabilidade, as colunas das despesas 

liquidadas e pagas. Tal detalhamento da despesa é importante fonte de informação para a 

composição dos restos a pagar do exercício.  

Os restos a pagar são passivos ainda pendentes de pagamento, ou seja, despesas 

empenhadas no exercício e que até 31 de dezembro não foram pagas, conforme define o 

artigo 36 da Lei n° 4.320/64.  

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não 

pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não 

processadas. 

Os restos a pagar processado referem-se a despesa empenhada, liquidada e não paga, 

ou seja, é a diferença entre a despesa liquidada e paga. Já restos a pagar não processado 

referem-se a despesa empenhada, não liquidada e não paga, sendo a diferença entre a despesa 

empenha e liquidada. 

Desta forma, é através das colunas de despesas empenhas, liquidadas e pagas que se 

consegue identificar o restos a pagar do exercício, item que comporá a dívida flutuante na 

entidade.  

 

3.1.3.2. Discriminação da Despesa 

 

No balanço elaborado conforme anexo da Lei n° 4.320/64, a despesa é demonstrada 

por tipo de crédito orçamentário: suplementar, especial e extraordinário. Os créditos 

suplementares visam o reforço das dotações orçamentárias já existentes na LOA, enquanto os 

especiais e extraordinárias são despesas que não foram fixadas inicialmente na LOA, 

diferenciando-se o extraordinário por possuir características de imprevisibilidade e urgência. 

Conforme nova estrutura, as receitas e despesas serão discriminadas por categoria 

econômica, ou seja, correntes e de capital. A classificação por categoria econômica permite 

identificar a origem dos recursos segundo o seu fato gerador, evidenciando quais recursos 

serão destinados a atender a despesa corrente e de capital. Permite verificar, por exemplo, se a 

receita de capital está financiando despesa corrente, ou seja, se a entidade está se endividando 

ou vendendo bens para pagar despesas de custeio.  
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A ausência do registro do balanço da despesa por tipo de crédito, suplementar, 

especial e extraordinário, foi comtemplada com a obrigatoriedade da indicação por meio de 

nota explicativa, conforme MCASP: 

O Balanço Orçamentário será complementado por nota explicativa detalhando as 

despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e 

extraordinário). 

 

3.1.3.3. Refinanciamento 

 

Dentre as novas informações adicionadas no demonstrativo, tem-se a evidenciação dos 

valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras dívidas, destacando 

tanto as receitas de operações de crédito interna e externa, bem como as despesas com a 

amortização das mesmas e seus refinanciamentos.  

Tais informações agora registradas destacadamente no balanço permitirão verificar o 

quanto de endividamento e pagamento era previsto, o quanto foi contraído de dívida e seu 

respectivo pagamento no exercício. 

 

3.1.3.4. Saldo de Exercício Anterior 

 

Acrescentou-se também o grupo Saldo do Exercício Anterior, apresentando o valor de 

recursos provenientes de superávit financeiro de exercício anterior (valor registrado no 

Balanço Patrimonial do exercício anterior) e os créditos adicionais Especiais e Extraordinários 

autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que foram reabertos no ano 

corrente. 

Portanto, são registrados neste grupo, os recursos não utilizados em exercícios 

anteriores e que servem de disponibilidade para abertura de créditos adicionais no exercício. 

Apesar de financiar despesas do exercício, tais recursos não são receitas do exercício, uma 

vez que fizeram parte da receita do ano anterior. 

Quando tais recursos, oriundos do exercício anterior, são utilizados para financiar 

despesas orçamentárias do exercício corrente, observa-se uma execução de despesa 

orçamentária em valor superior ao da receita orçamentária do exercício corrente, causando 

assim um desequilibro entre as receitas e despesas do exercício. Por isso a evidenciação destas 

novas informações no balanço é relevante, auxiliando na identificação da fonte de recurso 

utilizada para as despesas do exercício. 

Ressalta-se que o grupo Saldo de Exercícios Anteriores consta no balanço para fins de 

trazer uma informação necessária à análise do resultado orçamentário, contudo não entram no 
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cálculo do resultado, no entanto atribui maior transparência e utilidade da informação para o 

usuário.  

 

3.1.3.5. Restos a Pagar 

 

Outra novidade trazida pelo Manual são os anexos relativos à execução dos restos a 

pagar que permitem verificar os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores, os inscritos 

no último exercício, a liquidação (no caso dos não processados), o pagamento, o 

cancelamento e o saldo dos mesmos.  

Antes da implantação das novas regras esse tipo de análise não podia ser realizada, 

uma vez que os antigos demonstrativos não registravam tais valores. Agora os quadros 

permitem ao usuário acompanhar a execução dos restos a pagar de exercícios anteriores, os 

quais compõem a dívida flutuante do ente. 

 

Figura 03 –Anexo 1 – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados 

 

 

 

Figura 04 - Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados 

Liquidados 

 

 

3.1.3.6. Receitas e despesas intraorçamentárias 

 

No modelo da Lei n° 4.320/64, as receitas e despesas intraorçamentárias não são 

evidenciadas separadamente no Balanço Orçamentário. No MCASP esses valores são 

apresentados separadamente no balanço de cada órgão, sendo que, quando consolidados 

devem ser apenas evidenciados em notas explicativas. 
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A segregação desta informação é importante para análise das receitas e despesas que 

compõe a execução orçamentária do ente e ainda no caso da consolidação geral das contas, 

impede a geração de informações duplicadas no Balanço Orçamentário. 

 

3.2. Balanço Financeiro 

 

O Balanço Financeiro tem como objetivo evidenciar o fluxo financeiro que afeta a 

disponibilidade, independente de ser orçamentário ou extraorçamentário. Apresenta o saldo 

financeiro e o resultado financeiro do exercício.  

O Balanço Financeiro representa a equação de equilíbrio entre receitas e despesas, 

orçamentárias e extraorçamentárias, em especial, as entradas e saídas de recursos 

financeiros dos órgãos e entidades da Administração Pública. (CARVALHO, 2014, 

p.754) 

 

3.2.1. Na forma da Lei n° 4.320/64 

 

O demonstrativo é instituído pelo artigo 103 a Lei n° 4.320/64 e demonstrado no 

anexo 13 da lei: 

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem 

como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados 

com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem 

para o exercício seguinte.  

Parágrafo único. Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extra-

orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. 

O anexo 13 sugerido pela Lei n° 4.320/64 divide o Balanço em duas colunas, receita e 

despesa, apresentando do lado da receita, as receitas orçamentárias, os recebimentos 

extraorçamentários e o saldo do exercício anterior e no lado da despesa, as despesas 

orçamentárias, os pagamentos extraorçamentários e o saldo para o exercício seguinte. 
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Figura 05 – Balanço Financeiro, Anexo 13 da Lei n° 4.320/64 

 
 

3.2.2. Na forma do MCASP 

 

Conforme Manual, o Balanço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos 

(receitas orçamentárias e recebimentos extraorçamentários) e Dispêndios (despesa 

orçamentária e pagamentos extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo 

em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e do saldo em espécie para o 

exercício seguinte na coluna dos dispêndios. 

 

Figura 06 – Balanço Financeiro MCASP 
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3.2.3. Alterações promovidas 

 

Comparando o Balanço da Lei n° 4.320/64 e o da nova contabilidade, identificam-se 

alterações em suas estruturas, conforme os pontos resumidos abaixo e explicadas a seguir.  

 

Quadro 03 - Alterações identificadas na estrutura do Balanço Financeiro 

Natureza Lei n° 4.320/64 MCASP 

Evidenciação da Receita Por categoria econômica Por destinação de recurso 

Evidenciação da Despesa Por função Por destinação de recurso 

Evidenciação do grupo Transferências 

Financeiras Recebidas e Concedidas 

Apresenta  Apresentação destacada 

 

 

3.2.3.1. Evidenciação da Receita e da Despesa 

 

De acordo com o anexo 13 da Lei n° 4.230/64, o Balanço Financeiro é apresentado em 

duas seções, sendo a receita orçamentária demonstrada por categoria econômica (receita 

corrente e de capital) e a despesa orçamentária por Função (legislativa, administração, 

educação e etc.). 

No novo modelo proposto a receita e a despesa passaram a ser evidenciada por 

destinação de recurso, apresentando a destinação ordinária e vinculada de acordo com as 

características especificas de cada ente.  

Entende-se por destinação ordinária, conforme MCASP, o processo de alocação livre 

entre a origem e a aplicação de recursos, isto é, não há vínculo entre o recurso arrecadado e a 

sua alocação. Já a destinação vinculada estabelece a origem e aplicação de recursos 

estritamente relacionadas a mesma natureza, ou seja, recursos da saúde devem ser destinados 

as despesas da área de saúde.  

Portanto, a nova discriminação proposta para o Balanço possibilita identificar qual a 

origem e a aplicação dos recursos financeiros referentes à receita e despesa orçamentárias de 

acordo com a sua vinculação legal, permitindo ao usuário da informação avaliar se os recursos 

vinculados a determinada área foram de fato aplicados naquela função.  
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3.2.3.2. Evidenciação do grupo Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas 

 

O registro das transferências financeiras não estava previsto quando da criação do 

anexo 13 pela Lei n° 4.320/64, sendo essas informações evidenciadas no rol das receitas e 

despesas extraorçamentárias.  

Já na nova contabilidade, as movimentações de recursos financeiros entre os órgãos e 

entidades da administração direta e indireta, decorrentes ou não, da execução orçamentária, 

são evidenciados separadamente no grupo Transferências Financeiras Recebidas e 

Concedidas, melhorando a forma de apresentação e avaliação dos dados no demonstrativo. 

 

 

3.3. Demonstração das Variações Patrimoniais 

 

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as variações ocorridas 

no patrimônio, apurando o resultado patrimonial. 

 

3.3.1. Na forma da Lei n° 4.320/64 

 

Segundo o artigo 104 da Lei n° 4.320/64, a Demonstração das Variações Patrimoniais 

evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução 

orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. 

De acordo com o modelo da Lei, o demonstrativo é dividido em duas colunas, 

Variações Ativas e Variações Passivas, distribuídas em três grupos: resultantes da execução 

orçamentária, mutações patrimoniais e independentes da execução orçamentária. O resultado 

patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais ativas e 

passivas. 
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Figura. 07 –Demonstração das Variações Patrimoniais, Anexo 15 da Lei n° 4.320/64 

 
 

3.3.2. Na forma do MCASP 

 

Para melhor atendimento a finalidade da Demonstração das Variações Patrimoniais, o 

MCASP apresentou a seguinte definição para o demonstrativo: 

As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e 

qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor 

público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações 

qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a 

composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. 

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações 

patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

Figura 08 – Demonstração das Variações Patrimoniais - MCASP 
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3.3.3. Alterações promovidas 

 

Quando comparados o demonstrativo antigo e o novo, identificam-se alterações em 

suas estruturas, conforme pontos resumidos abaixo e elucidadas a seguir.  

 

Quadro 04 - Alterações identificadas na estrutura da Demonstração das Variações Patrimoniais 

Natureza Lei n° 4.320/64 MCASP 

Evidenciação dos fatos que aumentam o 

patrimônio líquido 

Variações Ativas Variações Quantitativas 

Aumentativas 

Evidenciação dos fatos que diminuem o 

patrimônio líquido 

Variações Passivas Variações Quantitativas 

Diminutivas 

Evidenciação dos fatos que não alteram 

o patrimônio líquido 

Mutações Patrimoniais Variações Qualitativas  

 

3.3.3.1. Evidenciação dos fatos que modificam o patrimônio líquido 

 

De acordo com o anexo 15 da Lei n° 4.320/64, a DVP evidencia os fatos que alteram 

(aumentam ou diminuem) o patrimônio líquido, demonstrados pelas variações resultantes e 

independentes da execução orçamentária.  

Os fatos que aumentam o patrimônio líquido são representados pelas Variações Ativas 

Resultantes da Execução Orçamentária (receitas orçamentárias realizados no exercício) e 

pelas Variações Ativas Independentes da Execução Orçamentária (originários de fatos 

supervenientes ativos
6
 ou insubsistências passivas

7
). 

Já os fatos que diminuem o patrimônio líquido são classificados nas Variações 

Passivas Resultantes da Execução Orçamentária (despesas orçamentárias realizados no 

exercício) e nas Variações Passivas Independentes da Execução Orçamentária (originários de 

fatos supervenientes passivos
8
 ou insubsistências ativas

9
).  

Essa segregação é explicada pelo artigo 100 da Lei. 

Art. 100 As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados 

da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e 

as superveniências e insubsistência ativas e passivas, constituirão elementos da 

conta patrimonial. 

Na nova contabilidade, as variações patrimoniais são separadas em dois grupos: 

quantitativas, as que alteram o patrimônio líquido e são divididas em aumentativas e 

diminutivas, e qualitativas, as que não alteram o patrimônio líquido.  

                                                           
6
 Superveniências Ativas: aumentam o ativo. Exemplo: recebimento de uma doação. 

7
 Insubsistências Passivas: diminuem o passivo. Exemplo: desaparecimento de uma dívida. 

8
 Superveniências Passivas: aumentam o passivo. Exemplo: reconhecimento de dívida não registrada. 

9
 Insubsistências Ativas: diminuem o ativo. Exemplo: furto de uma mercadoria.  



35 

 

 

 

As Variações Patrimoniais Aumentativas são aquelas decorrentes de transações no 

setor público que aumentam o patrimônio líquido e correspondem aos seguintes grupos de 

contas: Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria, Contribuições Sociais e Econômicas, 

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos, Resultados Financeiros, Transferências 

Recebidas, Valorização e Ganhos com Ativos e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. 

(MCASP) 

E as Variações Patrimoniais Diminutivas são aquelas decorrentes de transações no 

setor público que diminuem o patrimônio líquido e correspondem aos grupos: Pessoal e 

Encargos, Benefícios Previdenciários, Benefícios Assistenciais, Uso de Bens, Serviços e 

Consumo de Capital Fixo, Resultados Financeiros, Transferências Concedidas, 

Desvalorização e Perda de Ativos e Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. (MCASP) 

As alterações implementadas propiciaram uma melhor organização da informação, 

permitindo avaliar detalhadamente quais eventos impactaram positiva ou negativamente o 

resultado patrimonial obtido no período.   

 

3.3.3.2. Evidenciação dos fatos que não alteram o patrimônio líquido 

 

Os fatos que não alteram o patrimônio líquido são aqueles decorrentes das transações 

permutativas, ou seja, não afetam o resultado patrimonial do período, tendo em vista 

provocarem lançamentos compensatórios entre os elementos do ativo, do passivo ou de 

ambos.   

No modelo da Lei n° 4.320/64, os fatos permutativos são apresentados no grupo de 

Mutações Patrimoniais, representadas pelas Mutações Ativas ou Mutações Passivas. 

Pela nova contabilidade, a DVP demonstra estas transações destacadamente no quadro 

das variações patrimoniais qualitativas, separando assim as informações das transações que 

não alteraram o resultado do exercício. As variações qualitativas representam a incorporação e 

desincorporação de ativos e passivos. 

A mudança efetuada considerou o fator relevância da informação, retirando do 

demonstrativo do resultado patrimonial as informações que não eram consideradas no 

resultado, tendo em vista sua característica permutativa. Por outro lado, permitiu a 

evidenciação dos fatos que provocaram corporação e desincorporação no patrimônio do ente. 
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3.4. Balanço Patrimonial 

 

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia quantitativa e qualitativamente 

a situação patrimonial da entidade, registrando os bens, direitos, obrigações e a situação 

patrimonial do exercício. 

Trata-se de um demonstrativo “estático”, pois as informações evidenciadas 

representam uma situação momentânea específica, ou seja, consta como está 

formado o patrimônio, qualitativa e quantitativamente, no dia em que esse 

demonstrativo é emitido. (CARVALHO, 2014, p. 772) 

 

3.4.1. Na forma da Lei n° 4.320/64 

 

Segundo o artigo 105 da Lei n° 4.320/64, o Balanço Patrimonial demonstrará o Ativo 

Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial e 

as Contas de Compensação. No mesmo artigo, a lei define os grupos, diferenciando cada 

grupo de contas em relação ao aspecto orçamentário, ou seja, se depende ou não de 

autorização orçamentário:  

§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis 

independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.  

§ 2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização 

ou alienação dependa de autorização legislativa.  

§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamento 

independa de autorização orçamentária.  

§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que 

dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.  

§ 5º Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e 

situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que, imediata ou 

indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. 
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Figura 09– Balanço Patrimonial, Anexo 14 da Lei n° 4.320/64 

 
 

3.4.2. Na forma do MCASP 

 

Nos moldes do MCASP, “o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que 

evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por 

meio de contas representativas do patrimônio público”. O manual apresenta as seguintes 

definições para os grupos:  

a) Ativo - são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos 

passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos 

futuros ou potencial de serviços. 

b) Passivo - são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, 

cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos 

capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. 

c) Patrimônio Líquido - é o valor residual dos ativos da entidade depois de 

deduzidos todos seus passivos. 

d) Contas de Compensação - compreende os atos que possam vir ou não a afetar o 

patrimônio. 

A norma ainda define que deve ser evidenciado no Patrimônio Líquidoo resultado do 

período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores e que os elementos 

patrimoniais devem ser separados em circulante e não-circulante, com base em seus atributos 

de conversibilidade e exigibilidade. 
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Figura 10 – Balanço Patrimonial - MCASP 

 
 

3.4.3. Alterações promovidas 

 

Comparando o Balanço Patrimonial pela Lei n° 4.320/64 e pela nova contabilidade, 

identificam-se alterações na estrutura do demonstrativo, conforme pontos resumidos no 

quadro e elucidados a seguir. 
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Quadro 05 - Alterações identificadas na estrutura do Balanço Patrimonial 

Natureza Lei n° 4.320/64 MCASP 

Divisão dos grupos Financeiro e Permanente Circulante e Não Circulante 

Ativos e Passivos financeiros 

e permanentes 

Parte integrante do Balanço Quadro integrante do Balanço 

Contas de Compensação Parte integrante do Balanço Quadro integrante do Balanço 

Demonstrativo do 

Superavit/Deficit Financeiro 

Não apresenta Anexo ao Balanço 

 

 

3.4.3.1. Divisão dos grupos 

 

A Lei nº 4.320/1964, no artigo 105, divide os grupos Ativo e Passivo do Balanço 

Patrimonial em função da dependência ou não de autorização orçamentária, ou seja, em 

Financeiro e Permanente. 

A lei define o Ativo Financeiro como os créditos e valores realizáveis 

independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários, e o Ativo 

Permanente como os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de 

autorização legislativa. No Passivo Financeiro são registradas as dívidas flutuante e outros 

pagamentos que independa de autorização orçamentária, eno Permanente compreende as 

dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou 

resgate. 

Já no novo modelo, a nomenclatura legal, financeiro e permanente, foi alterada para 

circulante e não circulante, como a utilizada nas entidades de direito privado, inclusive as 

empresas públicas e as sociedades de economia mista. 

No grupo circulante registram-se os ativos disponíveis para realização imediata ou até 

o término do exercício seguinte e os passivos exigíveis até o final do exercício seguinte ou 

correspondentes a valores de terceiros ou retenções, quando a entidade for fiel depositária, 

independente do prazo de exigibilidade. 

Os demais ativos e passivos serão classificados no grupo não circulante. 

Ressalta-se que os antigos grupos de financeiro e permanente ainda são 

disponibilizados em quadro no final do Balanço Patrimonial, não suprimindo a informação 

que é importante para a apuração do resultado financeiro.  
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Conforme Manual o controle de financeiro e permanente será efetuado por meio de 

atributos vinculados às contas contábeis de modo a permitir a segregação do saldo financeiro, 

atributo “F”, ou permanente, atributo “P”, para o ativo e passivo. 

O novo modo de evidenciação do Balanço corrige uma distorção conceitual atribuída a 

Lei n° 4.320/64 no tocante que concerne ao regime de competência adotado até então pela 

contabilidade pública que registrava as receitas pelo regime de caixa e a despesa quando esta 

era devidamente empenhada. 

Com as novas determinações as informações patrimoniais passam a evidenciar as 

receitas e despesas pelo regime de competência, ou seja, os fatos são registrados no momento 

em que ocorrem independentemente do seu recebimento ou pagamento, respeitando ainda os 

respectivos prazos de conversibilidade para o ativo e exigibilidade para o passivo.  

 

3.4.3.2. Contas de Compensação 

 

As contas de compensação compreendem o registro dos bens, valores, obrigações que 

possam vir afetar ou não o patrimônio, ou seja, valores em poder de terceiros, valores 

recebidos de terceiros, valores nominais emitidos e as contas com função precípua de 

controle. 

Nos moldes da Lei n° 4.320/64, o ativo e passivo compensado era registrado no 

Balanço Patrimonial, enquanto no novo Balanço é registrado num quadro separado.  

No quadro referente às compensações, deverão ser incluídos os atos potenciais do 

ativo e do passivo que possam, imediata ou indiretamente, vir a afetar o patrimônio, como por 

exemplo, direitos e obrigações conveniadas ou contratadas; responsabilidade por valores, 

títulos e bens de terceiros; garantias e contragarantias de valores recebidas e concedidas; e 

outros atos potenciais do ativo e do passivo. (MCASP) 

Por se tratar de atos que possam vir a afetar o patrimônio, sua evidenciação é 

importante fonte de informação ao usuário final. 

 

Figura 11 – Quadro das compensações 
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3.4.3.4. Demonstrativo de superávit/déficit financeiro 

 

O demonstrativo do superávit/déficit financeiro representa uma novidade incluída pelo 

Manual, em atendimento ao parágrafo único do artigo 8° e artigo 50 da LRF. 

 Art. 8º Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica 

serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que 

em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.  

Art. 50 Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração 

das contas públicas observará as seguintes: 

I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos 

vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados 

de forma individualizada. 

Neste anexo será identificada a destinação do recurso, evidenciando se os mesmos são 

vinculados ou não e, no caso dos vinculados, indicará também a sua finalidade. E ainda, 

possibilita identificar a existência de disponibilidade financeira ou não, para arcar com a 

despesa realizada, permitindo ao usuário da informação uma análise mais precisa quanto a 

destinação dos recursos, bem como demonstrar a situação financeira líquida do ente. 

 

Figura 12 – Demonstrativo do Superavit/Deficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial 
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4 – CONCLUSÃO 

 

Este trabalho buscou identificar se as alterações realizadas na estrutura dos 

demonstrativos contábeis elaborados a partir da nova contabilidade aplicada ao setor público 

contribuíram para a melhoria da transparência da informação. 

Em face das mudanças conceituais promovidas na contabilidade pública brasileira, os 

demonstrativos contábeis sofreram significativas modificações. Apresentamos os 

demonstrativos contábeis representando o conceito estabelecido pela Lei nº 4.320/64 e o 

estabelecido pela Secretaria do Tesouro, e identificamos os principais pontos de alteração, 

através da análise comparativa realizada nos seguintes demonstrativos: Balanço 

Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais e Balanço 

Patrimonial.  

A introdução de informações como a receita atualizada, bem como as despesas 

liquidadas e pagas, e a demonstração da execução dos restos a pagar no Balanço 

Orçamentário, permitiu ao usuário final verificar e analisar os dados orçamentários que 

impactam no patrimônio da entidade. Tais informações são vitais para a análise do 

cumprimento das metas fiscais, do desempenho da gestão orçamentária e do alcance das 

politicas públicas traçadas pelo gestor. 

No Balanço Financeiro, a melhora na apresentação das informações da receita e 

despesa, bem como das transferências concedidas e recebidas é um fator importante para 

análise e a verificação da avaliação da gestão financeira, evidenciando os ingressos e 

dispêndios de recursos ocorridos no exercício de uma forma mais compreensível e 

transparente ao usuário da informação.  

Embora não tenha trazido grandes inovações, a Demonstração das Variações 

Patrimoniais contribuiu para uma melhor análise do resultado do período, permitindo ao 

usuário final identificar como a administração promoveu alterações patrimoniais quantitativas 

e qualitativas em seu patrimônio. 

Por fim, cabe destacar a mais importante alteração conceitual promovida pela nova 

contabilidade aplicada ao setor público, que trata da inclusão no sistema patrimonial do 

regime de competência para o registro das receitas e despesas, passando a evidenciar os fatos 

nos grupos circulantes e não circulante e patrimônio líquido. 

As alterações promovidas na contabilidade aplicada ao setor público promoveram de 

fato uma maior transparência das informações inerentes à execução orçamentária, financeira e 

patrimonial dos entes e ainda contribuíram como subsídio para a tomada de decisão dos 
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gestores, deixando de ser uma peça contábil formal para ser um instrumento gerencial de 

significativa importância tanto para a sociedade quanto os gestores responsáveis pela 

implementação das politicas públicas.  
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