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RESUMO 

 

Ao analisarmos a contabilidade em seu contexto amplo, podemos perceber que há 
algumas distinções em sua aplicação. Ao ser adotada em empresas de caráter 
privado, a escrituração ocorrerá conforme a necessidade da entidade, já em 
instituições públicas os lançamentos acontecerão de maneira sistêmica. Dentre as 
disparidades, encontramos a de maior abordagem, a escrituração de ativos públicos, 
que por muito tempo ficaram esquecidas aos olhos dos agentes administrativos 
públicos.  Objetivando demonstrar as mudanças na legislação, no âmbito público, 
este artigo discorrerá sobre as NBCs 16.9 e 16.10, pois elas ditam os novos 
procedimentos a serem adotados, baseando-se nas normas internacionais. O 
mecanismo de pesquisa adotado foi uma análise bibliográfica baseada em 
informações de autores específicos, além da nova legislação vigente aplicada as 
práticas do setor público. Percebe-se que o Brasil vem adaptando-se a esta nova 
legislação e percorrerá um longo caminho até sua afetiva conclusão, pois as 
adequações acontecerão aos poucos e não da noite para o dia. 
 

Palavras-chave: Contabilidade Pública.NBC 16.9.NBC16.10 

                                                 
1
 Angela Wrzecionek Faculdade Sul Brasil – FASUL 

 
2
 Mara Joner Strider Faculdade Sul Brasil – FASUL 

 
3
 Docente Edina Carine Kinzler  Faculdade Sul Brasil – FASUL - ORIENTADOR 

 



ARTIGO 

 
 

 
 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 Quase tudo na área pública tem origem no orçamento, deixando em segundo 

plano informações a respeito de seu patrimônio, concentra-se muita atenção no 

registro dos orçamentos aprovados e principalmente no acompanhamento da 

execução orçamentária. 

 Com a alteração da legislação essa realidade tende a mudar, busca-se 

padronizar as demonstrações públicas brasileiras com as demonstrações públicas 

internacionais, isso passa a ocorrer a partir da implantação das NBCs. 

Pretendemos descrever os procedimentos que estão sendo tomados para 

consumar tais regulamentações e o impacto que provocará a partir de sua efetiva 

implementação, em suma a contabilidade pública deve evidenciar a situação de 

todos que arrecadam receitas, efetuam despesas, administram ou guardem bens. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

A Contabilidade Pública, como já sabemos, busca através da administração 

pública utilizar recursos para a satisfação da coletividade. Sendo um ramo da 

contabilidade geral, ela também tem o objetivo de coletar e registrar dados que irão 

servir para a tomada de decisão. Carvalho (2010, p. 515) afirma que “o objeto da 

contabilidade, em seu sentido amplo, é o patrimônio. Este é constituído por bens, 

direitos e obrigações vinculados a uma entidade (pessoa física ou jurídica)”. 

 

O Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou 
intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados produzidos, recebidos, 
mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador e 
represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente a prestação 
de serviços públicos ou a exploração econômica por entidades do setor 
público e suas obrigações (MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO 
SETOR PÚBLICO, 2011).    
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Podemos perceber que a contabilidade pública de forma geral, estuda, 

orienta, controla e também registra atos e fatos da administração pública. Na 

contabilidade pública, o mais relevante é o balanço de resultados, onde se 

demonstra as despesas e receitas, ou seja, como se arrecadou o dinheiro e de qual 

maneira foi aplicado. 

Já na contabilidade empresarial (geral), utiliza-se como regime de 

escrituração contábil, o regime de competência, tanto para as receitas quanto para 

as despesas. Esta registra fatos administrativos e tem como objetivo apurar o lucro, 

com exceção daquelas entidades que são  sem fins lucrativos. 

 

O objetivo principal da contabilidade, portanto, conforme a Estrutura 
Conceitual Básica da Contabilidade, é o de permitir a cada grupo principal 
de usuários a avaliação da situação econômica e financeira da entidade, 
num sentido estático, bem como fazer inferências sobre suas tendências 
futuras. (MARION, 2007 p.26) 

 
 

Para que possamos melhor entender as principais diferenciações e 

particularidades entre ambas, segue abaixo quadro ilustrativo: 

 

 
CONTABILIDADE PÚBLICA 

 

 
CONTABILIDADE EMPRESARIAL 

(GERAL) 

Possui caráter conservador – registro 
dos atos e fatos baseados em normas 
legais. 

Possui maior liberdade – além das 
normas que a regem, baseia-se em 
consenso da classe contábil. 

Não apura lucro, mas déficit ou 
superávit. 

Objetiva apurar lucro – exceção para 
as entidades sem fins lucrativos. 

Demonstra no resultado geral do 
exercício, na Demonstração das 
Variações Patrimoniais (DVP) e 
Demonstração do Resultado 
Econômico toda e qualquer alteração 
no patrimônio, inclusive fatos 
meramente permutativos. 

Em princípio na Demonstração do 
Resultado do Exercício (DRE), o 
resultado é apurado através da 
comparação entre receitas e 
despesas, não envolvendo contas 
patrimoniais. 

Acompanha e registra a elaboração e 
execução orçamentária (Atg. 85, da 
Lei nº 4.320/64). 

Não registra a execução dos 
orçamentos, pois são atos 
administrativos. 
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A depreciação é obrigatória a partir de 
2010. A entidade pública necessita 
apropriar ao resultado de um período, 
o desgaste do seu ativo imobilizado 
ou intangível, por meio do registro da 
variação patrimonial diminutiva de 
depreciação, amortização ou 
exaustão, obedecendo ao princípio da 
competência. 

A depreciação é facultativa – 
geralmente as empresas realizam, 
pois é vantajoso em função dos 
tributos. 

Exercício financeiro – coincide com o 
ano civil e vai de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro (Art. 34, da Lei nº 
4.320/64). 
 

O exercício social terá duração de um 
ano e a data do término será fixada 
no estatuto (Art. 175, da Lei nº 
6.404/76). 

Possui CINCO sistemas contábeis 
independentes (orçamentário, 
financeiro, patrimonial, de 
compensação e custos), os débitos e 
créditos são escriturados dentro de 
cada sistema. Exemplo, quando 
houver débito em uma conta do 
sistema patrimonial, haverá um ou 
mais créditos correspondentes dentro 
do mesmo sistema. 

As contas são registradas em um só 
sistema, envolvendo contas 
patrimoniais e de resultado. As contas 
patrimoniais não se misturam com as 
de resultado na apuração e 
Demonstração de Resultado do 
Resultado (DRE). Nos lançamentos 
contábeis existem registros 
simultâneos de contas de resultado e 
patrimonial. 

Classifica-se como material 
permanente somente aquele com vida 
útil estimada superior a dois anos (Art. 
15 § 2º, da Lei nº 4.320/64). 

Classifica-se como material 
permanente os bens destinados a 
manutenção das atividades da 
empresa, ou exercidos com essa 
finalidade. 

Fonte: “Orçamento e Contabilidade Pública” (CARVALHO 2010, p.196) 

 

Cabe ao sistema de contabilidade pública a função principal de efetuar o 

controle, visando solucionar dois problemas diversos: propiciar as informações 

necessárias à direção da organização, para que oriente de forma mais econômica as 

opções de gestão e possibilitar que os gestores exerçam o controle sobre o 

processo de gestão em seu aspecto econômico . 

O orçamento público pode ser definido como o instrumento técnico legal claro 

da ação de planejamento do Estado, de pronunciar as orientações e programas 

governamentais a objetivos, prioridades e metas. Para que possamos estudar o 

orçamento publico, requer-se uma compreensão e analise do Plano Plurianual Anual 
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(PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da lei Orçamentária Anual (LOA), 

que são vistos como um conjunto flexível de planejamento,execução,controle e 

avaliação da ação governamental.  

As principais fontes de recursos públicos são as doações voluntarias, as 
rendas produzidas através de bens públicos ou pela produção de empresas 
estatais, por tributos e penalidades exigidas coercitivamente, empréstimos 
de instituições publicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras e ainda  por 
emissão de moeda.(ARAUJO, ARRUDA, BARRETTO, 2009, p.39). 

 

Embora a ciência contábil venha sofrendo várias alterações e adaptações nos 

últimos anos, o desenvolvimento da contabilidade pública foi esquecido, durante 

muito tempo não houve preocupação em aprimorar suas demonstrações e 

lançamentos de forma a deixar claro aos seus usuários o que realmente acontece na 

atividade pública.  

O modelo contábil aplicado ao setor público no Brasil se baseava 

exclusivamente na Lei Federal 4.320/64 e na Lei Complementar 101/00 – LRF, 

verificando lacunas o CFC (Conselho Federal de Contabilidade) enviou ao Ministério 

da Fazenda um conjunto de “Orientações Estratégicas para a Contabilidade Pública 

no Brasil” com orientações que auxiliarão no desenvolvimento conceitual de acordo 

com as normas internacionais.   

Mais recentemente, especificamente no final do ano de 2008, acompanhando 

o contexto evolutivo da Contabilidade Pública, foram criadas as Normas Brasileiras 

de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT), sob a denominação de NBC T 

16, visando, entre outros, adequar as Normas Brasileiras de Contabilidade Pública 

às Normas Internacionais de Contabilidade. Cumpre observar que as mencionadas 

normas apresentam, como objetivo principal, a necessidade de resgate da 

contabilidade enquanto ciência no âmbito do setor público, ultrapassando, dessa 

forma, a fronteira de simples regulação de procedimentos contábeis.    

Com a chegada das NBCs T 16, o orçamento público deixa de ser o papel 

principal e passa a ser um importante auxilio que trata do fluxo de caixa do Governo, 

baseando-se em autorização legislativa para arrecadar receitas e realizar despesas.

 As Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público, são assim 

divididas: 
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NBC T 16.1 – Conceituação, objeto e campo de aplicação – Resolução CFC N. 

1.128/08; 

NBC T 16.2 – Patrimônio e sistemas contábeis - Resolução CFC N. 1.129/08; 

NBC T 16.3 – Planejamento e seus instrumentos sob o enfoque contábil - Resolução 

CFC N. 1.130/08; 

NBC T 16.4 – Transações no setor público - Resolução CFC N. 1.131/08; 

NBC T 16.5 – Registro contábil - Resolução CFC N. 1.132/08; 

NBC T 16.6 – Demonstrações contábeis - Resolução CFC N. 1.133/08; 

NBC T 16.7 – Consolidação das demonstrações contábeis - Resolução CFC N. 

1.134/08; 

NBC T 16.8 – Controle interno - Resolução CFC N. 1.135/08; 

NBC T 16.9 – Depreciação, amortização e exaustão - Resolução CFC N. 1.136/08; 

NBC T 16.10 – Avaliação e mensuração de ativos e passivos em entidades do setor 

público - Resolução CFC N. 1.137/08.  

Baseando-se apenas nas duas últimas normas (NBC 16.9 e NBC 16.10), 

iremos descrever a relevância das mesmas, na escrituração e demonstração dos 

fatos contábeis de natureza patrimonial das entidades públicas, pois foram as de 

maior impacto na administração pública. 

 

1.1 NBC 16.9 – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 

 

Para podermos compreender o desdobramento de um lançamento 

depreciativo, primeiramente devemos entender o que se deve depreciar, pois 

conforme Araújo (2009, p.302) depreciação nada mais é que “a redução do valor dos 

bens tangíveis pelo desgastes ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou 

obsolescência”.   

Quando uma entidade, seja ela pública ou privada, faz um investimento para 

aquisição de um ativo imobilizado (item tangível que é mantido para o uso na 

produção ou fornecimento de bens ou serviços), este deverá ser registrado no 

Balanço Patrimonial (BP) com seu valor real de compra. Com o passar do tempo o 
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ativo acabará tendo uma redução na sua capacidade de produção, seja por 

deterioração física, desgaste com o uso ou obsolescência, implicando na 

apropriação do consumo destes mesmos ativos ao resultado do período, atendendo 

o princípio da competência. 

Como as entidades públicas, em sua maioria, não mensuravam no Balanço 

Patrimonial o valor de seus intangíveis, o processo de depreciação nunca ocorreu, 

essa movimentação apenas ficava evidenciada na execução orçamentária. Muitas 

empresas públicas somente passaram a efetuar cálculos para inventário de bens 

móveis e imóveis, tangíveis e intangíveis com a exigência da nova legislação, que os 

obriga a executar a depreciação. 

Baseando-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (2011, 

p.177): 

Após o reconhecimento do ativo imobilizado e intangível, a entidade deve 
mensurar as classes que o compõem escolhendo ou o modelo de custo 
menos a depreciação e redução ao valor recuperável acumuladas ou o 
modelo de reavaliação menos a depreciação e redução ao valor recuperável 
acumuladas subseqüentes, devendo aplicar a política adotada para toda 
uma classe de ativos imobilizados ou intangíveis. 

 

O método de amortização praticamente iguala-se ao método de depreciação, 

a diferença está na redução do valor aplicado na aquisição de direitos de 

propriedade e na redução do valor físico do bem. No Manual de Contabilidade 

Aplicado ao Setor Público encontramos a seguinte definição (2011, p.193) “o método 

de amortização deve refletir o padrão em que os benefícios econômicos futuros ou 

potencial de serviços do ativo são esperados a serem consumidos pela entidade”. 

Já a exaustão ocorrerá quando o ente público faz utilização de recursos 

naturais, consiste na redução do montante de investimentos necessários á 

exploração de recursos minerais ou florestais. Para Araújo (2009, p.302) a exaustão 

é “a redução do valor, decorrente da exploração, dos recursos minerais, florestais e 

outros recursos naturais esgotáveis”. 

 

 

 

 



ARTIGO 

 
 

 
 

 

Depreciação, Amortização e Exaustão 

Reflexos Patrimoniais 

 

 

 

Impacto no resultado 

Decréscimo Patrimonial  

Conta redutora de Ativo no  

Balanço Patrimonial 

Fonte: Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (2011) 

 

 

1.2 NBC 16.10 – AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS EM 

ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO 

 

Independentemente da execução orçamentária os fatos contábeis devem ser 

evidenciados nas demonstrações contábeis, a fim de serem reconhecidos e 

apresentados pela existência dos fatos geradores. A avaliação e mensuração dos 

ativos e passivos devem possibilitar o reconhecimento dos ganhos e das perdas 

patrimoniais. 

“Mensuração: a constatação de valor monetário para itens do ativo e do 

passivo decorrente da aplicação de procedimentos técnicos suportados em análises 

qualitativas e quantitativas”. (ARAUJO, ARRUDA, BARRETO, 2009, p.307). 

Mas para que se possa haver uma avaliação e mensuração dos ativos e 

passivos de uma entidade pública, será necessário observar alguns critérios como: 

as disponibilidades, créditos e dividas, estoques, investimentos permanentes, 

imobilizados, o intangível e o diferido, pois estes provocam efeitos de caráter 

econômico e financeiro no patrimônio da entidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil ainda está engatinhado a respeito das adequações a serem 

realizadas, são muitas as exigências, mas que auxiliarão de forma extrema o 

contribuinte, pois a evidenciação dos fatos e montantes públicos possibilitaram a 

cobrança dos direitos constitucionais. 

Considerando que a nova legislação pública busca equiparar-se normas 

internacionais de contabilidade, verificamos a preocupação de um maior controle das 

entidades de caráter público, com o intuito de alcançar a eficácia da administração 

dos recursos públicos. 

As NBCs comprovam o interesse na legalização dos lançamentos e 

escrituração dos fatos contábeis, pois a partir destas há de se ter um melhor 

entendimento sob o patrimônio público. 

Julga-se ser necessário que as entidades públicas procurem a melhor saída 

por meio dos ajustes essenciais, voltados à proteção do atendimento as normas, 

considerando-se que o resultado certamente será favorável ao foco principal, que é 

a preservação do patrimônio.  
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