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Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público (CASP) 



Origens 

Primeiros tempos da organização do Estado  

Patrimonialismo: significa a incapacidade ou a relutância do 

governante em distinguir entre o patrimônio público e seus bens 

privados.  

As origens da contabilidade pública estão intimamente ligadas 

ao regime democrático adotado nos Estados modernos, onde o 

poder é exercido em nome do povo. 



Registros e marcos históricos 

Alvará de 28 de junho de 1808: 

(..) 

I – Para que o método de escrituração e fórmulas de 

contabilidade da minha Real Fazenda não fique arbitrário e 

sujeito à maneira de pensar de cada um dos contadores gerais, 

que sou servido criar para o referido Erário: ordeno que a 

escrituração seja a mercantil por partidas dobradas, por ser a 

única seguida pelas nações mais civilizadas, assim pela sua 

brevidade para o manejo de grandes somas, como, por ser a 

mais clara, e a que menos lugar dá a erros e subterfúgios, onde 

se esconde a malícia e a fraude dos prevaricadores. 



Em 1827, o Imperador D. Pedro I, ao inaugurar-se a sessão 

legislativa, classificou o sistema de contabilidade em vigor de 

péssimo. Pediu a organização e implantação de outro, que 

fosse racional. 

Registros e marcos históricos 

A reforma veio com a Lei de 4/10/1831, dando autoridade ao 

Contador-Geral para fixar normas de execução dos serviços de 

contabilidade em todas as repartições, destacando-se a relativa 

ao emprego do Método das Partidas Dobradas 

A morte do Contador-Geral, Alves Branco, lançou o país de 

volta caos administrativo-contábil. O Decreto 736, de 

20/11/1850, permitiu a inobservância do Método das Partidas 

Dobradas por certas repartições. O Decreto 4.153, de 8/4/1868, 

eliminou a escrituração central do Império e outros serviços. 



Em 1914, a falta de sistema de contabilidade apropriado dá 

margem a uma vergonha nacional: a Inglaterra recusou 

conceder empréstimo ao Brasil; o Ministro da Fazenda não 

pôde exibir aos emissários a documentação contábil do 

Tesouro, para verificarem as garantias oferecidas. 

Em decorrência de tal vexame, formou-se Comissão para 

organizar os serviços de contabilidade. A tarefa teve início em 

junho daquele ano. Após 5 meses, apresentou-se os dados da 

receita e despesa do primeiro trimestre e o ativo e passivo da 

União correspondentes ao exercício de 1913. 

Registros e marcos históricos 

Em 1879, o Ministro da Fazenda, em seu relatório, afirmou 

que os balanços estavam sempre atrasados (dois anos) e 

que, nos últimos períodos, haviam sido gastos 130 mil contos 

de réis sem discussão nem aprovação do Poder Legislativo. 



Decreto 15.210, de 28/12/1921: O Congresso aprova a 

instituição da Contadoria-Central da República, devido à 

intervenção do Presidente Epitácio Pessoa. 

A positividade dos argumentos que determinaram a criação da 

Contadoria levou os parlamentares a aprovar o Código de 

Contabilidade Pública, instituído pelo Decreto Legislativo 

4.536, de 28/1/1922, regulamentado pelo Decreto 15.783, de 

8/11/1922.. 

Registros e marcos históricos 

Até a edição do Código de 1922 a contabilidade era 

organizada segundo os velhos princípios oriundos do período 

colonial – e das sociedades antigas - em que prevalecia o 

regime do governo despótico, segundo o qual os bens 

públicos eram propriedade do soberano. 



1964 1987 2000 1997 

IPSAS 
International Public 

Sector Accounting 

Standards 

Registros e marcos históricos 



2007 

Resolução 

CFC nº 

1.111/07 

Aprova o Apêndice II 

da Resolução CFC 

nº. 750/93 sobre os 

Princípios de 

Contabilidade. 

2008 

Portaria MF nº 

184/2008 

Institucionalização 

do processo de 

convergência  às 

IPSAS 

2008 

NBCASP 

(CFC) 

Resoluções 1.128 a 

1.137/08 aprovam 

as NBC T 16.1 a 

16.10  

2008 

MCASP – 1ª 

edição 

Manuais de Receita 

Nacional e de 

Despesa Nacional, 

válido a partir de 

2009  

Registros e marcos históricos 



2009 

MCASP – 2ª 

edição 

Vol. I (PCO), Vol. II a 

IV 

(PCP/PCE/PCASP) 

e Vol. V (DCASP), 

utilização obrigatória 

e facultativa em 

2010 ...   

2009 

Portaria STN 

nº 749 
Aprova a alteração 

dos Anexos 12, 13, 

14 e 15, inclui os 

anexos 18, 19  e 20 

da Lei 4.320/64 

2009 

Lei 

Complementar 

nº 131/2009 
Disponibilização, em 

tempo real, de 

informações 

pormenorizadas 

sobre a exec. orçam. 

e financeira  

2009 

DECRETO 

FEDERAL 

6.976 
 

Atribuições de 

competências ao 

Sistema de 

Contabilidade 

Federal  

Registros e marcos históricos 



2014 

MCASP 

2014 

PCASP e 

DCASP 
 

Implantação 

obrigatória pelos 

entes da federação, 

exceto DFC e DMPL  

2012 

IPSAS 
 

Publicação das 

IPSAS traduzidas 

para o Português  

2010 

DEC. FEDERAL 

7.185 
Padrão mínimo de 

qualidade do 

sistema; registro 

tempestivo das 

mutaç patrimoniais; 

tempo real: dia 

anterior 

Registros e marcos históricos 



O QUE VEM POR AÍ? 

2016 (nov) 

MCASP – 7ª 

edição 

Válido para 2017 e 

2018, já 

contemplando as 

novas NBCASP   

2016 (out) 

Novas 

NBCASP 
Estrutura 

conceitual, 

receitas, 

provisões, 

passivos/ativos 

contingentes e 

concessões 

2017 (?) 

Lei de 

Qualidade 

Fiscal (PLC 

295/2016) 
Revoga a Lei 

4.320/64. Comis de 

Finanç e Tribut e 

Const Justiça e de 

Cidadania 

2017 ... 

Novas 

NBCASP 

 
Baseadas nas 

demais Ipsas  



Cidadania 



Cidadania 



Orçamento Público 

UNIÃO: 

R$  3.050.613.438.544,00 

ESTADO: 

R$      16.527.841.871,03 

MANAUS: 

R$        4.381.650.156,71 

2016 



A Lei 4.320/64 



Art. 35 da Lei 4320/64: 

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: 

I - as receitas nele arrecadadas; 
II – as despesas nele legalmente empenhadas. 

 Regime Contábil Misto? 

 Regime Orçamentário! Misto. 

 Define o que deve se considerar como receita realizada 

(enfoque orçamentário). Aproximação do regime de caixa. 

 No caso da despesa, a despesa é considerada realizada 

pelo empenho. 

 O Regime Contábil (patrimonial) é tratado em título 

específico da Lei 4.320/64. 

A Lei 4.320/64 



Título IX – Da Contabilidade 

[...] 

Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o 

acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição 

patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento 

dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e 

financeiros. 

[...] 

Art. 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, 

financeira, patrimonial e industrial. 

[...] 

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 insubsistências ativas e passivas, 

constituirão elementos da conta patrimonial. 

[...] 

Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações 

verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução 

orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. 

A Lei 4.320/64 



Número Ementa 

NBC T 16.1 CONCEITUAÇÃO, OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO 

NBC T 16.2 PATRIMÔNIO E SISTEMAS CONTÁBEIS 

NBC T 16.3 
PLANEJAMENTO E SEUS INSTRUMENTOS SOB O ENFOQUE 
CONTÁBIL 

NBC T 16.4 TRANSAÇÕES NO SETOR PÚBLICO 

NBC T 16.5 REGISTRO CONTÁBIL 

NBC T 16.6 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

NBC T 16.7 CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

NBC T 16.8 CONTROLE INTERNO 

NBC T 16.9 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 

NBC T 16.10 
AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS EM 

ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO 

NBC T 16.11 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CUSTOS DO SETOR PÚBLICO 

NBCASP, NBC T SP ou NBC T 16 

Normas Brasileiras de CASP 



CASP 

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o ramo da 

ciência contábil que aplica, no processo gerador de 

informações, os Princípios de Contabilidade e as 

normas contábeis direcionados ao controle patrimonial 

de entidades do setor público (NBC T 16.1, item 3). 

 

Conceito da CASP   



Ciência 

PATRIMÔNIO DAS 

ORGANIZAÇÕES 

Estuda 

Qualitativas 

e  

Quantitativas 

Evolução e 

mutações 

Tomada de Decisão 

 e  

Controle das 

Entidades 

 

Objetivo de 

Fornecer 

Informações 

Revisão Conceitual 

• Referência: HENDRIKSEN, Eldon S.; BREDA, Michael F. Van. Teoria da contabilidade. 

OBJETO DA 

CONTABILIDADE: 



CASP 

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 ou 

represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, 

inerente à prestação de serviços públicos ou à 

exploração econômica por entidades do setor público e 

suas obrigações.(NBC T 16.2) 

Patrimônio Público   

direitos  bens 

obrigações 



CASP 

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o ramo da 

ciência contábil que aplica, no processo gerador de 

informações, os Princípios de Contabilidade e as 

normas contábeis direcionados ao controle patrimonial 

de entidades do setor público (NBC T 16.1, item 3). 

 

Conceito da CASP   



Princípios de Contabilidade 

 
São princípios de contabilidade, de acordo com a Res. CFC 

750/93: 

o da ENTIDADE; 

o da CONTINUIDADE; 

o da OPORTUNIDADE; 

o do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL; 

o da COMPETÊNCIA; e 

o da PRUDÊNCIA. 

Revisão Conceitual 



Princípios de Contabilidade 

 
PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE: 

Art. 6º O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de 

mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais 

para produzir informações íntegras e tempestivas. 

Parágrafo único. A falta de integridade e tempestividade na 

produção e na divulgação da informação contábil pode 

ocasionar a perda de sua relevância, por isso é necessário 

ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da 

informação. 

 

Revisão Conceitual 



Princípios de Contabilidade 

PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE: 

O Princípio da Oportunidade é base indispensável à integridade 

e à fidedignidade dos processos de reconhecimento, 

mensuração e evidenciação da informação contábil, dos atos e 

dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da 

entidade pública, observadas as Normas Brasileiras de 

Contabilidade aplicadas ao Setor Público. 

A integridade e a fidedignidade dizem respeito à necessidade 

de as variações serem reconhecidas na sua totalidade, 

independentemente do cumprimento das formalidades 

legais para sua ocorrência, visando ao completo atendimento 

da essência sobre a forma. 

 

Revisão Conceitual 



Exemplo de ofensa ao princípio da oportunidade 



Exemplo de ofensa ao princípio da oportunidade 

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 999999 - Instituto de Pendências Data base:

Conta: XXXXX-X Tipo de conta: [conta-corrente, aplicação] Banco: Bradesco Agência: XXXX Fonte de recursos: 0100 Recursos do Tesouro        Cód. Contábil: 111129901

RESUMO

538.868,72 5. Saldo conforme extrato bancário 226.106,44

6.209,00 2

6. (+) Ingressos contábeis sem correspondência

bancária (DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO

BANCO)

773.420,24 5

199.564,91 4

7. (-) Baixas de disponibilidades sem

correspondência bancária (CRÉDITOS NÃO

TOMADOS PELO BANCO)

654.013,87 71

345.512,81 8. Saldo Ajustado (5 + 6 - 7) 345.512,81

6
Total de Pendências (registros contábeis sem

correspondência bancária - analisar caso a caso)
76 82

DETALHAMENTO

Data Doc. Histórico (conforme razão ou extrato) R$

1. Saldo conforme razão contábil da unidade gestora

2. (+) Depósito (s) Bancários não contabilizado (s) (CRÉDITOS NÃO

TOMADOS PELO ÓRGÃO)

3. (-) Saque (s) Bancários não contabilizado (s) (DÉBITOS NÃO

TOMADOS PELO ÓRGÃO)

4. Saldo Ajustado (1 + 2 - 3)

Total de Pendências (omissões de registros contábeis)

Observação (esclarecimentos)

DEZEMBRO/2013

Descrição R$
Qtde 

Pend.
Descrição R$

Qtde 

Pend.

Total 

Pend.



Exemplo de ofensa ao princípio da oportunidade 

DEMONSTRATIVO DO SALDO REAL DAS DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA: 999999 - Instituto de Pendências

RESUMO

538.868,72

6.209,00 2

199.564,91 4

345.512,81

654.013,87 71

773.420,24 5

226.106,44 82

DEZEMBRO/2013

2. (+) Crédito (s) em C/C não contabilizado (s) (CRÉDITOS NÃO

TOMADOS PELO ÓRGÃO)

3. (-) Débito (s) em C/C não contabilizado (s) (DÉBITOS NÃO

TOMADOS PELO ÓRGÃO)

4. Ajuste Inicial (1 + 2 - 3)

5. Registros contábeis indevidos - pagamentos não efetivados 

6. Registros contábeis indevidos - depósitos bancários não efetivados

7. Ajuste Final - SALDO REAL (4 + 5 - 6)

Descrição R$
Nº de

Ocorr.

1. Saldo conforme razão contábil da unidade gestora



Princípios de Contabilidade 

PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA: 

 Art. 9º O Princípio da Competência determina que os efeitos 

das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos 

períodos a que se referem, independentemente do 

recebimento ou pagamento. 

Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a 

simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas 

correlatas. 

(grifei) 

Revisão Conceitual 



Exemplo de ofensa ao princípio da competência 

RESTRIÇÃO Nº 09 

Não foi registrada a Variação Patrimonial Aumentativa (Receita) 

decorrente das contribuições previdenciárias devidas pela Prefeitura 

(Poder Executivo) ref. ao exercício de 2014: R$ 533.621,23 de 

contribuição dos servidores e R$ 533.621,23 de contribuição 

patronal, que perfazem o valor total de R$ 1.067.242,46. Tal fato 

distorceu as informações apresentadas no Balanço Patrimonial e na 

Demonstração das Variações Patrimoniais. 

Critério: arts. 85, 89, 93, 100 e 104 da Lei 4.320/64; princípios 

contábeis da Competência e da Oportunidade; NBC 16.5, item 4, 

letras “c”, “d”, “f”, “i” e “m”; Manual de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público (MCASP), 5ª edição. 

Evidência: Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações 

Patrimoniais de 2014; livros razão e diário; Demonstrativo das 

contribuições previdenciárias devidas pela Prefeitura em 2014.  



Exemplo de ofensa ao princípio da competência 

ANALISE DA DEFESA DE FLS. Nº 316 

Em síntese, o notificado afirma que as informações relativas às 

contribuições não foram repassadas à contabilidade para registro, 

ressaltando que a regularização foi feita em agosto de 2015. A 

defesa também assevera que a partir de 2015 o problema não mais 

ocorrerá. 

(...) 



CASP 

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o ramo da 

ciência contábil que aplica, no processo gerador de 

informações, os Princípios de Contabilidade e as 

normas contábeis direcionados ao controle patrimonial 

de entidades do setor público (NBC T 16.1, item 3). 

 

Conceito da CASP   



CASP 

4. São características do registro e da informação contábil no 

setor público, devendo observância aos princípios e às 

Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público. 

(...) 

c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil 

devem reunir requisitos de verdade e de validade que 

possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no 

processo de tomada de decisão. 

(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as 

informações apresentadas devem representar fielmente o 

fenômeno contábil que lhes deu origem. 

 

NBC T 16.5 – Registro Contábil   



CASP 

4. São características do registro e da informação contábil no 

setor público, devendo observância aos princípios e às 

Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público. 

(...) 

(f) Integridade – os registros contábeis e as informações 

apresentadas devem reconhecer os fenômenos patrimoniais 

em sua totalidade, não podendo ser omitidas quaisquer 

partes do fato gerador. 

(h) Representatividade – os registros contábeis e as 

informações apresentadas devem conter todos os aspectos 

relevantes. 

 

NBC T 16.5 – Registro Contábil   



CASP 

4. São características do registro e da informação contábil no 
setor público, devendo observância aos princípios e às 
Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público. 

(...) 

(i) Tempestividade – os fenômenos patrimoniais devem ser 
registrados no momento de sua ocorrência e divulgados em 
tempo hábil para os usuários. 

(...) 

(k) Utilidade – os registros contábeis e as informações 
apresentadas devem atender às necessidades específicas 
dos diversos usuários. 

 

NBC T 16.5 – Registro Contábil   



CASP 

4. São características do registro e da informação 
contábil no setor público, devendo observância aos 
princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor 
Público. 

(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados 
e as informações apresentadas devem possibilitar o 
reconhecimento das suas respectivas validades.  

(m) Visibilidade – os registros e as informações 
contábeis devem ser disponibilizados para a sociedade 
e expressar, com transparência, o resultado da gestão e 
a situação patrimonial da entidade do setor público. 

 

NBC T 16.5 – Registro Contábil   



CASP 

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. 

(NBC T 16.1, item 4) 

Objetivo da CASP  



CASP 

a) as pessoas jurídicas de Direito Público Interno, ou seja, 

União, Estados, Distrito Federal, Municípios, seus órgãos, 

fundos, autarquias e fundações; 

b) os serviços sociais; 

c) os conselhos profissionais; 

d) parcialmente: entidades que possuindo personalidade 

jurídica de direito privado, recebam, guardem, 

movimentem, gerenciem ou apliquem recursos públicos, 

na execução de suas atividades, para garantir 

procedimentos suficientes de prestação de contas e 

instrumentalização do controle social. 

(NBC T 16.1) 

 

Campo de Aplicação da CASP  
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Variações Patrimoniais 

 
 



São transações 
que resultam em 
alterações nos 
elementos 
patrimoniais da 
entidade do setor 
público, mesmo 
em caráter 
compensatório, 
afetando, ou não, 
o seu resultado. 

•alteram a composição dos elementos 
patrimoniais sem afetar o PL, 
determinando modificações apenas na 
composição específica dos elementos 
patrimoniais. 

Variações Patrimoniais 
Qualitativas Variações  

Patrimoniais 

Ex: Aquisição de um veículo a vista: 
D:Veículos 
C: Caixa e Equivalente de Caixa Variações Patrimoniais Aumentativas 

(Receitas sob o enfoque patrimonial) 
Ex:  Lançamento de crédito tributário 
        D:Tributos a receber 
        C: VPA - tributária 

Variações Patrimoniais Diminutivas 
(Despesas sob o enfoque 
patrimonial) 
Ex: Depreciação de Veículos 
D:VPD de Depreciação 
C: Depreciação Acumuladada 

Variação Patrimonial 
Quantitativa 

• decorrem de transações que 
aumentam ou diminuem o patrimônio 
líquido, subdividindo-se em: 

CASP 

Assim, todas as alterações ocorridas 
no patrimônio são denominadas 
Variações Patrimoniais e podem ser 
classificadas em: 
• Quantitativas; e 
• Qualitativas. 
 

Correspondem à materialização dos 
fenômenos permutativos patrimoniais. 

Fonte: STN 



QUALITATIVA 
CASP 

•alteram, simultaneamente, a composição 
qualitativa e a expressão quantitativa dos 
elementos patrimoniais 

Variações Mistas ou 
Compostas 

Ex: Pgto de Fornedores c/encargos por atraso 

D:Fornecedores (Passivo) 
D:Encargos Financeiros por atraso (VPD) 
C: Caixa e Equivalente de Caixa (Ativo 

São transações 
que resultam em 
alterações nos 
elementos 
patrimoniais da 
entidade do setor 
público, mesmo 
em caráter 
compensatório, 
afetando, ou não, 
o seu resultado. 

Variações  

Patrimoniais 

Fonte: STN 
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QUALITATIVA 

                                  

NÃO  ALTERAM O PL 

                
QUALITATIVAS               

               
QUANTITATIVAS                

VARIAÇÕES   
MISTAS OU 
COMPOSTAS  

AUMENTATIVAS 

ALTERAÇÃO 
QUALITATIVA E 
QUANTITATIVA AO 
MESMO TEMPO  

DIMINUTIVAS 

    PL 

 PL VARIAÇÕES 
PATRIMONIAIS 
(alteram o 
patrimônio) 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

RESUMO 

O registro contábil das variações patrimoniais, qualitativas e 

quantitativas, independentemente de recebimentos e pagamentos 

e de execução orçamentária, tem como fundamentos: 

a) a razão de ser da ciência contábil; 

b) os princípios de contabilidade, notadamente o princípio da 

oportunidade e o princípio da competência; 

c) o objetivo da contabilidade governamental; 

d) as regras estabelecidas pela Lei 4.320/64; 

e) normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público 

(NBCASP, NBC T SP ou NBC T 16)  . 

Estudar o patrimônio das organizações, 

sua evolução e mutações, com o objetivo 

de fornecer informações para a tomada de 

decisões e o controle das entidades. 

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. 

arts. 85, 89, 100 e 104   


