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RESUMO 

 

O processo de harmonização das normas contábeis no Brasil iniciado no segmento 

empresarial e gradativamente vem se estendendo ao setor público, mediante a adequação das 

normas de Contabilidade Pública aos padrões internacionais. A partir deste propósito, foi 

criado um Grupo Técnico de Padronização de Procedimentos Contábeis, destinado a buscar a 

normatização contábil, partindo da elaboração dos manuais que visam à promoção do 

desenvolvimento teórico da Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Contudo, para que 

ocorra a convergência total para as Normas Internacionais de Contabilidade é necessário 

manter uma constante atualização dos procedimentos e instituir novos modelos das 

demonstrações contábeis e o Plano de Contas Nacional. Diante disso, o estudo objetiva avaliar 

as principais mudanças, de modo a descrever os possíveis impactos a serem sofridos pela 

Administração Pública com os efeitos dessas mudanças. Para tanto, será realizado um estudo 

de natureza bibliográfico e documental, coletando-se dados de informações brutas contidas 

em artigos, livros, revistas, relatórios contábeis, monografias, documentos e na legislação 

vigente no País. Um dos pontos mais notáveis dessa harmonização é a troca do enfoque da 

Contabilidade Pública, que era então voltada apenas para o controle orçamentário, ligando 

esta contabilidade a outro objetivo. O objeto da Contabilidade Pública não esta interessada 

apenas no Patrimônio e suas variações, esta possui como real objeto de estudo o Orçamento e 

sua respectiva execução de estudo, enquanto que o objeto de estudo da Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público é o Patrimônio Púbico. Tendo em vista que com a harmonização da 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público aos padrões internacionais esta pouco se assemelha a 

Contabilidade Pública, exigindo dos profissionais uma mudança dos procedimentos técnico-

operacionais, bem como uma mudança de cultura e uma real vontade de cumprimento e 

adequação a essa nova forma de contabilizar no setor público. 

 

Palavras-chave: Normatização; Padrões Internacionais; Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público; Brasil. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The process of harmonization of accounting standards in Brazil started in the business 

segment and is gradually extending to the public sector, by adapting the rules of public 

accounting to international standards. From this purpose, we created a Technical Group 

Accounting Procedures Standardization, destined to seek the normalization accounting, from 

the preparation of manuals aimed at promoting the development of theoretical Applied 

Accounting to the Public Sector. However, for the occurrence of full convergence with 

international accounting standards is necessary to maintain a constant updating of procedures 

and introduce new models of financial statements and Plan of National Accounts. Therefore, 

the study aims to evaluate the main changes, in order to describe the possible impacts to be 

incurred by the public about the effects of these changes. Therefore, a detailed study of 

bibliographic and documentary nature, collecting data from raw information contained in 

articles, books, journals, financial reports, papers, documents and legislation in the country 

One of the most notable of such harmonization is changing the focus of Public Accounts, 

which was then directed only to budgetary control, linking these accounts to another goal. The 

object of the Public Accounting is not only interested in Heritage and its variations, this has 

real object of study as the Budget and its implementation of the study, while the study object 

of Applied Accounting to the Public Sector is the Pubic Heritage. Considering that the 

harmonization of the Public Sector Accounting Applied to international standards this little 

resembles Public Accounting, requiring a change of professional technical and operational 

procedures, as well as a change of culture and a real willingness to comply and fitness for this 

new form of accounting in the public sector. 

 

Keywords: Standardization; International Standards; Applied Accounting to the Public 

Sector; Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de globalização impôs uma maior procura por informações contábeis, 

exigindo a criação de Sistemas de Informação que respondam de forma eficaz e eficiente a 

qualquer tipo de usuário dessas informações. Tal demanda gerou a normatização de diversos 

sistemas, alcançando também a Contabilidade Pública, agora denominada de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público, a qual foi normatizada para atender aos padrões internacionais. 

Busca-se com isso, disponibilizar informações contábeis transparentes e comparáveis, 

compreensíveis a analistas financeiros, investidores, auditores, contabilistas e demais 

usuários, independentemente de sua origem e localização. 

 Como parte das medidas preliminares inerentes ao citado processo, o Ministério da 

Fazenda (MF) publicou no dia 25 de agosto de 2008, a portaria MF nº 184, que dispõe sobre 

as diretrizes a serem observadas pelos entes públicos quanto aos procedimentos, práticas, 

elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los convergentes com 

as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

A referida portaria estabelece que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) deverá 

identificar as necessidades de convergência às normas internacionais de contabilidade 

publicadas pela International Federation of Accountants (IFAC) e às normas Brasileiras 

editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Também estabelece sejam editados 

normativos, manuais, instruções de procedimentos contábeis e Plano de Contas Nacional, 

objetivando a elaboração e publicação de demonstrações contábeis consolidadas, em 

consonância com os pronunciamentos da IFAC e com as normas do CFC, aplicadas ao setor 

público. 



10 

 

Em edição, determina que sejam adotados os procedimentos necessários para atingir 

os objetivos de convergência estabelecido no âmbito do Comitê Gestor da Convergência no 

Brasil, instituído pela Resolução CFC n° 1.103, de 28 de setembro de 2007. Complementa 

que a STN deverá promover, ainda, o acompanhamento contínuo das Normas Contábeis 

Aplicadas ao Setor Público, editadas pela IFAC e pelo CFC, de forma a garantir que os 

Princípios Fundamentais da Contabilidade sejam respeitados e cumpridos no que se refere ao 

Setor Público. 

Para atender a citada determinação, a STN instituiu , através da Portaria STN nº 

136/2007, o Grupo Técnico de Padronização de Procedimentos Contábeis, que tem por 

objetivo, partindo do entendimento de que a produção dos manuais técnicos e o Plano de 

Contas Nacional devem ser participativa, transparente e preservar o caráter técnico de seu 

conteúdo. 

As reuniões do Grupo Técnico de Padronização de Procedimentos Contábeis foram 

pautadas em discussões permanentes com diferentes instituições que representem a classe 

contábil, sendo esses os Contadores dos Estados e Municípios. Representantes do CFC e dos 

Tribunais de Contas (da União, dos Estados e dos Municípios), também participam integrados 

com outras ações conduzidas em curso, como a elaboração das Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e o cronograma do Comitê Gestor da 

Convergência Brasil. 

Como principal resultado dos trabalhos e discussões realizadas, o Grupo Técnico de 

Padronização de Procedimentos Contábeis, apresentou a primeira edição do Manual Técnico 

de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – volume I – Manual de Receita Nacional, 

compostos pelos volumes I – Manual de Receita Nacional e II – Manual de Despesa Nacional. 
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Estes foram instituídos por Portaria Conjunta STN/SOF em um esforço das duas secretarias, 

com o intuito de estabelecer padrões de regras contábeis e orçamentárias. 

Buscam-se, portanto, a normatização contábil partindo da elaboração dos manuais 

que visam à promoção do desenvolvimento teórico da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público. Todavia, para que ocorra a convergência total para as Normas Internacionais de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, é necessário manter uma constante atualização dos 

procedimentos e, ainda, instituir novos modelos das demonstrações contábeis e o Plano de 

Contas Nacional. Desta feita estará lançado o alicerce para o crescimento dos sistemas de 

contabilidade, que deverão ser acompanhadas do esforço contíguo de capacitação dos gestores 

públicos. 

Ante o exposto formulou-se a seguinte problemática: 

“Quais as principais mudanças oriundas da normatização da Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público e os seus respectivos reflexos, em termos de adaptação dos 

profissionais contábeis?” 

O objetivo geral deste estudo consiste em investigar as principais mudanças oriundas 

da normatização da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, de modo a descrever a forma 

que esta normatização irá modificar as técnicas já existentes, bem como a forma em que estas 

alterações estão sendo aceitas e utilizadas pelos profissionais contábeis. 

Para o alcance do objetivo geral foram formulados os seguintes objetivos específicos: 

 Verificar às principais mudanças da adoção das práticas de Contabilidade 

internacional, de modo a estabelecer comparações com os procedimentos anteriores; 
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 Evidenciar de que forma o Patrimônio passou a ter ênfase como objeto de estudo da 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o Orçamento passou a ter papel 

secundário; 

 Observar de que forma os profissionais da Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

estão se adaptando as novas normas Contábeis. 

A normatização da Contabilidade Aplicada ao Setor Público irá possibilitar aos 

usuários o acesso a informações mais concretas, facilitando assim a sua tomada de decisão. 

Esta normatização irá compreender a atos e fatos na esfera do Setor Público, em todas as 

etapas de receita e despesa, dentre as quais se faz mais relevante a gestão do Orçamento 

Público. 

Assim, ao disponibilizar um ferramental teórico explicitando a forma como 

normatização irá modificar as técnicas já existentes, bem como a forma em que estas 

alterações estão sendo aceitas e utilizadas pelos profissionais contábeis, este estudo poderá 

agregar contribuições adicionais ao conhecimento já existente, bem com trazer contribuições 

práticas aos gestores públicos. 

Para alcançar resposta ao problema proposto, está sendo realizado um estudo de 

natureza bibliográfico e documental. Desta feita, está sendo realizado o tratamento e a 

interpretação de informações brutas coletadas em artigos, livros, revistas, relatórios contábeis, 

monografias, documentos e na legislação vigente no País. Assim, todos os dados coletados 

para esta pesquisa são do tipo secundário. 

Relativo a forma de elaboração do estudo, sendo realizado em três etapas. A primeira 

consiste na seleção e leitura do material bibliográfico, seguida da pesquisa documental. A 

segunda esta relacionada com a análise dos dados coletados, os quais serão agrupados por 
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categoria. Por fim serão apresentados os dados da pesquisa de forma a ser caracterizada pela 

análise dos acontecimentos observados, a serem demonstrados em mapas, tabelas, quadros e 

demais ilustrações aptas a esclarecer as questões levantadas. 

Esta pesquisa está organizada em duas seções, incluindo esta de caráter introdutório. 

Na seção seguinte, apresentam-se os resultados parciais deste estudo com referencial teórico 

utilizado como base para a investigação, posteriormente apresentam-se o cronograma e 

referências. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção contém o referencial teórico do estudo no qual se apresentam os principais 

enfoques constantes da literatura acerca da Evolução Histórica da Contabilidade Pública no 

Brasil, bem como do  Processo de Normatização. 

2.1. Evolução da Contabilidade Pública no Cenário Brasileiro 

A Contabilidade Pública no Brasil iniciou-se na Época Colonial, ficando evidente este 

início ante a necessidade de um controle contábil no desenvolvimento das primeiras 

alfândegas que surgiram em 1530. No ano de 1549 são criados os armazéns alfandegários que 

eram controlados pelo Contador Geral das terras do Brasil1. (RIBEIRO, 2010) 

Reis e Silva (2007) afirmam que através da Carta Régia, é criada em 1979 a Casa das 

Contas, órgão incumbido de processar e fiscalizar as receitas e despesas do Estado, ganhado 

independência apenas no reinado de João I. Com a vinda da Família Real para o Brasil em 

1808, o país apresentou um desenvolvimento social além do suportado, aliado inclusive a 

expansão da atividade colonial provocando um aumento nos gastos e exigindo, por sua vez, 

um melhor controle das contas públicas e das receitas do Estado, em vista ao ocorrido foi 

implantado um órgão denominado Erário Régio. 

De conformidade com os autores supracitados, através da implementação deste foi 

introduzido no Brasil o método  das partidas dobradas, o qual era composta por um presidente 

que exercia a função de Inspetor Geral, um Contador e um Procurador Fiscal, os quais eram 

responsáveis pela arrecadação, distribuição e administração fiscal. No Brasil a escrituração 

contábil no órgãos públicos tronam-se obrigatórias em 1808, através da carta elaborada pelo 

príncipe Regente D. João VI. 

                                            

1 Designação usada para os profissionais que atuavam na área pública. 
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Salientam que no ano de 1843 surgi a necessidade de uma maior arrecadação 

tributária, pois no momento o Brasil se encontrava com a Balança Comercial desfavorável, 

surgindo assim a primeira tentativa de implementação do imposto de renda. Em outubro do 

mesmo ano é instituída a Lei do Orçamento 317, que instituía o imposto progressivo sobre os 

vencimentos recebidos dos cofres públicos, mas só vigorou nos anos de 1843 a 1845. Este só 

foi implementado em sua plenitude durante a  República. 

Por sua vez, Ribeiro (2010) trás a história da Contabilidade Pública no Brasil a partir 

de 1922 quando há a promulgação do Código de Contabilidade Pública – Decreto nº 

4.536/1922 – o qual possibilitava o ordenamento dos procedimentos orçamentários, 

financeiros, contábeis e patrimoniais da administração pública.  

Segundo o mesmo autor, depois em 1964, entra em vigor a Lei nº 4.320, a qual 

apresentava uma legislação bastante avançada para a época, colocando o Brasil em uma 

posição bastante inovadora no ramo da Administração Pública, trazendo avanços tanto para a 

área da Ciência Contábil, quanto para a gestão orçamentária, abrangendo planejamento, 

execução e controle.  

Ainda segundo o autor, em 2000 foi promulgada a Lei Complementar 101 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal –, que não acrescentou muita coisa no quesito das Ciências 

Contábeis, mas sim, sucessivos parâmetros, limites e sanções para os gestores administrarem 

a máquina pública de forma mais prudente e profissional, tornando assim mais homogêneo o 

planejamento, os limites de gastos, a transparência e a participação popular. 

Tratando-se do cenário versus o vigente, tem-se que, a contar como apontamento de 

maior convergência entre a então dita como Antiga Contabilidade Pública e a agora 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que não vem a ser a troca de seus nomes, foi a 

mudança de seus conceitos onde na antiga contabilidade pública esta era a melhor forma de 
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estudar, registrar, controlar e demonstrar o orçamento aprovado e acompanhar a sua execução. 

(BRASIL, 1967) 

A Antiga Contabilidade Pública, em consonância com disposto legais da Lei 

4.320/1964 que estabelece as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle 

dos orçamentos e balanços, tinha por suas ordenações gerais evidenciar para a Fazenda 

Pública em que situação se encontram todos os que arrecadam receitas, efetuam despesas, 

administram ou guardam bens que a ela pertencem ou que lhe são confiados, sejam eles da 

administração direta ou indireta, reservada a competência que é impelida ao Tribunal de 

Contas ou a órgão que a ele se equivalha. 

A prestação de contas realizada com as pessoas responsáveis pelos bens ou dinheiro 

público será realizada ou superintendida pelos serviços de contabilidade, estes serviços de 

contabilidade serão organizados de forma que permitam o acompanhamento da execução 

orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos 

serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, assim como a análise e a 

interpretação dos resultados econômicos e financeiros. 

Tem-se ainda que a sua escrituração se dê de forma sintética das operações financeiras 

e patrimoniais, as quais são efetuadas pelo método das partidas dobradas, havendo um 

controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos dos quais a 

Administração Pública venha a fazer parte. Os créditos e débitos serão escriturados com 

individuação do credor ou devedor e de acordo com a especificação de sua natureza, 

importância e data do vencimento, quando esta houver sido fixada. 

A Antiga Contabilidade Pública deveria, por sua vez, evidenciar os fatos ligados à 

administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial, consoante disposição 

expostas nos subtópicos seguintes: 
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2.1.1. Contabilidade Orçamentária 

A Contabilidade Orçamentária é um aprofundamento de alguns conceitos estudados 

pela Contabilidade Gerencial, contando com todos os recursos oferecidos por esta e provendo 

algumas outras funcionalidades como a evidenciação, em seus registros, do montante dos 

créditos orçamentários vigentes, da despesa empenhada e realizada, à conta dos mesmos 

créditos, e das dotações disponíveis. 

O registro contábil da receita e da despesa é realizado de acordo com as especificações 

contidas na Lei Orçamentária e nos créditos adicionais, buscando assim manter os valores 

originalmente orçados preservando os valores originais e registrando as revisões do 

orçamento. 

2.1.2. Contabilidade Financeira 

A Contabilidade Financeira pode ser definida como uma técnica exercida 

principalmente por gestores de empresas, que consiste na elaboração de demonstrações 

financeiras baseadas no fluxo de caixa, onde o grande diferencial desta, para a Contabilidade 

Pública, esta relacionado ao que compreender a dívida flutuante que vem a ser os restos a 

pagar, excluídos os serviços da dívida, onde esta, por sua vez, será realizada levando-se em 

consideração o exercício e o credor diferenciando as despesas processadas das não 

processadas, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria. 

Desta, todas as operações que resultarem em créditos ou débitos de natureza 

financeiros, não incluídos na execução orçamentária, e também são objeto de registro, 

individuação e controle contábil. 
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2.1.3. Contabilidade Patrimonial 

Segundo Carvalho (2007) esta é responsável pela área que tem como principal foco o 

registro de todas as operações que alteram o patrimônio tanto de maneira qualitativa quanto 

quantitativa. Na Contabilidade Pública é dela o dever de realizar registros analíticos de todos 

os bens em caráter permanente, bem como a indicação dos elementos necessários para a 

caracterização de cada um deles e dos responsáveis pela sua guarda e administração, assim 

como os registros sintéticos de bens moveis e imóveis. Onde o levantamento geral de cada um 

destes tem por base o inventario analítico de cada unidade administrativa e dos elementos da 

escrituração sintética na contabilidade. 

Há um registro contábil das receitas patrimoniais, visando à determinação dos 

devedores e para fins orçamentários, no entanto, não deixando de fiscalizar a sua efetivação. 

Quanto às dívidas originadas, essas compreendem a compromissos com um prazo de 

exigibilidade superior a doze meses, as quais são contraídas com o intuito de atender ao 

desequilíbrio orçamentário ou financeiro, sempre relativa a obras e serviços públicos. 

2.1.4. Contabilidade Industrial 

Há grosso modo, a Contabilidade é uma ciência que estuda as mudanças patrimoniais, 

sendo assim, a Contabilidade Industrial nada mais é do que o estudo da Contabilidade 

direcionado as indústrias. (CARVALHO, 2007) 

Sob a ótica da Administração Pública, a Contabilidade Industrial mantêm uma 

contabilidade especial para determinar os custos ingressos e resultados sem prejuízo à 

escrituração patrimonial e financeira comum, para os serviços públicos industriais, que ainda 

não estão organizados em forma de empresa pública ou autárquica. 
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Enquanto que as alterações da situação líquida patrimonial, abrangem os resultados 

referentes a execução orçamentária assim como as variação que independem dessa execução e 

as superveniências e insubsistências ativas e passivas, constituem elementos da conta 

patrimonial. 

2.1.5. Distinções entre a Contabilidade Pública e a Contabilidade Empresarial 

A Contabilidade Pública possui normas e conceitos próprios que diferem da 

Contabilidade Empresarial. Segundo Carvalho (2007), as mais relevantes encontram-se 

descritas no quadro abaixo: 
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Quadro 1 – Contabilidade Pública x Contabilidade Empresarial 

Fonte: CARVALHO (2007).  
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2.2. Processo de Normatização 

A Contabilidade Pública no Brasil está passando por um período de mudanças, 

oriundas, principalmente, da Globalização da economia, desde modo a Contabilidade Pública 

brasileira necessita se enquadrar aos padrões internacionais, começando pela simples 

mudança do seu nome, sendo agora chamada de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

Ante o cenário econômico vigente e a crescente necessidade de globalização da 

economia, foi observada no Brasil a necessidade de converter as Normas de Contabilidade 

Pública aos padrões internacionais, tendo em vista o constante desenvolvimento do país. 

Na medida em que o país disponibilize informações contábeis transparentes e de fácil 

compreensão para todos os usuários dessas informações, independentemente de sua 

localização ou de sua colocação, sejam, contabilistas, analistas financeiros, auditores, 

investidores ou demais usuários. 

 Com a adoção de práticas transparentes na Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 

as informações disponíveis ficam mais acessíveis, possibilitando assim, um investidor, por 

exemplo, escolher com mais segurança um determinado investimento, abrindo assim as portas 

do Brasil  para investidores internacionais, pois no momento em que ele decide normatizar as 

suas informações contábeis e financeiras, este facilita a sua compreensão. 

No entanto, não é apenas para o meio internacional que surgem diversos benefícios, no 

próprio meio governamental irá haver uma melhor interação entre os usuários dessas 

informações, nas suas mais diversas áreas de atuação, propiciando assim, um 

acompanhamento mais adequado da situação econômico-financeira do Estado, bem como 

sobre o desempenho da Administração Pública. 
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Objetivando essas mudanças foi instituída a Portaria nº 184 de 25 de agosto de 2008, 

que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na Administração Pública, nos que diz 

respeito aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, 

de forma a torná-los convergentes às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público. 

Em vista disto é determinado a STN, sendo este o órgão central no Sistema de 

Contabilidade Federal, o desenvolvimento de ações no sentido de promover a convergência as 

Normas Internacionais de Contabilidade publicadas pela IFAC e às Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público editadas pelo CFC, respeitando a legislação 

vigente. 

Em consonância com a Portaria STN 184/2008 é de responsabilidade desta: 

 Identificar as necessidades de convergência às normas; 

 Editar os normativos, manuais, instruções de pronunciamentos contábeis e Planos de 

Contas, objetivando a elaboração e a publicação de demonstrações contábeis 

consolidadas em consonância com os pronunciamentos da IFAC e as normas do CFC; 

 Adotar os procedimentos necessários de forma a garantir que sejam atingidos os objetivos 

de convergência estabelecidos pelo Comitê Gestor da Convergência no Brasil, instituído 

pela Resolução CFC nº 1.103 de 28 de setembro de 2007, que tem por intuito 

internacionalizar as normas contábeis. 

A STN deverá prover, ainda, o acompanhamento contínuo das Normas Contábeis 

Aplicadas ao Setor Público de modo a assegurar que os princípios fundamentais da 

Contabilidade sejam respeitados, no que diz respeito ao Setor Público. 



23 

 

Concernente a elaboração dos normativos, o passo inicial para a normatização dos 

procedimentos contábeis adotados no Brasil foi a publicação  da Resolução CFC nº 1.103, que 

cria o Comitê Gestor de Convergência no Brasil, depois a Portaria nº 184, que dispõe sobre as 

diretrizes a serem seguidas no Setor Público, apresenta o começo do processo de 

Normatização da Contabilidade Aplicada ao Setor Público no Brasil. 

Em 21 de novembro de 2008 o CFC publica as dez primeiras Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 

Resolução CFC nº 1.128 de 21 de novembro de 2008 – aprova a NBC T 16.1 – 

Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação – estabelece a conceituação, o objeto e o campo 

de aplicação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público; 

Resolução CFC nº 1.129 de 21 de novembro de 2008  – aprova a NBC T 16.2 – 

Patrimônio e Sistemas Contábeis – estabelece o conceito de patrimônio público, sua 

classificação sob o enfoque contábil, o conceito e a estrutura do sistema de informação 

contábil; 

Resolução CFC nº 1.130 de 21 de novembro de 2008  – aprova a NBC T 16.3 – 

Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque Contábil – estabelece as bases para controle 

contábil do planejamento desenvolvido pelas entidades do setor público, expresso em planos 

hierarquicamente interligados; 

Resolução CFC nº 1.131 de 21 de novembro de 2008  – aprova a NBC T 16.4 – 

Transações no Setor Público – estabelece conceitos, natureza e tipicidades das transações no 

setor público; 
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Resolução CFC nº 1.132 de 21 de novembro de 2008 – aprova a NBC T 16.5 – 

Registro Contábil –  estabelece critérios para o registro contábil dos atos e dos fatos que 

afetam ou possam vir a afetar o patrimônio das entidades do setor público; 

Resolução CFC nº 1.133 de 21 de novembro de 2008 – aprova a NBC T 16.6 – 

Demonstrações Contábeis –  estabelece as demonstrações contábeis a serem elaboradas e 

divulgadas pelas entidades do setor público; 

Resolução CFC nº 1.134 de 21 de novembro de 2008 – aprova a NBC T 16.7 – 

Consolidação das Demonstrações Contábeis –  estabelece conceitos, abrangência e 

procedimentos para consolidação das demonstrações contábeis no setor público; 

Resolução CFC nº 1.135 de 21 de novembro de 2008 – aprova a NBC T 16.8 – 

Controle Interno –  estabelece referenciais para o controle interno como suporte do sistema de 

informação contábil, no sentido de minimizar riscos e dar efetividade às informações da 

contabilidade, visando contribuir para o alcance dos objetivos da entidade do setor público; 

Resolução CFC nº 1.136 de 21 de novembro de 2008 – aprova a NBC T 16.9 – 

Depreciação, Amortização e Exaustão – estabelece critérios e procedimentos para o registro 

contábil da depreciação, da amortização e da exaustão; 

Resolução CFC nº 1.137 de 21 de novembro de 2008 – aprova a NBC T 16.10 – 

Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público – estabelece 

critérios e procedimentos para a avaliação e a mensuração de ativos e passivos integrantes do 

patrimônio de entidades do setor público; 

Resolução CFC nº 1.366 de 25 de novembro de 2011. Aprova a NBC T 16.11 –  

Sistema de Informação de Custos do Setor Público – estabelece a conceituação, o objeto, os 
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objetivos e as regras básicas para mensuração e evidenciação dos custos no setor público e 

apresentado, nesta Norma, como Sistema de Informação de Custos do Setor Público (SICSP).  

As Resoluções nº 1.128 a  nº 1.137 entraram em vigor na data de sua publicação, no 

entanto, a sua adoção a princípio era de forma facultativa, ficando obrigatórias para os fatos 

ocorridos, apenas, para 1º de janeiro de 2010. Enquanto que a Resolução nº 1.366 entrou em 

vigor na sua respectiva data de publicação, mas adoção obrigatória desta para os fatos 

ocorridos é apenas para  1º de janeiro de 2012. 

Em 07 de outubro de 2009 é publicado o Decreto nº 6.979 que dispõe sobre o Sistema 

de Contabilidade Federal e dá outras providências, que atribui a STN a competência para 

exercer a função de órgão central do Sistema de contabilidade Federal, onde este é 

responsável por fiscalizar o cumprimento do processo de normatização desde o cumprimento 

das NBCTSP à elaboração do MCASP. 

Desta forma, o MCASP objetiva ajudar o processo de elaboração e execução do 

orçamento, além de tentar recuperar o objeto da contabilidade como ciência, que é o 

patrimônio. Em vista disto, a contabilidade poderá atender a demanda de informações 

solicitada por seus usuários, possibilitando a análise de demonstrações contábeis que atendam 

aos padrões internacionais, sob o ponto de vista orçamentário e patrimonial, com base em um 

Plano de Contas Nacional. (BRASIL, 2012) 
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3. PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Para  a obtenção da resposta ao problema proposto, foi realizado um estudo de 

natureza bibliográfica e documental, onde os estudos de natureza bibliográfica já foram 

apresentados na elaboração do referencial teórico. Já os estudos de natureza documental, 

referentes aos normativos e as outras necessárias para a fundamentação dos dados e termos, 

serão apresentados nesta seção.  

3.1. Coleta de Dados 

Para que esta pesquisa fosse realizada, houve a necessidade de coletar dados nos mais 

diversos meios de informação, desde a legislação que regulamenta o processo de 

normatização às publicações dos usuários desse sistema extraídos de fontes distintas, que 

estão ligados por integrarem o processo de adaptação às novas normas. 

Os dados utilizados nesta pesquisa encontram-se disponíveis na internet, em portais de 

informações do Governo Federal como do Senado Federal, do Ministério da Fazenda, Portal 

do Planalto, do Portal do CFC e de publicações da ESAF. 

Do Portal do Planalto, do Senado Federal e do Ministério da Fazenda foram utilizadas 

todas as leis, decretos e outros necessários para a fundamentação dos conceitos apresentados. 

Os dados coletados no Portal do CFC referem-se às normas editadas pelo processo de 

padronização, bem como outros materiais que foram utilizados para a realização deste. 

Das publicações da ESAF foram extraídas informações a nível didático explicativos, 

sendo esse material, em geral, utilizado no treinamento dos usuários de antigo sistema e que 

precisam se adaptar as novas normas oriundas do processo de informação. Desta forma, as 

publicações da ESAF podem ser caracterizadas como uma das principais fontes de coletas de 

dados juntamente às publicações científicas do meio acadêmico acerca do tema. 
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3.2. Caracterização do Processo de Normatização 

A presente inclinação para a adoção de normas contábeis internacionais aparenta ser 

uma necessidade imposta pela exigência dos investidores e credores do mercado e em 

consonância a essa necessidade o Brasil se encontra em um período adaptativo devido as 

mudanças ocorridas na que tange as Ciências Contábeis Aplicadas ao Setor Público. 

Acredita-se que adoção de novas normas, ajudará, inclusive, na ampliação do processo 

de transparência das Contas Públicas, um passo bastante significativo para o desenvolvimento 

do país e até para dar mais credibilidade aos governos. 

A definição dos fatos a serem analisados levou em consideração a disponibilidade de 

dados, necessários para a efetivação deste estudo. 



28 

 

4. RESULTADOS OBTIDOS 

Esta seção irá apresentar os dados, efetivamente, realizando a análise à qual esta 

pesquisa se propõe, realizando as devidas observações acerca dessas novas técnicas. Deste 

modo, será explicitado a seguir os dados referentes ao atendimento das instruções da 

International Accouting Standards Board (IASB), como o atendimento à modificação das 

técnicas após o processo de normatização da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, do 

comparativo entre as técnicas adotadas antes e após o processo de normatização, da mudança 

do objetivo de estudo, da adaptação dos profissionais as novas normas e do reflexo desse 

processo no Setor Público. 

4.1. Da Modificação das Técnicas após a Normatização da Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público 

No âmbito da normatização das Normas Contábeis Aplicadas ao Setor Público no 

Brasil, a responsabilidade por buscar formas de harmonizar as normas utilizadas no Brasil aos 

padrões internacionais foi dada ao CFC juntamente a um comitê gestor desse processo, criado 

exclusivamente para essas alterações. 

Em 2007, o tema normatização passa a ser pautado como um dos principais objetivos 

do poder público e dos profissionais contábeis, independentemente de seu campo de atuação, 

que tem como meta equiparar, até o exercício financeiro de 2012, as normas contábeis 

aplicadas ao setor pública no Brasil às normas internacionais emitidas pela International 

Public Sector Accounting Standards (IPASAS) e asseguradas pela IASB. 

Um dos pontos mais notáveis dessa harmonização é a troca do enfoque da 

Contabilidade Pública, que era então voltada apenas para o controle orçamentário, ligando 

esta contabilidade a outro objetivo, dadas as circunstancias esta não era mais vista como um 
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campo de atuação das ciências contábeis, caracterizando-a desta forma como uma outra 

ciência. (STN, 2013) 

Com o advento dessa padronização foi trazido de volta a essa ciência o cargo de ramo 

de atuação das ciências contábeis, passando a ser dita como Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público, passando a ter como objeto de estudo o patrimônio público, que agora passa a ser 

dirigido por um regime de competência, para receitas e despesas públicas e não mais apenas 

pelo orçamento. 

Com o intuito de contribuir para um novo processo adaptativo mais acelerado entre as 

normas brasileiras e as internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, poder 

público brasileiro, através do Ministério da Fazenda, institui a Portaria MF nº 184/2008, que 

dispõe sobre o conjunto de instruções a serem observadas pelo poder público acerca dos 

procedimentos utilizados em conformidade às normas da IFAC e das Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), as quais foram editadas pelo CFC e 

pelo Comitê Gestor. 

As NBCASP são a concretização do processo de normatização da Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público no Brasil que foram editadas pelo Grupo Técnico de Padronização 

de Procedimentos Contábeis em conjunto com o CFC. Foram editadas as 10 primeiras normas 

brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

Desta feita, acredita-se que cada uma dessas normas irá exemplificar, de maneira 

simplificada, o processo de normatização e as principais mudanças sofridas em decorrência 

deste processo. 
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4.1.1. NCBT 16.1 

Essa norma objetiva estabelecer a conceituação, o objetivo e o campo de aplicação da 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Esta conceitua a Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público como um ramo da Ciência Contábil que aplica no processo gerador de informação os 

princípios e e normas contábeis direcionados a gestão do Patrimônio Público, bem como 

caracteriza como seu objeto de estudo o Patrimônio Público. 

Estabelece, ainda, que as normas e técnicas próprias da Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público são aplicadas por todos os entes que apliquem, guardem, movimentem ou 

recebam recursos públicos assim como entidades que por acordo registrem operações 

orçamentárias. 

4.1.2. NBCT 16.2 

Essa norma definiu o Patrimônio Público e a classificação dos elementos patrimoniais 

sob a óptica contábil, além de conceituar sistema e subsistema de informações contábeis para 

as entidades públicas. 

Esta conceitua Patrimônio Público como um conjunto de bens e direitos, tangíveis ou 

intangíveis, onerados ou não adquiridos, formados ou mantidos com recursos públicos. E 

classifica o sistema contábil público como uma macro estrutura de informações sobre 

avaliação, evidenciação, registro e transparência dos atos e fatos da gestão pública 

objetivando orientar, suprir o processo de decisão e a correta prestação de contas. 

4.1.3. NBCT 16.3 

Essa norma estabelece as bases para o controle contábil de planejamento, 

desenvolvidas pelas entidades do setor público, expresso em planos hierarquicamente ligados, 
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os quais compararão suas metas programadas com os realizados e evidenciarão as diferenças 

relevantes por intermédio de notas explicativas. 

4.1.4. NBCT 16.4 

Essa norma estipula os conceitos, a natureza e a tipicidade das transações no setor 

público, onde caracteriza as transações no setor , sob a óptica contábil, como atos e fatos que 

promovem alterações quantitativas ou qualitativas, efetivas ou potenciais, no Patrimônio 

Público, essas transações podem ser de natureza econômico-financeira ou administrativa. 

4.1.5. NBCT 16.5 

Essa norma conceitua os critérios a serem observados para a realização dos registros 

contábeis referentes aos atos e fatos  que afetem ou possam vir a afetar o Patrimônio Público. 

O setor público deve manter um sistema de escrituração uniforme, no que tange os atos e fatos 

da sua gestão, respeitando as normas contábeis de escrituração. 

4.1.6. NBCT 16.6 

Essa norma estabelece quais as demonstrações contábeis a serem elaboradas e 

divulgadas pelo setor público, são elas: 

 Balanço orçamentário; 

 Balanço financeiro; 

 Demonstrações de variações patrimoniais; 

 Balanço patrimonial; 

 Demonstrações de fluxo de caixa; 

 Demonstrações do resultado econômico. 



32 

 

Essas demonstrações devem ser acompanhadas de anexos, outros demonstrativos 

exigidos pela lei e pelas notas explicativas. Essa norma apresenta ainda os critérios a serem 

seguidos para a divulgação dessas demonstrações. 

4.1.7. NBCT 16.7 

Esta norma estabelece os conceitos, a abrangência e os procedimentos para a 

solidificação das demonstrações contábeis no setor público. A solidificação dessas 

demonstrações objetiva a disponibilização e o conhecimento de macro agregados do setor 

público, bem como uma visão global dos resultados obtidos pela gestão e a disposição destes 

para o controle social. 

Durante o processo de solidificação das demonstrações contábeis serão consideradas 

as relações de dependência entre as entidades, onde as demonstrações consolidadas de um 

ente iram abranger as transações contábeis de cada órgão, fundo ou empresa pública. 

A solidificação dessas demonstrações ocorre pela soma ou associação dos saldos ou 

grupos de contas, excluindo-se as duplicidades, formando uma unidade de natureza 

econômico-contábil. Onde entende-se essa natureza como o patrimônio resultante da junção 

de patrimônios autônomos pertencentes a duas ou mais entidades do setor público. 

4.1.8. NBCT 16.8 

Esta norma cuida do controle interno no que tange as entidades públicas, objetivando 

garantir um razoável grau de eficiência e eficácia do sistema de informação contábil, visando 

assegurar o cumprimento da missão da entidade. O controle interno é classificado como um 

conjunto de recursos, métodos e processos adotados pelo setor público, que tem a finalidade 

de: 



33 

 

 Assegurar a proteção dos ativos e a veracidade dos componentes patrimoniais; 

 Garantir a observância da validade, legalidade e regularidade das transações; 

 Promover e manter a confiabilidade do sistema de informações contábeis; 

 Comprovar atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio; 

 Garantir a integralidade e exatidão dos registros contábeis; 

 Prevenir práticas ineficientes e antieconômicas, erros, fraudes, malversação, 

abusos, desvios e outras inadequações; 

 Possibilitar a eficácia da gestão e garantir a qualidade da informação; 

 Garantir a execução dos planos e políticas definidas pela administração;  

 Garantir aderência das demonstrações contábeis aos princípios fundamentais e 

normas brasileiras de contabilidade. 

Em conformidade com esta, o controle interno deverá ser exercido em todos os níveis 

do setor público, seja na preservação do patrimônio público, no controle da execução das 

ações que integram os programas e na observância às leis, regulamentos e diretrizes 

estabelecidas. Este deverá ser racionalizado ante a simplificação de processos cujo custo seja 

efetivamente comprovado que o risco excederá o beneficio gerado pela sua implantação. 

4.1.9. NBCT 16.9 

Esta norma estabelece os critérios e procedimentos inerentes aos registro contábil da 

depreciação, amortização e exaustão. Para que ocorra o registro destes se faz necessário a 

observância de aspectos como a obrigatoriedade do seu reconhecimento, o valor da parcela 

que deve ser reconhecida como variação passiva  e que independa da execução orçamentária e 

de outras circunstâncias que possam influenciar o seu registro. 
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4.1.10. NBCT 16.10 

Esta norma estabelece os critérios e os procedimentos adotados para a avaliação e 

mensuração de ativos e passivos que integram o Patrimônio Público, ou seja, o patrimônio das 

entidades do setor público. 

4.1.11. NBCT 16.11 

Esta Norma estabelece o conceito, o objeto, os objetivos e as regras básicas para 

mensuração e evidenciação dos custos no setor público e apresenta, ainda, como o Sistema de 

Informação de Custos do Setor Público (SICSP) irá registrar, processar e evidenciar os custos 

de bens e serviços e outros objetos de custos, produzidos e oferecidos à sociedade pelo setor 

público. 

O SICSP tem por objetivo: 

 A mensuração, o registro e a evidenciação de custos dos produtos, serviços, 

programas, projetos, atividades, ações, órgãos e outros objetos de custos do setor público; 

 Servir como apoio no processo de avaliação de resultados e desempenhos, 

permitindo certa comparabilidade no setor público; 

 Ajudar no processo de tomada de decisão em processos, tais como comprar ou 

alugar, produzir internamente ou terceirizar determinado bem ou serviço; 

 Apoiar programas de redução de custos e de melhoria da qualidade do gasto. 

 A evidenciação dos objetos de custos será efetuada subordinada a ótica institucional, 

funcional e programática, com atuação dos órgãos de planejamento, orçamento, contabilidade 

e finanças. Para que o SICSP atinja seus objetivos é necessário que haja um tratamento 

conceitual adequado, bem como, uma abordagem tecnológica apropriada que propicie atuar 
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com as dimensões necessárias, sejam elas temporais, numéricas, organizacionais ou outras, 

permitindo, desta forma, que haja uma análise das séries históricas dos custos sob a 

perspectiva das atividades-fins ou administrativas do setor público. Sendo, ainda, 

recomendável o uso de ferramentas que permitam o rápido acesso aos dados, aliado à 

tecnologias de banco de dados de forma a facilitar a criação de relatórios e a análise dos 

dados. 

O SICSP é de adoção obrigatória a todos os entes do setor público. 

4.2. Do Comparativo entre as Técnicas Adotadas pela Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público 

É necessário observar que a mudança começa com a alteração do nome, antes a 

contabilidade pública, quase que uma ciência alheia as ciências contábeis, passa a ser, agora 

em definitivo, uma de suas vertentes de estudo e passa a ser chamada por Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público. 

No entanto, esta não é a mudança mais significativa, pois o grande diferencial foi a 

alteração do objeto de estudo que antes era o controle orçamentário, feito anteriormente 

através do Orçamento Público2, passando agora a ter como objeto de estudo os mesmo das 

ciências contábeis, que é o Patrimônio, e que por se tratar de uma Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público, o seu objeto de estudo é tão somente o Patrimônio Público. 

Para que haja uma melhor percepção das mudanças mais significativas, foi elaborado 

o seguinte quadro comparativo: 

                                            

2 Se caracteriza como um instrumento de planejamento e execução, composto, em sua essência, pelo 

PPA, pela LDO e pela LOA. 
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Quadro 2 – Contabilidade Pública x Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

FONTE: Elaboração própria, a partir dos dados disponíveis em: <http://ww.tesouro.fazenda.gov.br>. 

São muitas as mudanças ocorridas na Contabilidade Aplicada ao Setor Público, no 

entanto, como citado anteriormente, a mudança mais relevante, dentre as muitas ocorridas, foi 

à alteração do objeto de estudo, deste modo, acredita-se que seja necessário fazer uma 

abordagem mais profunda acerca deste assunto. 

4.3. Da Mudança do Objeto de Estudo 

Em conformidade com a NBCT 16.1 que delimita que como objeto de estudo da 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público o Patrimônio Público e o caracteriza como tendo por 

função social  “evidenciar informações de natureza orçamentária, econômica, financeira e 

física do patrimônio da entidade do setor público como forma de apoio: à tomada de 

decisões, à prestação de contas da gestão e à instrumentalização do controle social”. 

(BRASIL, 2008) 
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Em amplo sentido, o objeto de estudo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o 

Patrimônio Púbico. No entanto para a antiga Contabilidade Pública, se observadas as suas 

especificidades, esta não esta interessada apenas no Patrimônio e suas variações, esta possui 

como real objeto de estudo o Orçamento e sua respectiva execução. 

Anteriormente a, antiga, Contabilidade Pública registrava todos os fatos contábeis 

(modificativos, permutativos e mistos), além de registrar, também, os atos potenciais 

praticados pelo gestor, que poderiam alterar o Patrimônio, de maneira tanto quantitativa, 

quanto qualitativa. 

A Contabilidade Pública após o processo de normatização passa, então, a ser chamada 

por Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a qual tem como objeto apenas o estudo do 

Patrimônio (bem como a Contabilidade Empresarial), passando o Orçamento a ter apenas 

função de peça auxiliar no processo de controle e avaliação do Patrimônio Público. 

4.4. Da Adaptação dos Profissionais as novas Normas 

O processo de normatização da Contabilidade Aplicada ao Setor Público representa 

um grande desafio para os profissionais envolvidos tendo em vista a complexidade das 

sucessivas mudanças oriundas do processo de convergência da, antiga, Contabilidade Pública 

aos padrões internacionais. Para que os profissionais se adaptem a essas novas normas, estão 

sendo realizados diversos cursos de capacitação, oriundos da parceria entre o CFC e os 

Tribunais de Conta. 

Pode-se observar a dificuldade do processo de adaptação inicialmente apenas 

adotando-se como parâmetro, a data inicialmente prevista para o exercício financeiro de 2012, 

para o prazo de adoção obrigatória dos novos procedimentos, o qual já foi adiado mais de uma 

vez e esta com data prevista remarcada para o exercício financeiro de 2014. 
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Há outras dificuldades a serem superadas, como a mudança de cultura e a 

operacionalização. No tocante a cultura os profissionais que atuam na Contabilidade Pública, 

tinham a preocupação apenas, com a elaboração dos demonstrativos contábeis direcionados 

para o público interno e com viés orçamentários. A concretização da mudança de cultura se 

traduzirá na elaboração de demonstrativos de fácil acesso e entendimento, a sua mudança de 

objeto que passa a ser o orçamento, bem como na disponibilização deste para o público 

externo, visando um controle social, ampliando assim o processo de transparência das contas 

públicas. (TORRES, 2013) 

No que tange o processo de operacionalização, para que as mudanças necessárias 

possam ser implementadas, são necessárias novas formas de contabilizar os fatos contábeis, 

isso se traduz na necessidade da reformulação do plano de contas, reconhecimento dos fatos 

contábeis, os quais anteriormente não eram reconhecidos, e a obrigatoriedade de outras 

demonstrações não utilizadas anteriormente no setor público. 

4.5. Do Reflexo desse Processo no Campo de Atuação 

O processo de normatização da Contabilidade Aplicada ao Setor Público no Brasil, 

como citado anteriormente, visa atender a necessidade de padronização dos procedimentos 

contábeis, utilizados no Brasil, aos padrões internacionais, objetivando tornar de mais fácil 

entendimento, esses procedimentos, a todos os usuários do sistema, bem como o público mais 

leigo, os dados apresentados por este sistema. 

Este processo trará a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para uma contabilidade 

muito mais próxima à Contabilidade Empresarial, sendo esta proximidade, uma das maiores 

dificuldades encontradas pelos Contadores Públicos, tendo em vista que, outrora, estas eram 

ciências muito distintas, e através do processo de normatização a antiga Contabilidade 
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Pública, então praticada no setor público, pouco se assemelha a nova Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público. 

Especialista acreditam que através deste processo de normatização será de mais fácil 

compreensão a situação patrimonial do setor público, onde ativo e passivo serão reconhecidos 

no balanço patrimonial pelo seu valor justo. (TORRES, 2013) 

A normatização da Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta diversos 

desafios aos profissionais que atuam no setor público, refletindo em um delicado processo 

adaptativo para estes. No entanto, não é apenas a adaptação dos profissionais que representa 

uma dificuldade neste processo de normatização, os reflexos que isto  apresenta no setor 

público são diversos, que inclui um mudança nos procedimentos, antes adotados, além da 

inserção de novos procedimentos, os quais anteriormente não eram adotados. 

Um dos maiores reflexos desse processo no campo de atuação, é a implementação da 

análise de custos. Muito embora a preocupação com a análise de custos no setor público seja 

antiga, nunca foram efetivamente considerados tanto da análise, quanto na análise das 

demonstrações contábeis públicas. Com as novas normas implementadas, a preocupação  com 

a contabilização dos custos públicos, tornou-se uma imposição, tanto o seu registro, quanto a 

consideração destes na análise dos demonstrativos. Hoje não é mais uma faculdade do 

contador público admitir os custos, é uma imposição.  

Na prática, para a realização plena deste processo será necessária um interação entre o 

setor público e o privado, dado o fato da Contabilidade Aplicada ao Setor Público está muito 

mais próxima da Contabilidade Empresarial, havendo assim uma troca de conhecimentos 

entre esses meios. 
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Mas, a análise  dos custos não é o único reflexo deste processo no setor público, há 

outros tão relevantes quanto. Desta feita, será necessário um repensar do Estado quanto a 

destinação dos seus recursos até uma análise do custo benefício, que estas mudanças trarão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em decorrência da necessidade de padronização dos procedimentos contábeis 

utilizados no Brasil aos padrões internacionais, a Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

não se encontra imune a esses efeitos. Essa nova realidade tem exigido a adaptação dos 

profissionais e dos procedimentos técnicos adotados. 

Através da edição das NBCTs, ocorre, efetivamente, o inicio da concretização do 

processo de normatização, que diz respeito ao atendimento dos objetivos de convergência 

estabelecidos pelo Comitê de Convergência no Brasil, os quais seguem os parâmetros 

definidos pelas normas editadas pela IFAC. Mas a maior dificuldade encontrada nesse 

processo é a adaptação dos profissionais do setor público aos novos procedimentos contábeis 

após o processo de normatização. 

Nesta pesquisa foi observada de que forma a normatização da Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público foi percebida pelos profissionais do setor público e de que maneira esta tem 

refletido no campo de atuação. 

Das principais mudanças sofridas na Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

oriundas do processo de normatização dos procedimentos contábeis utilizados no Brasil aos 

padrões internacionais, observou-se uma grande aproximação dos procedimentos contábeis 

que passaram a ser utilizados, após a harmonização, no setor público aos utilizados pela 

contabilidade empresarial, sendo este um dos focos principais dessa harmonização. 

No tocante a mudança do objeto de estudo, sendo a Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público um ramo das Ciências Contábeis, esta não poderia ter um objeto de estudo diferente 

desta, pois se o fosse como era anteriormente, esta seria uma ciência alheia as Ciências 
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Contábeis. Desta forma o orçamento passa a ter um papel de menor destaque, mas isto não o 

invalida como peça fundamental para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, tendo em 

vista a sua grande influencia na tomada de decisões. 

O processo de adaptação dos profissionais que atuam no setor público representa o 

maior desafio para a harmonização das normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público no 

Brasil aos padrões impostos pela IFAC. As mudanças ocorridas foram muitas e, se não 

suficiente, também foram bastante significativas. Mas não se trata apenas da adequação destes 

profissionais, há uma grande carência de material técnico-bibliográfico adequado para a 

capacitação destes profissionais. 

Com a análise realizada nesta pesquisa, pode-se observar a dificuldade encontrada no 

Brasil, em adotar os padrões técnicos de contabilidade no setor público, e para que isto ocorra 

é indispensável que haja uma percepção da necessidade de uma maior interação entre os 

profissionais atuantes no setor público e os na Contabilidade Empresarial. 

Tendo em vista que com a harmonização da Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

aos padrões internacionais, esta em pouco se parece a, antiga, Contabilidade Pública, 

passando assim a solicitar dos envolvidos não apenas a mudanças dos procedimentos técnico-

operacionais. Mas sim, uma mudança de cultura e uma real vontade de cumprimento e 

adequação a essa nova forma de contabilizar no setor público, que busca tornas as contas 

públicas mais entendíveis e de fácil acesso aos seus usuários e à sociedade. 
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