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A CONTABILIDADE NAS LEIS DE FINANÇAS PÚBLICAS   

• 1988: A CF (Art. 163) prevê edição de Lei Complementar para fixar os 

princípios norteadores das finanças públicas no Brasil  LRF 

• 1988: A CF (Art. 165, § 9º) prevê edição de Lei Complementar para: 

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

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

orçamentária anual; 

- estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração 

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

fundos.  

Lei 4.320/64 foi recepcionada pela CF;  

PLC 135/96 em tramitação, desatualizado depois da LRF. 
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AVANÇOS DA LRF E DESAFIOS NA SUA 

IMPLEMENTAÇÃO 
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• Lei 4320: sistema misto de receitas e despesas; classificações 

orçamentárias  mais orçamentária que patrimonial  

• LRF: O que afeta o equilíbrio fiscal numa seqüência de períodos ?  foco 

na intertemporalidade, que transcende o orçamento  mais patrimonial 

que orçamentária  

• Contabilidade Pública  registra e demonstra os atos e fatos da 

Administração Pública, com enfoque no patrimônio e suas variações, bem 

como demonstra a execução do orçamento. 

I – CONTABILIDADE PÚBLICA:  

FOCO NO ORÇAMENTO OU NO PATRIMÔNIO ? 
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• Metas fiscais 

• Restos a pagar (execução financeira de orçamento) 

 

• Renúncia de receita 

• Despesas de caráter continuado 

• Despesa com pessoal, por Poder  

• Dívida e operações de crédito 

• AROS 

• Garantias 

LRF: VARIÁVEIS-CHAVE ORÇAMENTÁRIAS 

  

  

VARIÁVEIS-CHAVE QUE ULTRAPASSAM O ORÇAMENTO 

1 
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• Receita Corrente Líquida 

• Despesa Total com Pessoal 

 

• Dívida pública  

 

• Operações de crédito 

• Garantias 

 

• Renúncia de receita 

• Despesas obrigatórias de caráter continuado 

BASES E PERÍODOS DE CÁLCULO  restringe anualidade orçamentária 

  

  

Estoques, relatórios quadrimestrais 

Base móvel de 12 meses, relatórios quadrimestrais 

Estoques e Fluxos, com relatórios quadrimestrais e controle na margem 

Estoques e Fluxos, com relatórios anuais e controle na margem 

2 
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•  Conceito exemplificativo. 

•  Independe do instrumento (título, contrato, mútuo, nota promissória, etc.). 

•  Concessão de garantia, refinanciamento de dívidas, antecipação de receita 
orçamentária, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado 
proveniente da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil, 
operações com derivativos, assunção, reconhecimento ou confissão de 
dívidas, antecipação de receita de tributos ou contribuição, recebimento 
antecipado de valores de empresas em que o Poder Público detenha maioria 
do capital com direito a voto, assunção direta de compromissos, confissão 
de dívida ou operação assemelhada com fornecedor de bens e assunção de 
obrigação com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e 
serviços.  

•  O que há em comum na essência dessas operações ?  

•  Diferimento no tempo + risco  O ente obtém um ativo hoje, em troca de 
compromisso que só será saldado no futuro, gerando sempre um risco de 
não pagamento, que pode estar associado à cobrança de juros. 

Ex: operações de crédito (art. 29, III e § 1.º, e art. 37):  
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•  Ultrapassam o orçamento (só registra receitas e despesas), no tempo e no 

objeto, serão capturadas apenas na contabilidade. 

  

•  Diferimentos dentro do exercício orçamentário não são operações de 

crédito, não envolvem risco, são ajustes ao fluxo de caixa (art. 29, §3º inclui 

na dívida consolidada “operações de crédito inferiores a 12 meses cujas 

receitas tenham constado do orçamento” – RAPs e AROs, que têm vínculo 

direto com a execução orçamentária e com ajustes de fluxo de caixa).  

 

•  O momento da entrega dos bens é relevante para o registro contábil uma 

vez que receber antecipadamente é diferente de encomendar e ir pagando de 

acordo com o orçamento. 

 

•  Toda operação de crédito gera uma receita ? Não. Ex: permutas de ativos, 

permutas de passivos, prorrogação de contrato, aquisição financiada de 

bens. 

Ex: operações de crédito (art. 29, III e § 1.º, e art. 37):  

  

  



 I Seminário Internacional de Contabilidade Pública 

REGIMES: CAIXA OU COMPETÊNCIA ? 

•  Lei 4320/64 não utiliza denominação caixa/competência, mas estabelece: 

Art. 35 - Pertencem ao exercício financeiro: 

I - as receitas nele arrecadadas; 

II - as despesas nele legalmente empenhadas. 

 

•  LRF, art. 50. II - a despesa e a assunção de compromisso serão 

registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter 

complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa; 

 

•  É silente quanto ao regime para as receitas, que ficou para ser tratado na 

Lei Complementar que deverá substituir a Lei 4320/64.  
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• O registro contábil não deve depender de autorização em lei (orçamentária 

ou outra). 

• Na prática, não há registros confiáveis de: 

  Renúncia de receita (não usa sistema de compensação) 

Dívida ativa (nem provisão para devedores duvidosos , nem valores 

recuperáveis)  ativo super-avaliado, contrariando o princípio da 

prudência.   

Precatórios (não registra passivos sem dotação orçamentária)  

Terceirização (não registra como despesa com pessoal). 

II – CONTABILIDADE PÚBLICA:  

FOCO NA LEGALIDADE OU NOS ATOS E FATOS ?  
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Art. 18. § 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada 

no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-

se o regime de competência. 

 

Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

Art. 52. O relatório a que se refere o § 3o do art. 165 da Constituição abrangerá 

todos os Poderes e o Ministério Público, será publicado até trinta dias após o 

encerramento de cada bimestre e composto de: 

I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as: 

(...) b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o 

exercício, a despesa liquidada e o saldo; 

II - demonstrativos da execução das: 

(...) b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, 

discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada 

e liquidada, no bimestre e no exercício; 

DESPESA REALIZADA X EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA  1 
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•  conceito não depende da natureza do vínculo empregatício, regime de 

trabalho. Ex: agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às 

endemias, quer tenham sido contratados por meio de processo seletivo 

público (EC 51/2006, art. 2º)ou não. 

 

•  conceito não depende de avaliação jurídica sobre a legalidade ou não da 

contratação. Ex: contratações excepcionais amparadas pela lei, 

contratações que poderão vir a ser contestadas à luz do instituto 

constitucional do concurso público 

 

•  registro independe da verificação da legalidade ou validade dos contratos, 

ou das cominações que possam advir. 

 

DESPESA TOTAL COM PESSOAL  2 
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Art. 18, § 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se 

referem à substituição de servidores e empregados públicos serão 

contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal". 

 empregada em atividade-fim da instituição ou 

 inerente a categorias funcionais abrangidas pelo respectivo plano de 

cargos e salários do quadro de pessoal; e 

que caracterize relação direta de emprego.  

TERCEIRIZAÇÃO 3 
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III –TRANSPARÊNCIA:  

OBJETIVO MAIOR DA CONTABILIDADE PÚBLICA  

• Viga-mestra da LRF: Relatório Resumido da Execução Orçamentária, 
Relatório de Gestão Fiscal, Consolidação Nacional das Contas  
essencial para o cumprimento das regras 

• A Contabilidade depende da informação disponível em outros sistemas  
matéria-prima essencial, pois os registros devem ser tempestivos e 
oportunos.  

• A Contabilidade é fonte de informação para múltiplos agentes  
selecionar informação pela relevância  Lei 4320: Natureza da despesa X 
Portaria 163: Elemento de despesa  o que deve estar no orçamento 
(natureza da despesa ?) e o que deve estar nos sistemas (elemento de 
despesa ?)  choque de transparência 
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ABRANGÊNCIA 

• Despesa pública: é toda a despesa financiada com receita pública ? 

 

 

• LRF: 

 3 esferas de governo (Governo Federal, Estados, Distrito Federal e mais 

de 5.500 municípios) 

 3 Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) 

 em conceito abrangente: toda a administração pública, direta e indireta, 

incluindo fundos, fundações, autarquias e empresas estatais 

dependentes 

  

 

 

Fronteira entre contabilidade pública x privada Ex: estatais, OSCIPS e 
ONGs que recebem recursos públicos, PPP 

Abrangência do ente e da entidade. Ex: consórcios inter-municipais, PPP 

 

1 
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CONSOLIDAÇÃO  Exige padronização mínima (conceitos, relatórios, 

procedimentos contábeis, plano de contas) 

Art. 50.  

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

recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem 

identificados e escriturados de forma individualizada; 

(...) III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e 

conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou 

entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive 

empresa estatal dependente; 

IV - as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em 

demonstrativos financeiros e orçamentários específicos; 

§ 1º No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações 

intragovernamentais. 

§ 2º A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas 

caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não 

implantado o conselho de que trata o art. 67. 
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DESAFIOS PARA ALÉM DA LRF 
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 Grupo Técnico de Padronização de Relatórios: relatórios e 

demonstrativos da LRF - RREO, RGF, Anexos de Metas Fiscais e de Riscos 

Fiscais, (e da Lei 4320 (art. 111 e 113 ) ?) - divulgadas em jul/ 2008 para viger 

em jan/2009; 

 Grupo Técnico de Padronização de Procedimentos Contábeis: Manuais 

de Receita, Despesa, Dívida Ativa, PPP e Plano de Contas e Instruções de 

Procedimentos Contábeis. 

 PROMOEX:  

 informações primárias que deverão ser disponibilizadas em uma Rede 

Nacional, independentemente de completa padronização. 

 harmonização de conceitos da LRF. 

CAMINHOS PARA A MUDANÇA DE CULTURA   
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 Seminário Internacional de Contabilidade Pública  

 Normas brasileiras de contabilidade pública  

 Capacitação: programa permanente de treinamento para Estados e 

Municípios, sobre todo o ciclo de gestão, inclusive contabilidade, para 

fomentar a mudança de cultura.  

 

 Longo prazo: questões que necessitem de mudança na legislação  

discussão do projeto de Revisão da Lei 4320/64 . 

 

CAMINHOS PARA A MUDANÇA DE CULTURA   
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SUGESTÕES PARA UM POSSÍVEL PROJETO DE REVISÃO DA LEI 4320/64  

  

  

• Revogar explicitamente dispositivos da Lei 4320 superados pela 

Constituição Federal. 

• Enxugar a LDO federal no que se refere a normas gerais. 

• Adequar à LRF e facilitar sua implementação (evitar burlas). 

• Uma lei adequada ao seu tempo : 

  Incorporar a participação e o controle social;  

  Sintonizar com normas internacionais e às melhores práticas 

recomendadas (IASB, FMI, etc.) : ampliar o escopo de atuação da 

contabilidade pública para registro por competência e com visão não 

só orçamentária, também patrimonial. 

  Esclarecer dúvidas em áreas nebulosas: PPP, consórcios inter-

municipais, empresas sujeitas a regras públicas e privadas. 
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• Normatização do PPA  

• Integrar, articular, fortalecer cooperação: 

Entre matérias (ciclo de gestão)  exige uma abordagem sistêmica; 

Entre etapas do processo orçamentário (elaboração e apreciação)  

exige cooperação entre Poderes; 

Entre entes da federação  exige cooperação na federação em 

competências de gasto e no contexto do novo papel do Estado, 

ultrapassando sobreposições, áreas nebulosas e falta de coordenação 

nas matérias ou regiões comuns. 

 melhoria da qualidade do gasto público. 

 

SUGESTÕES PARA UM POSSÍVEL PROJETO DE REVISÃO DA LEI 4320/64  
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INFORMAÇÃO ADICIONAL 

Selene Peres Peres Nunes 

STN/CCONT/GECON 

selene.nunes@fazenda.gov.br ou selenenunes@gmail.com 

Tel: (61) 3412 3085/3011 


