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RESUMO 

 

A presente pesquisa objetivou verificar a gestão patrimonial nas Instituições de Ensino 

Superior, vinculadas ao sistema federal de Ensino, quanto aos principais impactos gerados na 

administração dos bens móveis, especialmente no que tange à depreciação, à reavaliação e à 

redução ao valor recuperável (impairment), com a adoção das NBC T 16.9 e NBC T 16.10. A 

depreciação é a diminuição do ativo imobilizado na medida em que ocorre a utilização do 

bem por razões diversas, tais como: obsolescência, desgaste físico ou pela ação do tempo. Tal 

medida passou a ser obrigatória no setor público, a partir do ano de 2010, com a edição da 

NBC T 16.9 que tem por intuito regular a depreciação nas instituições públicas.                             

A reavaliação visa restabelecer o valor informacional dos bens integrantes do acervo 

patrimonial das entidades, tendo em vista que a contabilidade do setor público não conseguiu 

preservar o valor real dos ativos, em decorrência da conversão da moeda nacional, em 1994. 

O impairment test tem por finalidade verificar o real estado dos ativos, a fim de asseverar que 

estejam adequadamente evidenciados, ou seja, registrados contabilmente por um valor seja 

recuperável por uso ou alienação. Os dois últimos procedimentos patrimoniais contábeis estão 

normatizados na NBC T 16.10, a qual, por semelhante modo, tornou-se obrigatória no setor 

público a partir do exercício de 2010. Quanto à metodologia utilizada, a abordagem da 

pesquisa foi descritiva, de cunho qualitativo e quantitativo. Os procedimentos técnicos 

empregados foram: método survey, bibliográfico e documental. Optou-se pela aplicação de 

questionário como instrumento de coleta de dados, o qual foi enviado via e-SIC, para a 

amostra selecionada, 106 Instituições de Ensino Superior brasileiras. O resultado da pesquisa 

evidencia o nível de adoção dos procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Por meio da pesquisa de campo verificou-se que a 

maioria das Instituições necessitam atualizar seus procedimentos de gestão patrimonial à luz 

da nova legislação contábil. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: bens móveis, depreciação, reavaliação e impairment. 



ABSTRACT 

 

The present study aimed to verify the asset management in Heis, tied to the federal system of 

education, regarding the impacts on the management of movable property, especially with 

regard to the depreciation of the revaluation and impairment (impairment) with the adoption 

of NBC T 16.9 and NBC T 16.10. Depreciation is the decrease in fixed assets to the extent 

that the use of the property for various reasons, such as occurs: obsolescence, physical wear 

and tear or by time. This measure became mandatory in the public sector, from the year 2010, 

with the enactment of NBC 16.9 T which is meant to regulate the depreciation in public 

institutions. The review aims to restore the informational value of all property, net assets of 

the entities in order that accounting in the public sector has failed to preserve the real value of 

assets as a result of conversion of the currency in 1994. The impairment test is purpose is to 

verify the actual condition of assets in order to assure that they are properly evidenced, ie, 

accounted for a value to be recovered through use or sale. The last two equity accounting 

procedures are standardized on NBC T 16:10, which, in like manner, became mandatory in 

the public sector from 2010. As for the methodology, the research approach is descriptive, 

qualitative nature of and quantitative and technical procedure used was the survey, 

bibliographic and documentary method. We opted for a questionnaire as a tool for data 

collection, which was sent via e-SIC, for the selected sample, 105 Brazilian Higher Education 

Institutions. The research result shows the level of adoption of the procedures established by 

the Brazilian Accounting Standards Applied to the Public Sector. Through field research it 

was found that most institutions need to update their procedures for asset management in the 

light of new accounting legislation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização do tema 

 

O processo de convergência às Normas Internacionais de Contabilidade no Brasil 

tem contribuído com o desenvolvimento sustentável da economia do país no cenário mundial, 

mediante reforma contábil, iniciada no setor privado e, em seguida, no setor público. Para 

consecução do processo de convergência, foi criado, mediante a Resolução do Conselho 

Federal de Contabilidade n
o
 1.103/07, o Comitê Gestor de Convergência, com a finalidade de 

identificar e monitorar as ações a serem implantadas com vistas a viabilizar o alinhamento da 

contabilidade brasileira ao padrão internacional a partir das normas editadas por aquele 

conselho. De acordo com a citada norma, o processo de convergência brasileiro tem 

proporcionado benefícios reais ao país em virtude de, entre outros aspectos, adotar conjunto 

normativo único de contabilidade, de notória qualidade, seguido pela comunidade 

internacional. 

 Em linhas gerais, a busca pela convergência iniciou no setor privado com a alteração 

da Lei das Sociedades por Ações (Lei n
o
 6.404/1976) pelas Leis n

o
 11.638/07 e n

o
 11.941/09. 

A citada legislação determinou a todas as empresas brasileiras de capital aberto o dever de 

apresentar os demonstrativos contábeis em conformidade com o International Financial 

Reporting Standards- IFRS (traduzindo Normas e Padrões Internacionais de Contabilidade). 

O órgão responsável pela regulamentação das práticas e princípios contábeis no Brasil é o 

Conselho Federal de Contabilidade, o qual emite as Normas Brasileiras de Contabilidade 

(NBC) aplicáveis às entidades do setor privado, ressalvados os casos previstos na legislação. 

Em 2010, foi concluída a convergência contábil societária.  

Seguindo um modelo parecido com o IFRS, aplicado no setor privado, está em 

desenvolvimento a convergência da contabilidade aplicada ao setor público ao padrão 

internacional. O governo brasileiro, por meio da Portaria MF n
o
 184, de 25 de agosto de 2008, 

e do Decreto n
o
 6.976, de 7 de outubro de 2009, incumbiu a Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN) a responsabilidade de promover a busca pela convergência aos padrões internacionais 

de contabilidade do setor público, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos 

na legislação, aplicável e vigente no país (BRASIL, 2009). O processo de convergência das 

normas nacionais de contabilidade pública ao padrão internacional está sendo implantado 

gradativamente mediante a adoção das International Public Sector Accounting Standards 

(IPSAS), as quais são emitidas pelo Internacional Public Sector Accounting Standard Board 
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(IPSASB), órgão normatizador constituído pela International Federation of Accountants 

(IFAC), organização global para a profissão contábil. O Conselho Federal de Contabilidade 

além de traduzir as IPSAS para o português, emite as Normas Brasileira de Contabilidade 

aplicadas as entidades do setor público (NBCT). A tradução das citadas normas foi conduzida 

pelo Comitê Gestor da Convergência no Brasil, sendo produto da ação conjunta do CFC e do 

Instituto dos Auditores Independente do Brasil (Ibracon), os quais são tradutores oficiais no 

Brasil, com cooperação técnica da Secretaria do Tesouro Nacional-STN (CFC, 2010). 

Nesse cenário de mudanças com vistas à padronização das práticas contábeis em 

convergência aos padrões internacionais de contabilidade aplicados as entidades públicas, 

todos os entes da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, municipal ou no 

Distrito Federal, passam obedecer as NBC T do setor público elaboradas em conformidade 

com as IPSAS, as quais são normas globais de elevada qualidade tanto para elaboração das 

demonstrações contábeis, como para fins gerais das entidades do poder público, ressalvados 

aqueles órgãos constituídos como empresas estatais ou sociedades de economia mista. 

Acrescenta-se ainda que o processo de alinhamento internacional tem o propósito de 

uniformizar conceitos e práticas contábeis na Contabilidade Governamental, com vistas a 

propiciar condições adequadas para que os entes públicos brasileiros passem a dialogar na 

mesma linguagem contábil com os demais países que adotaram e estão aderindo às IPSAS 

(MCASP, 2012). 

Dentre outros aspectos, a convergência às normas brasileiras de Contabilidade 

Pública ao padrão internacional tem o propósito de resgatar a Contabilidade Patrimonial não 

praticada no setor público, embora tenha sido preconizada, em 1964, pela Lei n
o
 4.320, de 17 

de março de 1964, a qual estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

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

Federal (FEIJÓ, 2013). A Administração Pública praticava de fato a Contabilidade 

Orçamentária, a qual era orientada para o controle dos fluxos de ingressos e saídas de caixa; e, 

com a convergência internacional, sem abandonar os controles orçamentários, passa a 

contemplar, com a devida ênfase, o controle patrimonial, uma vez que o patrimônio das 

entidades é o objeto de estudo da Ciência Contábil.  

As normas internacionais que têm sido implantadas nos órgãos da Administração 

Pública, além de trazer despertamento para a Contabilidade Patrimonial, torna a linguagem 

contábil única e global para os governos em todas as esferas de poder, amplia o alcance da 

contabilidade como instrumento de gestão e de transparência no Brasil, proporciona ambiente 
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mais seguro para realização de investimentos no país. Acrescenta-se ainda a melhora na 

qualidade das informações contábeis, a qual, por ser unificada no país, facilita a comunicação, 

a prestação de serviços públicos e dificulta as possibilidades de fraudes e de corrupção 

(FEIJÓ, 2013). 

 

1.2 Problema de Pesquisa 

 

De acordo com Vergara (2003) a problemática a ser pesquisada é uma questão não 

resolvida, para qual será buscada resposta, mediante pesquisa. Tal questão pode referir-se a 

lacuna epistemológica ou metodológica percebida, a dúvida acerca da sustentação de uma 

afirmativa geralmente aceita, a necessidade de colocar à prova uma determinada suposição e, 

por fim, ao desejo de explicar situações do cotidiano e outras.  

Conforme a pesquisa de Viana et. al. (2013), a depreciação não é praticada em uma 

instituição de ensino superior vinculada ao sistema federal de ensino, entre outros aspectos, 

em razão da necessidade de ser realizada uma reestruturação do sistema patrimonial, o qual 

necessita ser aperfeiçoado para o fornecimento de informações precisas. Segundo o 

entendimento dos gestores pesquisados na citada instituição, apesar de a depreciação no setor 

público ser matéria de relevância, ela necessita de amadurecimento quanto à sua execução na 

Administração Pública, a qual não tem por objetivo o lucro, e sim, o aperfeiçoamento dos 

recursos públicos em prol da sociedade.  A pesquisa ainda revela que, para implantar os novos 

procedimentos contábeis patrimoniais no setor público, um caminho viável no sentido de 

cumprir os ditames da nova legislação é a troca de experiências e a soma de esforços 

realizados nos entes do setor público. 

Sobre o processo de implantação das NBC T SP no setor público federal, a pesquisa 

de Padrones et. al (2014), na qual foram coletadas 274 respostas, apenas 30% praticam a 

depreciação e 16% praticam a reavaliação. Cabe observar que, de acordo com a pesquisa dos 

citados autores, é possível constatar que o processo de implementação das IPSAS nas 

entidades ainda se encontra em um estágio inicial. Com base nas considerações dos autores, 

este trabalho apresenta o seguinte problema de pesquisa: Quais são os principais impactos 

gerados na gestão patrimonial dos bens móveis das Instituições de Ensino Superior Federais 

brasileiras, no que tange à depreciação, à reavaliação e à redução ao valor recuperável 

(impairment), com a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público NBC T 16.9 e 16.10? 
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1.3 Objetivos 

 

Enquanto o problema de pesquisa pode ser entendido como uma questão a ser 

investigada por um determinado pesquisador, para a qual se deve encontrar uma solução, os 

objetivos, por sua vez, constituem-se em ações propostas com a finalidade de apresentar 

respostas à(s) questão(ões) representada(s) na problemática formulada (VERGARA, 2003; 

CERVO et. al., 2007) 

De acordo com os ensinamentos de Silva, os objetivos da pesquisa 

 

são os fins teóricos e práticos que se propõe alcançar com a pesquisa. Nessa parte do 

projeto, deve ficar evidente quais são os propósitos da pesquisa. O objetivo (ou 

objetivos) do estudo deverá ser definido da forma mais evidente possível, para 

indicar, com clareza, o propósito do estudo. (SILVA, 2010, p. 51) 

 

Os objetivos de uma pesquisa podem ser definidos como objetivos gerais e 

específicos. O primeiro tem por objetivo definir, com clareza e objetividade, o propósito do 

pesquisador com a realização da pesquisa. Já o segundo objetiva aprofundar as intenções 

expressas nos objetivos gerais. (CERVO et. al., 2007) A seguir, são apresentados os objetivos 

gerais e específicos que darão direcionamento lógico para a consecução da pesquisa. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Lakatos e Marconi (2001), ao conceituarem objetivos gerais, explicam que eles estão 

ligados a uma visão global e abrangente acerca da temática da pesquisa, vinculando-se 

diretamente ao significado da pesquisa proposta.  Com base no citado conceito, nesta pesquisa 

foi definido o seguinte objetivo geral:  

Analisar os principais impactos na gestão patrimonial dos bens móveis das Instituições 

de Ensino Superior Federais brasileiras com a implantação das Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, tendo como base a NBC T 16.9 e a 16.10. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

De acordo com os ensinamentos de Lakatos e Marconi (2001) o objetivo específico 

deve apresentar caráter mais concreto com função intermediária e instrumental possibilitando 

atingir o objetivo geral e aplicar a este situações particulares. Observando os ensinamentos 
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das citadas pesquisadoras, com vistas à realização do objetivo geral, ele foi desmembrado nos 

seguintes objetivos específicos: 

• averiguar o nível de cumprimento das rotinas de controle patrimonial nas entidades 

pesquisadas quanto ao gerenciamento do patrimônio público. 

• analisar o nível de adoção das práticas relativas aos procedimentos contábeis 

patrimoniais, tais como a depreciação, reavaliação e a redução ao valor recuperável 

(impairment), na gestão patrimonial dos bens móveis das instituições pesquisadas.  

• comparar o nível de adoção dos citados procedimentos contábeis patrimoniais na 

gestão patrimonial nas Universidades Federais e nos Institutos Federais de Ensino, 

estes criados pela Lei n
o
 11.892, de 29 de dezembro de 2008, ano do início da 

implantação das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. 

• verificar o nível de acesso a informação referente à gestão patrimonial dos bens 

móveis nas instituições pesquisadas por meio do Sistema eletrônico de Serviço de 

Informações ao Cidadão (e-SIC).  

• averiguar se as informações relativas à gestão patrimonial dos bens móveis e as 

novas práticas de gestão integram o relatório de atividade de gestão das 

instituições pesquisadas.  

 

1.4 Justificativa 

 

A Justificativa deve apresentar as respostas à(s) questão(ões) do tema investigado, 

procurando demonstrar qual a atual relevância social e científico, conforme entendimento de 

Marion et. al.: 

 

É nesse momento também que a relevância do tema para o desenvolvimento da 

ciência pode ser destacada, de acordo com a especificidade do projeto e da  

competência do proponente, pontuando a contribuição que os resultados da pesquisa 

trarão para seu campo de atuação e para a área do conhecimento. (MARION et. al, 

2010, p. 28) 

 

Verifica-se que a justificativa da pesquisa constitui na exposição sucinta das razões de 

ordem teórica e prática que evidenciam a importância de realizar a pesquisa acadêmica, 

contribuindo diretamente na aceitação das pessoas entidades que vão financiá-la. 

(LAKATOS, MARCONI, 2001). 

Em face do exposto, a pesquisa se destaca no sentido de contribuir teoricamente com o 

entendimento e com a solidificação da adoção da nova contabilidade aplicada ao setor público 
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em razão da convergência ao padrão internacional, a qual, sem abandonar os controles 

orçamentários, volta sua atenção para seu objeto de estudo, o patrimônio público. Contribui 

igualmente, para explanar, de modo prático, algumas das práticas adotadas por instituições 

públicas na gestão dos bens patrimoniais móveis, os quais, após serem corretamente 

reconhecidos, devem ser administrados observando os procedimentos da depreciação, da 

reavaliação e da redução ao valor recuperável (impairment), com a finalidade de realizar uma 

gestão eficiente e eficaz do patrimônio público, os quais são oriundos dos recursos públicos 

empregados para, entre outros aspectos, imobilizar órgãos públicos a fim de que cumpram sua 

função finalística de prestar serviço público de qualidade ao cidadão.  

A pesquisa objetiva igualmente revelar se, com a implantação das normas 

internacionais no Brasil, especialmente a NBC T 16.09 e a NBCT 16.10, as instituições 

pesquisadas estão administrando o patrimônio público com base nas melhores práticas 

existentes, adotadas, inclusive, nos países com melhor desenvolvimento econômico do atual 

cenário mundial. Por meio das práticas patrimoniais contidas nas referidas normas, torna-se 

possível, dentre outros aspectos, registrar adequadamente atos e fatos que envolvem o 

patrimônio público para evidenciar informações confiáveis e fidedignas (disclosure) sobre a 

real situação do patrimônio público aos seguintes usuários da informação contábil: gestores, 

para tomada de decisão; órgãos de controle interno e externo, para cumprimento de sua 

missão institucional; e a sociedade, para instrumentalização do controle social. Acrescenta-se 

ainda a possibilidade de os órgãos públicos passarem a melhor apurar os custos referentes à 

prestação de serviços públicos, proceder à comparabilidade das informações contábeis de 

diferentes esferas de governo, indicar possíveis buscas por eficiência no sistema contábil, em 

consonância às necessidades de prestação de contas à sociedade (accountability).  

A pesquisa deseja catalisar na sociedade brasileira a visão de que o patrimônio 

público é uma riqueza social da nação e, por esta razão, necessita ser evidenciado 

corretamente pela Administração Pública a fim de tornar possível o controle dos bens 

públicos pelo povo por meio de informações fidedignas, mais claras e igualmente 

compreensíveis. O estudo almeja divulgar os possíveis meios de instrumentalização do 

controle social pelo cidadão, mediante recebimento de informações relativas à gestão 

patrimonial das instituições públicas pesquisadas através do Sistema eletrônico de Serviço de 

Informações ao Cidadão (e-SIC), criado após a Lei n
o
 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

segundo a qual o cidadão, entre outros aspectos, tem o direito garantido de obter informações 

concernentes à gestão do patrimônio público.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo trata dos principais conceitos que servirão como embasamento teórico da 

pesquisa, necessários para o entendimento deste trabalho, utilizando revisão de literatura 

sobre o Estado e Administração Pública, a Contabilidade aplicada ao setor público, o ativo 

imobilizado abordando sobre bens móveis e imóveis, a depreciação, a reavaliação e a redução 

ao valor recuperável. 

 

2.1 O Estado e Administração Pública 

 

Geralmente, quando se escuta o vocábulo Estado logo vem à memória a ideia de 

espaço físico e geográfico, no qual vive um determinado povo. Tal pensamento é 

parcialmente correto, uma vez que é incompleto. Deve ser incluído nesse entendimento o 

elemento denominado governo que é a fonte de poder legalmente constituída para exercer a 

soberania com vistas a tratar de assuntos coletivos e instituir a ordem na sociedade. Assim, o 

Estado é constituído de três elementos: povo, cidadãos que formam o país; território, parte 

terrestre e espaço aéreo; e governo, elemento soberano condutor estatal. A combinação 

concomitante desses elementos é condição fundamental e indispensável para que o Estado 

exista e seja considerado completo (MARTINS, 2007). 

Cabe mencionar que o Brasil é Estado democrático de Direito, no qual as regras são 

estabelecidas pelo ordenamento jurídico que é válido para todos. Nesse sentido, o Estado pode 

ser conceituado como toda sociedade política, civil e juridicamente organizada, ou seja, o 

aspecto político, que define as regras para exercer o governo, e o aspecto civil, que dispõe 

sobre a ordem entre o povo, estão organizados pelos ordenamentos jurídicos pátrio. 

(MARTINS, 2007). 

Meirelles, ampliando a extensão da conceituação do Estado, ensina que o mesmo pode 

ser compreendido sob quatro principais enfoques: sociológico, político, constitucional e civil. 

O primeiro é a corporação territorial dota poder de mando originário. O segundo é a 

comunidade homens fixada sobre um território, com potestade superior de ação, mando e 

coerção. O terceiro é a pessoa jurídica territorial soberana. O quarto é a conceituação do 

Código Civil, pessoa jurídica de Direito Público Interno. 
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Para Di Pietro (1996), o Estado possui três funções fundamentais, que são a 

legislação, a jurisdição e a administração. Para que essas finalidades sejam cumpridas, o 

Estado, de acordo com Moraes (2006), sinteticamente, divide-se em três poderes harmônicos 

e independentes entre si: legislativo, judiciário e executivo. 

 

Quadro 1: Três Poderes  

Legislativo 

 

- Possui como atribuições típicas a legislação e fiscalização 

- No âmbito Federal, funciona de forma bicameral, por meio do Congresso Nacional que 

se divide entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados.  

- Nos estados, municípios e distrito federal, funciona de modo unicameral. 

- O Tribunal de Contas é o órgão que auxilia e orienta o Poder Legislativo. Não está 

subordinado a ele, dá suporte ao exercício do controle externo e à fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos Entes Públicos. 

 

Executivo 

 

- Constitui-se da prática dos atos de chefia de estado, de governo e de administração.  

- A administração da coisa pública é a sua função típica.  

- Secundariamente também legisla por meio das Medidas Provisórias e julga 

contenciosos administrativos.  

- O regime adotado no Brasil é o Presidencialismo, no qual, o Presidente da República é, 

simultaneamente, o Chefe de Estado e Chefe de Governo 

 

Judiciário 

 

- Função típica é a jurisdicional: aplicação da lei toda vez que houver necessidade devido 

a um conflito de interesses.  

- O Poder Judiciário, no exercício da Jurisdição, possui garantias para que não sofram 

pressões pelas outras esferas estatais.  

- Órgãos do Poder Judiciário: O Supremo Tribunal Federal-STF, o Conselho Nacional de 

Justiça-CNJ, o Supremo Tribunal de Justiça-STJ, os Tribunais Regionais Federais-TRF e 

Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os 

Tribunais e Juízes Militares e os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e 

Territórios. 

Fonte: Moraes (2006) (Adaptado pelo Autor) 

 

A Administração Pública é o instrumental de que dispõe o Estado para colocar em 

prática as opções políticas do Governo (MEIRELLES, 2005). Desse modo, é possível 

entender a administração pública como o veículo que permite o Estado concretizar suas ações, 

por meio da prestação de serviços, que devem estar direcionados à população com vistas ao 

bem comum. É nesse sentido que se verifica a administração pública como elo entre o Estado 

e a sociedade, conforme explicitado por Silva (2009), segundo o qual, após organizado o 

Estado, surgiu a necessidade de obter meios para manter sua existência e para cumprir suas 

múltiplas atividades, quais sejam: política, administrativa, econômica e financeira.  
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Segundo Meirelles (2009), a Administração Pública pode ser entendida como o 

conjunto de órgãos constituídos com a finalidade de conseguir os objetivos governamentais. 

Nesse sentido, torna-se clara a finalidade da Administração Pública em exteriorizar as 

atribuições do Estado, praticando as decisões políticas de seus governantes, com vistas a 

promover o bem comum e a justiça social com eficiência, ética e responsabilidade.  

Do ponto de vista subjetivo, a Administração Pública, em sentido amplo, compreende 

o Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário e, em sentido estrito, compreende os 

órgãos e entidades. Aqueles integram a Administração Direta (secretarias, ministérios, órgãos 

autônomos, fundos) e estas, por sua vez, são integrantes da Administração Indireta 

(autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresa pública e fundos). 

Cabe mencionar a existência da Administração Auxiliar (descentralização por cooperação e 

por colaboração). (FARIA, 2001) 

Meirelles (2009, p. 88) elucida dez princípios básicos da Administração Pública, 

cinco dos quais estão estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), sendo 

estes elucidados a seguir.  

 

Quadro 2: Princípios da Administração Pública  

Legalidade 

- O administrador público, no exercício das suas funções, deve 

obedecer às normas, legislações vigentes e as exigências do bem 

comum. 

Impessoalidade 

- Submete o administrador público à prática exclusiva do ato 

para o seu fim legal, ou seja, dentro dos parâmetros explicitados 

pela norma de Direito; 

 

Moralidade 

- É pressuposto de validade para qualquer ato da Administração 

Pública, pois se presume que ele preze pelo cumprimento das 

regras da boa administração no exercício de suas competências 

legais. 

Publicidade 

- divulgação dos atos em meios públicos para que possam ser 

iniciados seus efeitos externos. Justifica-se assim a existência 

dos Diários Oficiais; 

 

Eficiência 

- É a exigência que a atividade da administrativa seja aplicada 

com presteza, perfeição e rendimento funcional. Ultrapassa 

assim a Legalidade do ato, preocupando-se também se o mesmo 

foi satisfatório e atendeu de fato às necessidades da comunidade 

e de seus membros. 

Fonte: Meirelles (2009) (Adaptado pelo Autor) 
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Portanto, com base no conceito de Estado contemplando seus três elementos 

constitutivos, integrados, verifica-se o mesmo, na qualidade de nação politicamente 

organizada, é dotado de personalidade jurídica própria, atuando nos campos dos Direitos 

Público e Privado.  

 

2.1.1 A Lei de Acesso à Informação 

 

A Constituição Federal dispõe que qualquer pessoa solicitar e receber dos órgãos e 

entidades públicos de todos os Poderes informações públicas por eles produzidas ou 

custodiadas. (BRASIL, 1988). 

De acordo com o Manual do Cidadão, produzido pela Controladoria Geral da União, 

o Governo Federal, em 18 de novembro de 2011, editou a Lei n
o
 12.527, conhecida como a 

Lei de Acesso à Informação, segundo a qual o cidadão, entre outros aspectos, tem o direito 

garantido de obter informações públicas, inclusive sobre à administração do patrimônio 

público. (BRASIL, 2014) 

Objetivando a criação de um elo de contato entre a sociedade e o setor público, nos 

termos do art. 9
o
 da Lei de Acesso à Informação, foi instituído o Serviço de Informações ao 

Cidadão – SIC, com a finalidade de atender e orientar os cidadãos quanto a pedidos de 

informação, comunicar sobre a tramitação de documentos e requerimentos de acesso à 

informação; receber requerimento de pedidos de acesso e devolver as respostas aos 

solicitantes. (BRASIL, 2011) 

O Manual do Cidadão, produzido pela Controladoria Geral da União, objetivando a 

orientar à sociedade quanto ao funcionamento do Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informação ao Cidadão (e-SIC), informa que qualquer pessoa, física ou jurídica, pode enviar 

pedidos de acesso à informação para órgãos e entes do Poder Executivo no âmbito do 

Governo Federal. O citado sistema permite ainda outras ações, tais como: a) acompanhar de 

pedidos de acesso à informação, com trâmites e prazos; entrar com recursos e acompanhar o 

andamento deles; apresentar reclamação por omissão de resposta; consultar respostas 

recebidas. (BRASIL, 2014) 
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A seguir, figuras ilustrativas relativas às telas sistêmica do sistema e-SIC, extraídas 

do Manual do Cidadão. 

 

Figura 1: Registro de pedido de informação no sistema e-SIC 

 

Fonte: CGU (2014) 

 

Figura 2: Registro de pedido de informação no sistema e-SIC 

 

Fonte: CGU (2014)  
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2.2 Brasil rumo ao padrão internacional de Contabilidade 

 

No que tange aos padrões internacionais de contabilidade para o setor privado, os 

Estados Unidos foram os pioneiros ao elaborar uma estrutura democrática para edição de 

normas contábeis. Em 1973, os EUA criaram o Financial Accouting Standards Board 

(FASB), com o propósito de editar normas e padronizar os procedimentos da contabilidade 

financeira de empresas privadas e não governamentais. No mesmo ano, 10 países da Europa e 

do Oceano Pacífico (Alemanha, Austrália, Canada, Estados Unidos, França, Irlanda, Japão, 

México, Países Baixos e Reino Unido) criaram o International Accounting Standards 

Committee (IASC) igualmente para formular e publicar, de forma totalmente independente, 

um novo padrão de normas contábeis internacionais universalmente aceito. Em abril de 2001, 

foi fundado o International Accounting Standardas Board (IASB), que assumiu as 

responsabilidades do IASC. O FASB e o IASC durante muito tempo disputaram o status de 

regulador internacional. (FEIJÓ, 2013) 

Nos últimos tempos, o IASB consolidou sua hegemonia e, por conseguinte, vários 

países do mundo estão convergindo para seus padrões de contabilidade, como, a título de 

exemplo, o Brasil, o México e os que integram a União Europeia. Cabe mencionar que os 

primeiros pronunciamentos contábeis emitidos pelo antigo IASC foram chamados de 

International Accounting Standards (IAS). A nomenclatura vigente dos novos 

pronunciamentos publicados, após a criação do IASB, passaram a atender pelo nome de 

International Fianancial Reporting Standards (IFRS). (FEIJÓ, 2013). 

Em 7 de outubro de 1977, no 11º Congresso Mundial de Contadores, realizado em 

Munique, na Alemanha, foi criada a International Federation of Accountants (IFAC), com a 

finalidade de fortalecer a profissão contábil em todo o mundo, bem como desenvolver normas 

internacionais de alta qualidade em auditoria e contabilidade pública. O IASB está para o 

setor privado assim como a IFAC está para o setor público.  As International Public Sector 

Accounting Standards (IPSAS) são conjuntos de normas emitidas pela IFAC para uso pelas 

entidades do setor público no mundo na preparação das demonstrações financeiras, em 

consonância com os padrões das IFRS. (FEIJÓ, 2013) 

Em 2008, o Brasil decidiu pela adoção do padrão internacional, primeiramente, no 

setor privado, com as alterações da Lei das S.A. Em 2007, foi criado, mediante a Resolução 

do Conselho Federal de Contabilidade n
o
 1.103/07, o Comitê Gestor de Convergência para 
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identificar e monitorar as ações a serem implantadas no sentido de alinhar as normas 

contábeis brasileiras ao padrão internacional (CFC, 2007).  

Na perspectiva internacional, as reformas da Contabilidade são motivadas pela busca 

de eficiência na gestão pública “dentro do denominado New Public Management ou Novo 

Gerenciamento Público”. (FEIJÓ, 2013, p. 27) 

O Governo Federal, em 25 de agosto de 2008, publicou o marco legal da convergência 

das normas contábeis públicas ao padrão internacional, ou seja, a Portaria MF n
o
 184, a qual 

dispõe sobre diretrizes a serem observadas pelos entes públicos no que tange aos 

procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. A citada 

Portaria menciona as seguintes considerações a respeito da convergência: 

 

[...] As transformações verificadas nos últimos anos no cenário econômico 

mundial, representadas, notadamente, pelo acelerado processo de globalização da 

economia;  

A necessidade de promover a convergência das práticas contábeis vigentes no 

setor público com as normas internacionais de contabilidade, tendo em vista as 

condições, peculiaridades e o estágio de desenvolvimento do país; 

A importância de que os entes públicos disponibilizem informações contábeis 

transparentes e comparáveis, que sejam compreendidas por analistas financeiros, 

investidores, auditores, contabilistas e demais usuários, independentemente de sua 

origem e localização;  

Que a adoção de boas práticas contábeis fortalece a credibilidade da informação, 

facilita o acompanhamento e a comparação da situação econômico-financeira e do 

desempenho dos entes públicos, possibilita a economicidade e eficiência na 

alocação de recursos; e  

A necessidade de, não obstante os resultados já alcançados, intensificar os esforços 

com vistas a ampliar os níveis de convergência atuais [...] (BRASIL, 2008)  

  

 

O Governo brasileiro, por meio da Portaria MF n
o
 184, de 25 de agosto de 2008, 

incumbiu a Secretaria do Tesouro Nacional a responsabilidade de promover a busca pela 

convergência aos padrões internacionais de contabilidade do setor público, respeitados os 

aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação aplicável e vigente no país 

(BRASIL, 2008). 

Em 07 de outubro de 2009, o Governo Federal editou o Decreto n
o
 6.976, de 07 de 

outubro de 2009, que dispõe sobre o Sistema de Contabilidade Federal e dá outras 

providências. O citado documento dispõe que a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério 

da Fazenda, integra o mencionado sistema de contabilidade, como órgão central. Entre outros, 

o Sistema de Contabilidade Federal tem por finalidade a busca da convergência aos padrões 

internacionais de contabilidade, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na 

legislação vigente. (BRASIL, 2009). 
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Quanto às facilidades e dificuldades para implantação das normas internacionais no 

setor público, cabe mencionar que o Brasil é um país continental com diversidades regionais 

múltiplas. É possível afirmar que os pequenos municípios tenham menos problemas que os 

Estados e a União, pois poderão adequar a Contabilidade mediante a aquisição de sistemas 

contábeis com as funcionalidades necessárias. Ainda de acordo com pesquisador, os Estados e 

a União possuem sistemas desenvolvidos em plataformas tecnológicas próprias e terão que, 

praticamente, refazer seus sistemas. Nesse sentido, verifica-se que o que “poderia ser visto 

como uma grande dificuldade pode ser visto como uma oportunidade de melhorar a 

plataforma tecnológica e de reformulação dos processos de trabalhos” (FEIJÓ, 2013, p. 186). 

Acrescenta-se ainda que a principal dificuldade, de um modo geral, para implantação 

da nova contabilidade do setor público é a quebra de paradigmas e de costumes enraizados na 

Administração Pública e, em face dessa dificuldade, cabe promover a conscientização dos 

profissionais e dos gestores (FEIJÓ, 2013). 

O processo de convergência das normas contábeis públicas ao padrão internacional 

trata-se de uma mudança significativa com longo processo de implementação, tendo em vista 

que para os países referência em contabilidade pública, Nova Zelândia, Canadá e Inglaterra, 

foram necessários mais de 10 anos para consolidar as novas regras (FEIJÓ, 2013). 

 

2.3 Contabilidade aplicada ao Setor Público (CASP) 

 

A Contabilidade é uma ciência social aplicada que fornece o máximo de informações 

úteis para a auxiliar no processo de tomada de decisões dentro e fora da empresa. (MARION, 

2009). 

 

2.3.1 Conceito e objetivos 

 

 A Contabilidade Pública, um dos ramos da ciência contábil, tem relevante importância 

para colaborar na construção do Estado Democrático consagrado na Constituição Federal 

Brasileira e na consecução dos fundamentos e dos objetivos fundamentais da República do 

Brasil, dentre os quais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a garantia do 

desenvolvimento nacional. 
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A Contabilidade pública é o conhecimento especializado da Ciência Contábil que se 

dedica ao processo gerador de informações, ou seja, os conceitos, os princípios e as normas 

contábeis na gestão patrimonial de uma entidade governamental, de tal modo a oferecer à 

sociedade informações amplas e acessíveis sobre a gestão da coisa pública (LIMA; CASTRO, 

2007). 

A Contabilidade Pública é o ramo da Ciência Contábil que aplica na administração 

pública as técnicas de registro dos atos e fatos administrativos, com vistas a apurar resultados 

e elaborar relatórios periódicos, em consonância com as normas contidas na Lei 4.320/64, que 

dispõe normativos de Direito Financeiro para a administração pública, os princípios gerais de 

finanças públicas e os princípios de contabilidade. (MOTA, 2009). 

De acordo com a NBC T 16.1, 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”. (CFC, 2008) 

A referida norma ainda dispõe que 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, como instrumento de apoio ao processo de tomada de decisão; a 

adequada prestação de contas; e o necessário suporte para a instrumentalização do controle 

social. (CFC, 2008) 

A função social da Contabilidade Aplicada ao Setor Público deve refletir o ciclo da 

administração pública com o objetivo de evidenciar informações necessárias à tomada de 

decisões, à prestação de contas e à instrumentalização do controle social. (CFC, 2008) 

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objeto de estudo o patrimônio 

público, formado pelos conjuntos de bens, direitos e obrigações das entidades públicas. A 

NBCT 16.1 conceitua entidade do setor público como: 

 

(...) órgãos, fundos e pessoas jurídicas de direito público ou que, possuindo 

personalidade jurídica de direito privado, recebam, guardem, movimentem, 

gerenciem ou apliquem dinheiros, bens e valores públicos, na execução de suas 

atividades. Equiparam-se, para efeito contábil, as pessoas físicas que recebam 

subvenção, benefício, ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público (CFC, 

2008, item 2). 
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A citada norma define patrimônio público como: 

 

(...) 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 (CFC, 2008, item 3). 

 

O campo de aplicação de uma ciência é o meio em que se encontram as condições 

necessárias e uma demanda à sua prática. Na Ciência Contábil, o campo de aplicação é a 

entidade e, no setor público, a NBC T 16.1 expõe conforme destacado a seguir. 

 

Campo de Aplicação: espaço de atuação do Profissional de Contabilidade que 

demanda estudo, interpretação, identificação, mensuração, avaliação, registro, 

controle e evidenciação de fenômenos contábeis, decorrentes de variações 

patrimoniais em: 

(a) entidades do setor público; e 

(b) ou de entidades que recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou 

apliquem recursos públicos, na execução de suas atividades, no tocante aos aspectos 

contábeis da prestação de contas (CFC, 2008, item 2). 

 

Silva et. al (2011) afirma que o patrimônio público está sujeito às variações e às 

mutações originadas pela arrecadação e pelo dispêndio de recursos que visam a manutenção 

da máquina pública em funcionamento constante, com a finalidade de fornecer e manter 

serviços públicos. O citado dispêndio, denominado despesa, é configurado como os gastos 

efetuados pelo governo objetivando desempenhar seu principal objetivo que é a manutenção e 

o fornecimento dos serviços básicos à sociedade.  

A contabilidade governamental não deve ser entendida apenas como instrumento 

destinado ao registro e escrituração contábil, mas também à observação da legalidade dos atos 

da execução orçamentária, por meio do controle e do acompanhamento. (KOHAMA, 2010) 

 

2.3.2 Princípios de Contabilidade 

 

Os princípios contábeis podem ser chamados genericamente como pilares da 

contabilidade, os quais são as regras básicas da Ciência Contábil (MARION, 2009). A 

Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n
o
 1.111/2007, datada de 29 de novembro 

de 2007, dispõe que o ponto de partida para qualquer área do conhecimento humano deve ser 

os princípios que a sustentam, os quais espelham a “ideologia básica de um sistema, seus 

postulados básicos e seus fins”. Eles possuem o “condão de declarar e consolidar os altos 
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valores da vida humana e, por isso, são considerados pedras angulares e vigas-mestras do 

sistema”. (CFC, 2007, p. 3) 

O Conselho Federal de Contabilidade explica na citada Resolução que as novas 

demandas sociais exigem um novo padrão de informações geradas pela Contabilidade 

Pública, de modo que seus demonstrativos devem ser elaborados para facilitar o controle por 

parte dos seus usuários e por toda a sociedade. As prestações de contas dos gestores públicos 

devem ser preparadas para permitir aos usuários da informação a correta interpretação dos 

fenômenos patrimoniais, o acompanhamento do processo orçamentário, a análise dos 

resultados econômicos e o fluxo financeiro do setor público.  (CFC, 2007) 

 

Quadro 3: Princípios de Contabilidade 

Princípios Conceito Perspectiva no setor público 

Entidade 

- Patrimônio reconhecido como objeto da 

Contabilidade e afirma a autonomia 

patrimonial. 

- Autonomia, originada na destinação 

social do patrimônio; 

- Responsabilização do patrimônio, 

originada pela obrigatoriedade da 

prestação de contas pelos agentes públicos 

Continuidade 

- Pressupõe que a Entidade continuará em 

operação no futuro, razão pela qual a 

mensuração e a apresentação dos 

componentes do patrimônio levam em 

conta esta circunstância. 

- Está vinculada ao estrito cumprimento da 

destinação social do seu patrimônio 

- A continuidade da entidade se dá 

enquanto perdurar sua finalidade 

Oportunidade 

- Refere-se ao processo de mensuração e 

apresentação dos componentes 

patrimoniais para produzir informações 

íntegras e tempestivas. 

 

- Base indispensável à integridade e à 

fidedignidade da informação contábil, dos 

atos e dos fatos que afetam ou possam 

afetar o patrimônio da entidade pública 

Registro pelo 

Valor Original 

- Os componentes do patrimônio devem 

ser inicialmente registrados pelos valores 

originais das transações, expressos em 

moeda nacional 

- Nos registros dos atos e fatos contábeis 

será considerado o valor original dos 

componentes patrimoniais. 

Prudência 

- Efeitos das transações e outros eventos 

sejam reconhecidos nos períodos a que se 

referem, independentemente do 

recebimento ou pagamento. 

- As estimativas de valores que afetam o 

patrimônio devem refletir a aplicação de 

procedimentos de mensuração que 

prefiram montantes, menores para ativos, e 

valores maiores para passivos. 

 

Competência 

- Determina que os efeitos das transações 

e outros eventos sejam reconhecidos nos 

períodos a que se referem, 

independentemente do recebimento ou 

pagamento. 

- Pressupõe a simultaneidade da 

confrontação de receitas e de despesas 

correlatas.” 

- Aplica-se integralmente ao Setor Público 

Fonte: CFC, 2007 (Adaptado pelo Autor) 
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2.4 Ativo imobilizado 

 

Incialmente, cabe observar que os serviços contábeis, além de ser organizado com a 

finalidade de permitir o devido acompanhamento da execução orçamentária, deve permitir o  

necessário conhecimento da composição patrimonial da entidade do setor público. 

(BARBOSA, 2013) 

Para melhor compreensão sobre ativo imobilizado, é oportuno conceituar o importante 

elemento das demonstrações contábeis, o ativo, o qual pode ser entendido como um recurso 

controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera o resultado 

de futuros benefícios econômicos para a entidade. Os citados benefícios são essenciais para o 

reconhecimento do ativo, ou seja, caso não exista a expectativa de contribuição futura, direta 

ou indireta, ao caixa da entidade, logo não há ativo. (CPC, 2008)  

De acordo com a NBC T 16.2, os ativos são recursos que estão sob o controle da 

entidade, sendo resultado de eventos passados, dos quais se espera obter benefício econômico 

ou potencial de serviços (CFC, 2008).  

Por sua vez, o ativo imobilizado se refere aqueles ativos tangíveis de permanência 

duradoura, dos quais se espera desfrutar por mais de um período, sendo dedicados ao 

funcionamento normal da entidade e aos direitos exercidos com essa finalidade. São 

empregados na produção, no fornecimento de mercadorias e/ou serviços, aluguel a terceiros, 

ou com fins administrativos (IUDÍCIBUS et. al., 2010). 

Segundo o MCASP (2012), o Ativo Imobilizado é o item tangível mantido para o uso 

na produção ou no fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive 

os decorrentes de operações que transfiram para a entidade os benefícios, riscos e controle 

desses bens.  

O conceito de ativo imobilizado, em sua essência, não é modificado nos âmbitos das 

Contabilidades privada e pública. A Lei nº 11.638/07 dispõe em seu art. 179: 

 

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:  

[...]  

IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos 

destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos 

com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à 

companhia os benefícios, riscos e controle desses bens (BRASIL, 2007);  
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Por sua vez, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público dispõe que: 

 

Ativo Imobilizado - é o item tangível que é mantido para o uso na produção ou 

fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os 

decorrentes de operações que transfiram para a entidade os benefícios, riscos e 

controle desses bens. (MCASP, 2012). 

 

Desse modo, verifica-se que, conforme mencionado, o ativo imobilizado é formado 

pelo conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das atividades da empresa, 

caracterizados por apresentar-se na forma tangível, ou seja, como móveis e imóveis. 

 

2.4.1 Bens imóveis 

 

Ensina o Código Civil Brasileiro que são bens imóveis, entre outros aspectos, tudo 

quanto for incorporado ao solo naturalmente ou artificialmente. 

 

Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou 

artificialmente. 

Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais: 

I - os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram; 

II - o direito à sucessão aberta. 

Art. 81. Não perdem o caráter de imóveis: 

I - as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem 

removidas para outro local; 

II - os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se 

reempregarem. (BRASIL, 2002, arts. 79 à 81) 

 

Os bens imóveis contemplam o valor dos bens vinculados ao terreno que não podem 

ser retirados sem destruição ou dano. Podem ser citados como exemplos desse tipo de bem, os 

imóveis residenciais, comerciais, edifícios, terrenos, aeroportos, pontes, viadutos, obras em 

andamento, hospitais, dentre outros. (MCASP, 2012) 

No que diz respeito aos bens imóveis públicos, o Código Civil dispõe, em seu art. 88, 

que são bens públicos aqueles de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito 

público interno. Os demais são particulares, seja qual for à pessoa a que pertencerem 

(BRASIL, 2002). São bens públicos imóveis os bens de uso comum do povo, os bens de uso 

especial e os bens de uso especial.  

 

Art. 99. São bens públicos: 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 

estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, 

inclusive os de suas autarquias; (...) 
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III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito 

público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens 

pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de 

direito privado. (BRASIL, 2002, art. 99). 

 

Conforme o Código Civil Brasileiro, os bens públicos de uso comum do povo e os de 

uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei 

determinar e, por sua vez, os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as 

exigências da lei (BRASIL, 2002). 

O MCASP (2012) dispõe que os bens imóveis podem ser classificados como: 

 

Quadro 4: Bens imóveis públicos  

 

 

Conceito 

 

 

Exemplos 

Bens de uso especial  

 

- Destinados a serviço ou 

estabelecimento da administração 

federal, estadual ou municipal, inclusive 

os de suas autarquias e fundações 

públicas. 

 

 

- imóveis residenciais, terrenos, glebas, 

aquartelamento, aeroportos, açudes, 

fazendas, museus, hospitais, hotéis 

dentre outros. 

 

Bens dominiais 

 

- Constituem o patrimônio das pessoas 

jurídicas de direito público, como objeto 

de direito pessoal, ou real, de cada uma 

dessas entidades.  

- Compreende os bens pertencentes às 

pessoas jurídicas de direito público a que 

se tenha dado estrutura de direito privado 

ainda, salvo disposição legal contrária. 

  

 

 

- apartamentos, armazéns, casas, 

glebas, terrenos, lojas, bens destinados 

a reforma agrária, bens imóveis a 

alienar dentre outros. 

 

Bens de uso comum 

do povo 

 

- Entendido como os de domínio público, 

construídos ou não por pessoas jurídicas 

de direito público. 

 

 

 

- ruas, as praças, os logradouros 

públicos, as estradas, os mares, as 

praias, os rios navegáveis, etc. 

Bens imóveis em 

andamento 

 

- Compreende os valores de bens 

imóveis em andamento, ainda não 

concluídos. 

 

- obras em andamento, estudos e 

projetos (que englobem limpeza do 

terreno, serviços topográficos etc), 

benfeitoria em propriedade de terceiros, 

dentre outros. 

 

Demais bens 

imóveis 

 

- Compreende os demais bens imóveis 

não classificados anteriormente. 

 

- bens imóveis locados para terceiros, 

imóveis em poder de terceiros, dentre 

outros bens. 

 

Fonte: MCASP (2012) (Adaptado pelo Autor) 
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Na Contabilidade Aplicada ao Setor Público todos os elementos que compõem o 

patrimônio público devem estar devidamente registrados segundo sua destinação, deverão 

estar também inventariados e avaliados regularmente. (SILVA, 2009) 

 

2.4.2 Bens móveis 

 

No que tange aos bens móveis, o Código Civil Brasileiro, dispõe que são aqueles 

suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção provocada por força alheia, sem haver 

alteração da substância do bem ou da destinação econômico social (BRASIL, 2002). 

 

Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por 

força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. 

Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: 

I - as energias que tenham valor econômico; 

II - os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes; 

III - os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. 

Art. 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem 

empregados, conservam sua qualidade de móveis; readquirem essa qualidade os 

provenientes da demolição de algum prédio. (BRASIL, 2002, arts. 82 à 84) 

 

O Código Civil Brasileiro diferencia os bens públicos dos particulares, conforme a 

disposição contida no art. 98, segundo o qual são públicos aqueles bens do domínio nacional, 

pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, 

seja qual for a pessoa a que pertencerem. (BRASIL, 2002) 

O MCASP (2012) conceitua os bens móveis em consonância com o Código Civil 

Brasileiro e, em seguida, cita os exemplos desses bens: máquinas, aparelhos, equipamentos, 

ferramentas, bens de informática (equipamentos de processamento de dados e de tecnologia 

da informação), móveis e utensílios, materiais culturais, educacionais e de comunicação, 

veículos, bens móveis em andamento, dentre outros. 

Os bens móveis são agrupados em dois grandes grupos: material permanente ou 

material de consumo. Cabe observar que a Lei n
o
 4.320, de 17 de março de 1964, em seu § 2

o
 

do art. 15, define como material permanente aquele com duração superior a dois anos.  

O material permanente é aquele que não perde a sua identidade física em decorrência 

de seu uso corrente, tendo durabilidade superior a dois anos. Já o material de consumo aquele 

que, em razão de seu uso corrente perde normalmente sua identidade física, tendo sua 

utilização limitada a dois anos. (MCASP, 2012) 
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Objetivando elucidar o entendimento quanto à classificação do bem como material de 

consumo, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, mediante a Portaria               

n
o
 448, de 13/09/2002, definiu a adoção de cinco parâmetros excludentes para a identificação 

de material de consumo. O MCASP (2012), explanando sobre o tema, considera material de 

consumo aquele que se enquadrar em um ou mais dos parâmetros explicados no Quadro 5.  

 

Quadro 5: Relação dos parâmetros de classificação de bens permanentes 

 

PARÂMETROS 

 

 

PORTARIA N
o
 448, DE 

13/09/2002 

 

 

MCASP (2012) 

 

Durabilidade 

Material que em uso normal perde 

ou tem reduzidas as suas condições 

de funcionamento, no prazo 

máximo de 

dois anos. 

Aquele que em uso normal perde ou tem reduzidas 

as suas condições de funcionamento, no prazo 

máximo de dois anos. 

Fragilidade 

Material cuja estrutura esteja 

sujeita a modificação, por ser 

quebradiço ou deformável, 

caracterizando-se pela 

irrecuperabilidade e/ou perda de 

sua identidade. 

 

Aquele que sua estrutura for quebradiça, 

deformável ou danificável, caracterizando sua 

irrecuperabilidade e perda de sua identidade ou  

funcionalidade. 

Perecibilidade 

Material sujeito a modificações 

(químicas ou físicas) ou que se 

deteriora ou perde sua 

característica normal de uso. 

 

Aquele que está sujeito a modificações (químicas 

ou físicas) ou se deteriora ou perde sua 

característica pelo uso normal.  

Incorporabilidade 

Material destinado à incorporação 

a outro 

bem, não podendo ser retirado sem 

prejuízo das características do 

principal 

 

Aquele que está destinado à incorporação a outro 

bem, e não pode ser retirado sem prejuízo das 

características físicas e funcionais do principal. 

Pode ser utilizado para a constituição de novos 

bens, melhoria ou adições complementares de 

bens em utilização (sendo classificado como  

4.4.90.30), ou para a reposição de peças para 

manutenção do seu uso normal que contenham a 

mesma configuração (sendo classificado como 

3.3.90.30). 

Transformabilidade 

Material adquirido para fim de 

transformação. 

 

Aquele que foi adquirido para fim de 

transformação. 

Fonte: Barbosa (2013) (Adaptado pelo Autor) 

 

A Constituição Federal, em seu art. 70, caput, determina o princípio da 

economicidade, mediante o qual, segundo o MCASP (2012), é explicado que os controles 

devem ser simplificados quando se mostrar como simplesmente formais ou ser o custo 

evidentemente superior ao risco a relação custo-benefício, ou seja, quando a aquisição de um 

material permanente, que tenha o custo de controle superior ao seu benefício, seu controle 

deve ser simplificado, por meio de relação-carga, objetivando medir somente aspectos 
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qualitativos e quantitativos, não configurando a necessidade de controle por meio de número 

patrimonial. Todavia, esses bens deverão estar registrados contabilmente no patrimônio da 

entidade. 

A seguir, são listados na tabela 1 alguns exemplos de bens móveis, sua vida útil e seu 

valor residual. 

 

Tabela 1: Vida útil e valor residual de componentes do ativo imobilizado 

CONTA TÍTULO 

 

VIDA 

ÚTIL 

(Em anos) 

 

VALOR 

RESIDUAL 

(Em %) 

14212.02.00 Aeronaves - - 

14212.04.00 Aparelhos de medição e orientação 15 10 

14212.06.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação 10 20 

14212.08.00 
Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, 

odontológicos, laboratórios e hospitais 
15 20 

14212.10.00 Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões 10 10 

14212.12.00 Aparelhos e utensílios domésticos 10 10 

14212.13.00 Armazéns estruturais – cobertura de lona 10 10 

14212.14.00 Armamentos 20 15 

14212.16.00 Bandeiras, flâmulas e insígnias - - 

14212.18.00 Coleções e materiais bibliográficos 10 0 

14212.19.00 Discotecas e filmotecas 5 10 

14212.20.00 Embarcações - - 

14212.22.00 Equipamentos de manobras e patrulhamento 20 10 

14212.24.00 Equipamentos de proteção, segurança e socorro 10 10 

14212.26.00 Instrumentos musicais e artísticos 20 10 

14212.28.00 Máquinas e equipamentos de natureza industrial 20 10 

14212.30.00 Máquinas e equipamentos energéticos 10 10 

14212.32.00 Máquinas e equipamentos gráficos 15 10 

14212.33.00 Equipamentos para áudio, vídeo e foto 10 10 

14212.34.00 Máquinas, utensílios e equipamentos diversos 10 10 

14212.35.00 Equipamentos de processamento de dados 5 10 

14212.36.00 Máquinas, instalações e utensílios de escritório 10 10 

14212.38.00 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina 10 10 

14212.39.00 Equipamento hidráulico e elétricos 10 10 

14212.51.00 Peças não incorporáveis a imóveis 10 10 

14212.52.00 Veículos de tração mecânica 15 10 

14212.53.00 Carros de combate 30 10 

14212.54.00 Equipamentos, peças e acessórios aeronáuticos 30 10 

14212.56.00 Equipamentos, peças e acessórios de proteção ao voo 30 10 

14212.57.00 Acessórios para automóveis 5 10 

14212.58.00 Equipamentos de mergulho e salvamento 15 10 

14212.60.00 Equipamentos, peças e acessórios marítimos 15 10 

14212.83.00 Equipamentos e sistema de proteção e vigilância ambiental 10 10 

Fonte: Macrofunção SIAFI 02.03.30 (2013) 
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O art. 94 da Lei Federal n
o
 4.320/64, de 17 de março de 1964, dispõe que a 

contabilidade pública deve manter registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, 

garantindo a indicação dos elementos imprescindíveis para a adequada caracterização, bem 

como dos agentes responsáveis pela guarda e administração (BRASIL, 1964). De acordo com 

a Instrução Normativa do DASP n
o
 142/1988, os bens móveis com vida útil estimada superior 

a dois anos que tenham custo de controle maior que o benefício capaz de produzir para a 

administração (análise custo-benefício) não são tombados e registrados contabilmente, 

devendo ser controlado mediante (relação-carga) e verificação periódica das quantidades. 

Desse modo, no momento de sua aquisição, tais bens são contabilizados como material de 

consumo (classificados como despesas) e controlados para fins de responsabilidade 

administrativa.  

O art. 95 da Lei Federal n
o
 4.320/64, de 17 de março de 1964, determina a manutenção 

de registros sintéticos dos bens móveis e imóveis pela contabilidade. Nesse sentido, o 

administrador público deverá seguir a tabela de vida útil e de valor residual para os bens 

móveis, estabelecida para cada conta contábil. Tal definição deve-se à necessidade de 

padronizar os critérios dos órgãos da Administração Pública. Por sua vez, no registro analítico 

deverá conter, entre outras, informações que permitam a entidade controlar o bem com a data 

da aquisição, o valor de aquisição ou o custo de construção ou produção, a conta contábil de 

registro, a localização do bem.  

Quanto à situação patrimonial, o Decreto n
o
 99.658/1990, dispõe que um bem móvel 

pode ser classificado como: a) bom, quando estiver em perfeitas condições e em uso normal; 

b) ocioso, quando, embora esteja em perfeitas condições, não está sendo usado;                                 

c) recuperável, quando estiver avariado e sua recuperação for possível e orçar, no máximo, até 

cinquenta por cento de seu valor de mercado; d) antieconômico, quando estiver avariado e sua 

recuperação orçar mais do que cinquenta por cento de seu valor de mercado ou seu 

rendimento for precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; 

e) irrecuperável, quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à 

perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação. 

 

2.4.2.1 Controle Patrimonial dos bens móveis 

 

Objetivando adequar o controle patrimonial no setor público, o CFC editou 16 normas 

que têm relação com o controle patrimonial, conforme quadro síntese a seguir. 
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Quadro 6: NBCTs e relação com o controle patrimonial 

 

NUMERAÇÃO 

 

 

RESOLUÇÕES 

CFC 

 

 

ASSUNTOS 

 

 

RELAÇÃO COM O CONTROLE 

PATRIMONIAL 

NBC T 16.1 1.128/08 

Conceituação, Objeto e 

Campo de Aplicação 

da Contabilidade 

Pública 

Necessidade do controle da variação 

patrimonial e dos registros dos eventos 

independentes de execução orçamentária 

NBC T 16.2 1.129/08 
Patrimônio e Sistemas 

Contábeis 

Classificação contábil do ativo e sua divisão em 

circulante e não circulante 

NBC T 16.3 1.130/08 

Planejamento e seus 

Instrumentos sob o 

Enfoque Contábil 

Importância da contabilidade na integração 

entre as principais leis de planejamento: Plano 

Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária 

Anual (LOA) 

NBC T 16.4 1.131/08 
Transações no Setor 

Público 

Correta evidenciação das transações 

econômico-financeiras afetam o patrimônio 

público, em decorrência ou não do orçamento, 

provocando alterações quantitativas ou 

qualitativas, efetivas ou potenciais 

NBC T 16.5 1.132/08 Registro Contábil 

Obediência aos princípios contábeis de modo a 

garantir as características da informação 

contábil: comparabilidade, confiabilidade, 

fidedignidade, imparcialidade, integridade, 

objetividade, representatividade, 

tempestividade, uniformidade, utilidade, 

verificabilidade, e visibilidade 

NBC T 16.6 1.133/08 
Demonstrações 

Contábeis 

Estabelece as seguintes demonstrações 

contábeis: Balanço Patrimonial, Balanço 

Orçamentário, Balanço Financeiro, 

Demonstração das Variações Patrimoniais, 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa e 

Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido 

NBC T 16.7 1.134/08 

Consolidação das 

Demonstrações 

Contábeis 

Agregação patrimonial na consolidação das 

demonstrações contábeis em entidades cujos 

controles patrimoniais e contábeis sejam 

descentralizados 

NBC T 16.8 1.135/08 Controle Interno 

Contribuição para definir e controlar as rotinas 

patrimoniais essenciais à manutenção dos 

registros dos bens permanentes 

NBC T 16.9 1.136/08 

Depreciação, 

Amortização e 

Exaustão 

Novo conceito para o registro do ativo  

imobilizado e intangível, especialmente em 

função do seu desgaste sistemático, por meio da 

depreciação, amortização e exaustão 

NBC T 16.10 1.137/08 

Avaliação e 

Mensuração de 

Ativos e Passivos em 

Entidades do Setor 

Público 

Correto registro da avaliação e mensuração do 

patrimônio, com regramentos específicos para 

bens, direitos e obrigações. 

No ativo imobilizado, exigem a atualização do 

ativo ao valor justo.  

NBC T 16.11 1.366/11 

Sistema de 

Informação de Custos 

do Setor Público 

A Administração Pública manterá sistema de 

custo que permita a avaliação e o 

acompanhamento da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial. 

Fonte: Barbosa (2013) – Adaptado pelo Autor 
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De acordo com o art. 85 da Lei n
o
 4.320/1964, os serviços contábeis devem de ser 

organizados de tal modo que permita o adequado conhecimento da composição patrimonial 

das entidades do poder público. Para Barbosa (2013), a Contabilidade exerce importante 

influência no processo de tomada de decisões pelos gestores públicos, razão pela qual é 

indispensável que os fatos relativos ao ingresso, à movimentação e a baixa dos bens 

permanentes estejam registrados de modo seguro e fidedigno. 

Ao setor de patrimônio ou estrutura equivalente, cabe o registro analítico dos fatos 

relacionados com o ingresso, movimentação e baixa dos bens permanentes, para garantir à 

entidade pública a devida eficiência na gestão patrimonial. 

De acordo com a Coletânea de Entendimentos da Controladoria Geral da União-CGU 

(2013), a sistemática de controle a ser instituída deve atender o grau de importância de cada 

item, seu valor relativo e as dificuldades para sua reposição. O setor responsável pelo controle 

dos bens deve estar preparado para o acompanhamento das operações típicas, tais como: 

aquisições, movimentações, doações, baixas, etc., com emissão e guarda dos documentos 

comprobatórios necessários (notas fiscais, termos de responsabilidade, termos de 

transferência, termos de doação, relatórios de comissões de sindicância e avaliação), em 

especial, quando ocorrer perda, extravio, dano, ou, ainda, obsolescência, desuso, etc.  

O controle patrimonial de uma entidade inicia‐se com a entrada de um bem no acervo 

patrimonial da entidade. De acordo com o item 3.1 da IN SEDAP n
o
 205/88, o recebimento de 

bens patrimoniais, ocorre, rotineiramente, mediante: compra, cessão, doação, permuta, 

transferência e produção interna. O quadro a seguir conceitua as principais formas de 

ingresso. 

 

Quadro 7: Recebimento de bens patrimoniais 
Formas de 

recebimento de bens 
Conceito 

Compra 
Ato que incorpora bem adquirido pela entidade, de acordo com o estabelecimento das 

disposições legais que regem o assunto, especialmente a Lei no 8.666/1993. 

Cessão 
Modalidade de movimentação de material, com transferência de posse e troca de 

responsabilidade pela guarda e uso, entre órgãos públicos. 

Doação 
É a incorporação de um bem cedido por terceiro ao ente, em caráter definitivo, sem 

envolvimento de transação financeira. 

Permuta 
É a incorporação no acervo patrimonial de cada ente de um bem pertencente a terceiro 

que foi objeto de troca por outro bem pertencente ao ente. 

Transferência Modalidade de movimentação de material, com troca de responsabilidade, de uma 

unidade administrativa para outra, integrantes da mesma entidade. 

Fonte: Barbosa (2013) – Adaptado pelo Autor  
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O organograma, a seguir na Figura 3, registra de modo sintetizado as atribuições do 

setor responsável pela gestão patrimonial dos bens permanentes. 

 

Figura 3: Organograma das atribuições do Setor de Controle Patrimonial 

 

Fonte: Barbosa (2013)  
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A seguir, o Quadro 8, registra de modo sintetizado os conceitos relativos às atribuições 

do setor responsável pela gestão patrimonial dos bens permanentes. 

 

Quadro 8: Rotinas do controle patrimonial 

Recebimento de bens 

Acompanhamento 

O recebimento, provisório e definitivo, são 

acompanhados pelo Setor de Patrimônio. Para 

o recebimento definitivo de bens permanentes 

em valores superiores a oitenta mil reais existe 

comissão específica composta por, no mínimo, 

três servidores. 

Compete ao Setor de Patrimônio o 

acompanhamento do recebimento, verificando 

se o recebimento e a conferência ocorreram de 

forma devida. 

Emissão de Termo de 

Responsabilidade 

Documento emitido pelo Setor de Patrimônio 

que assegura a responsabilidade do servidor 

pelo uso e guarda dos bens. Emissão atribuição 

privativa do setor de patrimônio 

Registro no sistema 

informatizado 

Atendimento à necessidade de registro 

analítico (art. 94 da Lei n
o
 4.320) 

Emplaquetamento 

Refere-se a identificação física do bem. 

Realizado sempre que o bem é recebido 

definitivamente. 

Transferência interna 

Emissão ou acompanhamento do 

termo de transferência 

Documento emitido pelo responsável pelo bem 

ou pelo Setor de Patrimônio quando 

transferência de bens entre unidades 

administrativas (art. 94 da Lei n
o
 4.320 e art. 

70 da Constituição Federal) 

Troca de responsabilidade no 

sistema informatizado 

É imprescindível que o Setor de Patrimônio 

proceda ou acompanhe as devidas alterações 

de responsabilidade no sistema informatizado. 

Baixa de bens 

Emissão do termo de baixa 

Documento-suporte para registro de baixa, 

condicionado à oposição das assinaturas pelos 

envolvidos no processo, inclusive pelo 

responsável pelo bem. Contribui para o 

processo de prestação de contas. 

Acompanhamento da Comissão 

de Avaliação 

Devem ser precedidas de avaliação realizada 

por comissão específica, excetuando as baixas 

por reclassificação contábil. 

Inventário 

Acompanhamento de Comissão 

de Inventário 

O Setor de Patrimônio deve acompanhar a 

realização de inventário realizado por 

comissão específica 

Ajustes no sistema informatizado 

das inconsistências detectadas 

pela Comissão 

Providências que o Setor de Patrimônio deve 

tomar no sentido de corrigir falhas, tais como: 

bens não localizados, não emplaquetados ou 

inventariados e não registrados no sistema 

informatizado. 

Fonte: Barbosa (2013) - Adaptado pelo autor  

 

Cabe mencionar que, de acordo com a citada Coletânea, as IFEs devem realizar o 

inventário físico anual com a finalidade de comprovar e confirmar a quantidade e o valor dos 

bens patrimoniais do acervo de cada unidade gestora da Instituição, existente em 31 de 
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dezembro de cada exercício, constituído de inventário anterior e das variações patrimoniais 

advindas durante o exercício, em consonância com a Instrução Normativa SEDAP n
o
 205/88. 

As entidades públicas em face dos novos procedimentos patrimoniais contábeis devem 

atender às mudanças introduzidas pelo novo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público, tendo que adequar às rotinas de controles e sistemas existentes, a essa nova realidade. 

(SILVA et. al, 2011) 

 

2.5 Depreciação 

 

A maior parte dos Ativos Imobilizados tem vida útil limitada. Nesse sentido surge o 

fenômeno da depreciação, responsável por diminuir o valor dos bens do ativo imobilizado 

resultante dos desgastes pelo uso, ação da natureza ou obsolescência (MARION, 2009). 

Antes das alterações na Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o registro da 

depreciação não era exigido para os entes da administração pública. Atualmente, em razão da 

necessidade de conhecer, com um nível de confiança, o valor justo ou de mercado de cada 

bem, torna-se necessário apropriar mensalmente à parcela correspondente a depreciação de 

cada ativo, de acordo com o princípio da competência. No que diz respeito ao resultado do 

período, o ente público deverá reconhecer uma variação patrimonial diminutiva, e, em 

contrapartida, uma redução no valor do ativo correspondente, causando um decréscimo 

patrimonial. (MCASP, 2012)  

Os aprimoramentos na contabilidade aplicada ao setor público têm por finalidade 

aumentar a eficiência dos recursos aplicados no setor público, garantir maior transparência 

das informações e padronizar a evidenciação do patrimônio público. De acordo com os 

citados pesquisadores, objetivando a melhor mensuração de seu patrimônio, o Governo 

Federal decidiu adotar a depreciação no âmbito da Contabilidade aplicada ao setor público, o 

que tem se revelado como relevante contribuição para o disclosure contábil da gestão pública. 

(GRACILIANO; FIALHO, 2013) 

A adoção do registro da depreciação no âmbito da contabilidade aplicada ao setor 

público, em consonância com o entendimento de Silva et. al (2011), objetiva consolidar, 

especialmente, a mudança do enfoque estritamente orçamentário para o enfoque patrimonial 

da contabilidade pública, com a finalidade de garantir que a contabilidade evidencie 

adequadamente o patrimônio público, o qual se constitui seu objeto de estudo. Esse fato em 

curso na contabilidade pública reforça a responsabilidade social dos demonstrativos contábeis 

gerado pela contabilidade para o controle e a transparência da gestão pública, proporcionando 
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à sociedade informações necessárias para o exercício do direito de cidadania, além de 

corroborar com os órgãos de fiscalização e controle externo no que tange à gestão responsável 

dos recursos públicos. 

Para Silva et. al (2011), a depreciação no âmbito do setor público torna-se matéria em 

torno da qual devem ser realizados estudos e discussões conceituais. As regras para o 

reconhecimento dessas despesas passam a ser objeto de normatização pelos órgãos do sistema 

de contabilidade pública com o propósito de oferecer, além da padronização, uma melhor 

evidenciação do patrimônio público.  

Os pesquisadores afirmam ser a depreciação no setor público um dos novos 

procedimentos adotados na contabilidade aplicada ao setor público, a qual tem por objetivo 

dar suporte à outra importante mudança no citado setor: a transição do regime misto para o 

regime de competência. Com a adoção dos referidos procedimentos, o patrimônio público 

passa a ser evidenciado com maior precisão, uma vez que as perdas e as alterações sofridas 

pelo patrimônio em função da depreciação e de outros fatores devem ser reconhecidas em 

obediência ao princípio da competência. Com a implementação das citadas práticas, os entes 

públicos melhoram o conhecimento acerca de seu patrimônio e gerenciam os fluxos 

orçamentários futuros com mais exatidão. (SILVA et. al, 2011) 

A depreciação de um ativo é a diminuição da sua capacidade de gerar benefícios 

futuros, causada por fatores como deterioração física, desgaste com o uso e obsolescência. 

(MCASP, 2012). Os bens móveis e imóveis adquiridos pelas entidades públicas ou privadas 

sofrem o desgaste normal por uso e pelas ações do tempo. Ao citado desgaste a contabilidade 

atribui o termo depreciação. (SILVA et. al, 2011) 

O MCASP (2012) dispõe que, de acordo com a natureza do ativo, nem todos os itens 

do ativo deverão estar sujeitos à depreciação, podendo ser citados, a título de exemplo, os 

terrenos e os bens de natureza cultural. O que também pode ser observado na NBC T 16.9, a 

qual dispõe que não estão sujeitos ao regime de depreciação (CFC, 2008):  

a) bens móveis de natureza cultural, tais como obras de artes, antiguidades, 

documentos, bens com interesse histórico, bens integrados em coleções, entre outros;  

b) bens de uso comum que absorveram ou absorvem recursos públicos, considerados 

tecnicamente, de vida útil indeterminada;  

c) animais que se destinam à exposição e à preservação;  

d) terrenos rurais e urbanos.  
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Para que a depreciação dos bens seja calculada, é necessário determinar o valor 

residual, o qual é definido pela NBC T 16.9, como “montante líquido que a entidade espera, 

com razoável segurança, obter por um ativo no fim de sua vida útil econômica, deduzidos os 

gastos esperados para sua alienação” (CFC, 2008, item 2).  

Ao estimar a vida útil de um ativo, a entidade pública deverá considerar alguns fatores, 

tais como o desgaste físico causado pela utilização ou não, a capacidade de gerar benefícios, 

os limites legais ou contratuais sobre o uso ou exploração do ativo e a obsolescência 

tecnológica. Cabe acrescentar que esses fatores devem estar registrados em notas explicativas, 

evidenciando os índices e parâmetros empregados nos laudos técnicos.  (MCASP, 2012) 

Para o cálculo dos encargos de depreciação, a entidade pública poderá, sem prejuízo 

da utilização de outros métodos, optar por adotar entre os métodos das cotas constantes, das 

somas dos dígitos e o das unidades produzidas, conforme destacado na NBC T 16.9 (CFC, 

2008). 

Com base na pesquisa de Viana et. al (2013), relacionando a gestão dos bens móveis e 

a prática da depreciação em uma instituição pública federal, considerando a análise do 

controle patrimonial, a fidedignidade dos valores quantitativos e monetários, bem como o 

aspecto qualitativo dos bens imobilizados realizados na entidade pesquisada, o maior 

obstáculo na gestão dos bens móveis é a falta do uso das informações deles para a tomada de 

decisões. Embora os bens móveis integrem o acervo patrimonial da instituição como ativo de 

natureza permanente, na percepção dos pesquisadores, os órgãos públicos podem estar 

mantendo o tradicionalismo de tratar os citados bens como despesa (custo) quando do 

momento da aquisição. Segundo os pesquisadores, por desconhecimento e por ausência de 

orientação adequada acerca do assunto, a prática em questão subestima o potencial que os 

relatórios detalhados de controle e de depreciação podem oferecer como instrumento de 

gestão e de suprimento de informações para tomada de decisões. (VIANA et. al, 2013) 

Por fim, com base nos estudos de Graciliano e Fialho (2013), verifica-se que a busca 

por informações úteis e por transparência na gestão dos recursos governamentais tem atraído 

cada vez mais o interesse dos entes públicos, das instituições privadas, dos cidadãos, dos 

pesquisadores etc. Nesse contexto, a mensuração da depreciação é fato que altera a 

composição do patrimônio público e implica qualitativamente na tomada de decisões.  
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2.5.1 Métodos de Depreciação 

 

Nos termos da NBC T 16.9, fica possibilitado a utilização de diversos métodos para o 

cálculo da depreciação. A citada norma dispõe que, sem prejuízo da utilização de outros 

métodos de cálculo de encargos de depreciação, podem ser adotados os seguintes: a) método 

das quotas constantes; b) método da soma dos dígitos; e c) método das unidades produzidas. 

Cabe mencionar que o início da apuração da depreciação corresponde ao momento em 

que o ativo estiver em condições de atender as necessidades de uso da administração pública, 

devendo ser feita mensalmente. O término da depreciação acontece quando seu valor contábil 

se equipara ao valor residual. (MCASP, 2012) 

 

2.5.1.1 Método das Quotas Constantes (Linha Reta) 

 

 

Quando se opta pelo método das cotas constantes a depreciação é calculada dividindo 

o valor a ser depreciado pelo tempo de vida útil do bem e, em virtude da simplicidade na sua 

aplicação, este método é o mais utilizado pela maioria das empresas. (MCASP, 2012) 

Barbosa (2013) exemplifica de modo prático o método das quotas constantes da 

seguinte maneira: aquisição de veículo no valor do ativo (veículo): R$ 11.000,00, valor 

residual: R$ 1.000,00, valor depreciável: R$ 10.000,00; vida útil estimada: 5 anos. Para o 

cálculo nesse método, são efetuados os seguintes passos: 

 

Tabela 2: Exemplo prático da depreciação mensal linear 
Aquisição de veículo novo 

Valor: R$ 11.000 -  R$ 1.000  = R$ 10.000 

R$ 10.000 x 20% = R$ 2.000 (12 meses) 

Registro mensal: R$ 2.000 /12 = R$ 166.66 

Fonte: BARBOSA, 2013, (Adaptado pelo Autor) 

 

Desse modo, de acordo com o autor, é possível aplicar a seguinte fórmula: 

 

                   
(                             )                       ( )

        
 

 

Para o caso exposto, é a seguinte a representação gráfica do método de quotas 

constantes (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Depreciação Linear 

 

Fonte: BARBOSA, 2013, p. 170 

 

Mediante análise do gráfico, observa-se que a depreciação pelo método das quotas 

constantes, ao longo da vida útil do bem (5 anos), será constante. 

 

2.5.1.2 Método da Soma dos Dígitos 

 

Pelo da soma dos dígitos, a depreciação é encontrada pela fração entre os anos de vida 

útil de um bem e a soma dos algarismos que compõem o número de anos de vida útil desse 

bem, apresentando parcelas decrescentes de depreciação ao longo da vida útil do ativo, o que 

não ocorre com o método de cotas constantes (linear). Por sua vez, o método das unidades 

produzidas se na estimativa de produção do bem a ser depreciado. Assim, a depreciação será 

obtida pela divisão entre o número de unidades produzidas no ano ao qual se refere e a 

quantidade total de produção estimada para o bem durante toda sua vida útil.  (MCASP, 2012) 

Barbosa (2013) exemplifica de modo prático o método da soma dos dígitos, o qual 

utiliza quotas de depreciação crescentes ou decrescentes ao logo do tempo.  

É a seguinte a metodologia de cálculo da depreciação de bem móvel pelo método da 

soma dos dígitos crescente.  
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Tabela 3: Exemplo prático da depreciação soma dos dígitos crescente 
Aquisição de veículo novo 

Valor: R$ 11.000 

Valor residual: R$ 1.000 

Vida útil do bem: 5 anos 

Taxa anual: 20% 

Cálculo 

Método crescente 

Valor depreciável: R$ 11.000 – R$ 1.000 = R$ 10.000,00 

Soma dos dígitos da vida útil: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 

1/15 de R$ 10.000,00 R$ 666,67  

2/15 de R$ 10.000,00 R$ 1.333,33 Depreciação Acumulada: R$ 2.000,00 

3/15 de R$ 10.000,00 R$ 2.000,00 Depreciação Acumulada: R$ 4.000,00 

4/15 de R$ 10.000,00 R$ 2.666,67 Depreciação Acumulada: R$ 6.666,67 

5/15 de R$ 10.000,00 R$ 3.333,33 Depreciação Acumulada: R$ 10.000,00 

Fonte: BARBOSA, 2013 (Adaptado pelo autor)  

 

Para o caso exposto, é a seguinte a representação gráfica do método da soma dos 

dígitos crescente Gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Depreciação Soma dos Dígitos Crescente 

 
Fonte: BARBOSA, 2013, p. 173 

 

É a seguinte a metodologia de cálculo da depreciação de bem móvel pelo método da 

soma dos dígitos decrescente.  
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Tabela 4: Exemplo prático da depreciação soma dos dígitos decrescente 
Cálculo 

Método decrescente 

Valor depreciável: R$ 11.000 – R$ 1.000 = R$ 10.000,00 

Soma dos dígitos da vida útil: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15  

5/15 de R$ 10.000,00 R$ 3.333,33  

4/15 de R$ 10.000,00 R$ 2.666,67 Depreciação Acumulada: R$ 6.000,00 

3/15 de R$ 10.000,00 R$ 2.000,00 Depreciação Acumulada: R$ 8.000,00 

2/15 de R$ 10.000,00 R$ 1.333,33 Depreciação Acumulada: R$ 9.333,33 

1/15 de R$ 10.000,00 R$ 666,67 Depreciação Acumulada: R$ 10.000,00 

Fonte: BARBOSA, 2013 (Adaptado pelo autor)  

 

Para o caso exposto, é a seguinte a representação gráfica do método da soma dos 

dígitos crescente (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Depreciação Soma dos Dígitos decrescente 

 
Fonte: BARBOSA, 2013, p. 174 

 

Desse modo, de acordo com o autor, para o cálculo da depreciação pelo método da 

soma dos dígitos, é possível aplicar a seguinte fórmula: 
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Quadro 9: Fórmula da depreciação soma dos dígitos 

1. Estima-se a vida útil, em anos; 

2. Somam-se os algarismos que expressam o número de anos da vida útil; 

3. Encontram-se os numeradores e o denominador da fórmula, sendo: 

    . Numeradores: cada algarismo encontrado 

    . Denominador: soma dos algarismos 
Fonte: BARBOSA, 2013, p. 173 

 

2.6 Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável 

 

Para que o ente público possa adotar os procedimentos de reavaliação ou redução ao 

valor recuperável, em primeiro lugar, é necessário ajustar o valor dos itens que compõem seus 

ativos imobilizado e intangível ao valor de mercado. Tais práticas consistem em ajustes de 

exercícios anteriores, pois não era efetuada a depreciação nem as devidas valorizações e 

desvalorizações ocorridas no patrimônio. Nesse sentido, torna-se necessário definir uma data 

de corte, possibilitando separar quais itens do ativo deverão ser ajustados e quais poderão ser 

depreciados diretamente (MCASP, 2012). 

 

2.6.1 Reavaliação 

 

Objetivando melhorar a qualidade da informação contábil, a contabilidade aplicada ao 

setor público está em período de transição para as normas internacionais. Para Amaral e 

Borba (2012, p. 47) “essa mudança de paradigma, contudo, exige a reestruturação e/ou 

implantação de determinados controles que, em alguns casos, são muito complexos”. Os 

citados autores afirmam que a reavaliação de ativos apresenta-se como uma técnica útil, uma 

vez que muitos dos ativos das instituições públicas estão registrados em sua contabilidade por 

valores irrisórios. (AMARAL; BORBA, 2012) 

As IPSAS 17, que dispõe sobre reavaliação, determina a necessidade de 

reconhecimento inicial ou da adoção inicial por meio da mensuração dos ativos imobilizados 

e intangíveis a valor justo. A referida norma internacional dispõe que, após o reconhecimento 

inicial, a mensuração pode ocorrer pelo método do custo ou pelo modelo da reavaliação. As 

entidades públicas devem optar por um desses métodos e adotá‐lo para cada classe de ativos 

como uma definição de sua política contábil, em conformidade com a NBC T 16.10. 

(BRASIL, 2011) 

O estudo elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional conceitua o procedimento 

inicial como a adoção do valor justo realizado no momento da adoção das novas normas 
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contábeis, de acordo com o cronograma estabelecido pelo ente público, consistindo em ajustes 

a exercícios anteriores. O citado estudo ainda explica que não se deve confundir avaliação a 

valor justo com a reavaliação, uma vez que este instituto dever ser efetuado após adoção 

inicial e reconhecimento inicial do imobilizado. (BRASIL, 2011) 

Nesse sentido, a NBC T 16.10, com as alterações introduzidas pela Resolução CFC 

1.437/2013, dispõe que após o reconhecimento inicial a entidade deverá escolher o modelo de 

custo ou o modelo da reavaliação como sua política contábil. 

O item 35 B da NBC T 16. 10 dispõe que pelo método de custo “após o 

reconhecimento como ativo, um item do ativo imobilizado deve ser evidenciado pelo custo 

menos qualquer depreciação e redução ao valor recuperável acumuladas”. (CFC, 2013) 

Quanto ao método da reavaliação o item 35C da NBC T 16. 10 dispõe que ele é uma 

política contábil alternativa para que o valor contábil dos ativos não difira materialmente 

daquele “que seria determinado, usando-se o valor justo na data das demonstrações 

contábeis”. A citada norma ainda dispõe que: 

 

35D. Uma vez adotado o método da reavaliação para um item do ativo imobilizado 

após o seu reconhecimento inicial, tal item, cujo valor justo possa ser mensurado 

confiavelmente, deve ser apresentado pelo seu valor reavaliado, correspondente ao 

seu valor justo à data da reavaliação menos qualquer depreciação e redução ao valor 

recuperável acumuladas subsequentes. (Incluído pela Resolução CFC n.º 1.437/13) 

35E. Se um item do ativo imobilizado for reavaliado, toda a classe do ativo 

imobilizado à qual pertence esse ativo deve ser reavaliado. (Incluído pela Resolução 

CFC n.º 1.437/13) (CFC, 2013) 

  

Para Silva et al (2012), o processo de avaliação dos ativos imobilizados pode trazer 

benefícios gerenciais para os gestores da administração pública, com base no entendimento de 

que o conhecimento do valor do patrimônio administrado é uma boa premissa para a definição 

de metas e a destinação de recursos orçamentários de modo mais eficiente. Os pesquisadores 

ainda entendem que a avaliação dos ativos imobilizados podem contribuir como base para 

fortalecer a implantação do sistema de gestão de custo no setor público. 

Diversas são as causas que alteram o valor contábil de um ativo no que tange a seu 

valor justo. Por esta razão, a administração pública deve adotar procedimentos a fim de 

adequar o valor contábil do ativo com a realidade por meio da reavaliação.  

Conforme a NBC T 16.10 a reavaliação pode ser conceituada como “a adoção do valor 

de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior ao 

valor líquido contábil” (CFC, 2008, item 2).  
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A NBC T 16.10, em seu item 36, dispõe que as reavaliações devem ser realizadas 

utilizando-se o valor justo ou valor de mercado na data de encerramento do balanço. A 

periodicidade dessas reavaliações deve ser efetuada pelo menos: a) anualmente, para as contas 

ou grupo de contas cujos valores de mercado variarem significativamente em relação aos 

valores anteriormente registrados; b) a cada quatro anos, para as demais contas ou grupos de 

contas. (CFC, 2008) 

Ao efetuar a reavaliação de um item do ativo imobilizado, a depreciação acumulada 

correspondente na data da reavaliação deve ser reduzida do valor contábil, com a finalidade 

de atualizar o valor líquido pelo reavaliado. Quando da reavaliação de qualquer item do ativo 

imobilizado, o manual dispõe que toda a classe ou grupo de ativos a que pertencer também 

deve ser reavaliado. (MCASP, 2012) 

De acordo com o MCASP (2012), para realização da reavaliação de seu patrimônio, a 

administração pública poderá optar entre os trabalhos desenvolvidos por um perito ou 

entidade especializada, ou ainda por constituir uma comissão de servidores para tal fim, desde 

que ao final do processo seja elaborado um laudo técnico ou relatório de avaliação. O citado 

laudo ou relatório deverá conter em seu teor informações básicas, tais como: a identificação 

do bem, a data da avaliação, os critérios utilizados na avaliação, a vida útil remanescente e a 

identificação do responsável pela reavaliação.  

No que tange a contabilização dos aumentos referentes à reavaliação de ativos, tal 

procedimento depende do nível de controle que determinado ente possui sobre seu 

patrimônio. Nos casos em que há um controle patrimonial avançado, é possível a criação de 

uma reserva de reavaliação no patrimônio líquido, conforme previsão das normas 

internacionais de contabilidade do setor público. Todavia, nos casos em que os entes não 

possuam um sistema de controle patrimonial adaptado para o registro da reserva de 

reavaliação, estes poderão, facultativamente, reconhecer os aumentos ou diminuições 

relativos à reavaliação de seus ativos no resultado patrimonial do período. (MCASP, 2012) 

Por fim, com base na instituição onde foi realizada a pesquisa desenvolvida por 

Amaral e Borba (2012), a reavaliação é instrumento necessário na Administração Pública para 

restabelecer o valor informacional dos bens integrantes, tendo em vista que a contabilidade do 

setor público não conseguiu mediante as técnicas de evidenciação, até então utilizadas, 

preservar o valor real dos ativos, razão pela qual a reavaliação deverá ser adotada de forma 

compulsória. Na unidade de análise em questão, muitos bens estão avaliados por um real ou 
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menos, com grande quantitativo deles avaliados a um centavo, resultado este oriundo da 

conversão da moeda nacional, em 1994. 

 

2.6.2 Redução ao Valor Recuperável 

 

Objetivando melhor compreensão do conceito de impairment, cabe mencionar que o 

termo se trata de um vocábulo inglês cuja tradição literal significa deterioração.  No Brasil, o 

impairment foi normatizado pelo CPC 01, aprovado pela Resolução CFC n
o
 1.110/07, alterada 

pela Resolução n
o
 1.292/2010. As citadas normas foram emitidas a fim de definir 

procedimentos para que os ativos não estejam avaliados contabilmente por um valor superior 

àquele passível de recuperação no decurso do tempo de uso nas operações ou por venda. Na 

perspectiva do setor público, o citado Conselho, em 21 de novembro de 2012, editou ainda a 

Resolução n
o
 1.137/2008, alterada pela Resolução n

o
 1.437/13, que aprova a NBC T 16.10, a 

qual, entre outros aspectos, aborda sobre o tema. 

O impairment test, embora seja prática contábil, de certa forma, recente no Brasil, a 

essência do teste de recuperabilidade de ativos não o é. É oportuno salientar que a essência do 

princípio já era observada em contas do curto prazo do balanço patrimonial, ou seja, no ativo 

circulante, podendo ser citados, a título de exemplo, a constituição de provisão ou de perdas 

para os créditos classificados como liquidação duvidosa e a regra custo ou mercado, dos dois, 

o menor, para os estoques. Nesse sentido, a ideia foi expandida para os ativos de longo prazo, 

nos grupos do imobilizado e do intangível. (IUDÍCIBUS et. al, 2010) 

De modo simples, o impairment pode ser entendido como a desvalorização de um 

ativo quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. Valor contábil é aquele 

registrado na contabilidade, em determinada data, deduzido da correspondente depreciação, 

amortização ou exaustão, conforme o caso. Por sua vez, o valor recuperável é aquele de 

mercado de um ativo deduzido o custo para a sua alienação, ou, o valor que o ente público 

espera recuperar pelo uso futuro em suas operações, o que for maior (MCASP, 2012) 

No que tange a abordagem do teste de recuperabilidade de ativos, cabe mencionar a 

necessidade de determinar o método a ser empregado para a realização do teste, quais sejam o 

valor realizável líquido ou valor em uso. O valor realizável líquido pode ser entendido como a 

quantia que a entidade do setor público espera obter com a alienação ou a utilização de itens 

de inventário quando deduzidos os gastos estimados para seu acabamento, alienação ou 

utilização. (MCASP, 2012) 



52 

 

 

 

Caso o valor contábil de um ativo imobilizado ou intangível apresente valor acima da 

quantia que poderá ser recuperada, por meio do uso ou da venda desse ativo, é possível 

afirmar que esse ativo está em imparidade (impairment). Nesse sentido, surge a necessidade 

de execução de um teste de imparidade, o qual deve considerar, em primeiro lugar, a utilidade 

do ativo, pois a maioria dos ativos do setor público é mantida continuamente a fim de fornecer 

serviços ou bens públicos. Logo, o valor em uso provavelmente será maior do que seu valor 

justo menos os custos de alienação. (MCASP, 2012). 

 

Caso o valor contábil de um ativo imobilizado ou intangível apresente valor acima 

da quantia que será recuperada através do uso ou da venda desse ativo, é possível  

afirmar que esse ativo está em imparidade (impairment). Note que a execução de um 

teste de imparidade deve considerar primeiramente a utilidade do ativo, pois a 

maioria dos ativos do setor público é mantida continuamente para fornecer serviços 

ou bens públicos, sendo o seu valor em uso provavelmente maior do que seu valor  

justo menos os custos de alienação. (MCASP, 2012, p. 85) 

 

Verifica-se que a determinação do impairment test foi elaborada em conformidade 

com a norma vigente no setor privado, uma vez que, de acordo com a Resolução do CFC 

1.292/2010, em seu item 19, a determinação do método para a realização do teste de 

impairment é uma escolha da empresa, inclusive podendo optar por fazer pelos métodos do 

valor justo líquido de despesa de venda e de valor uso, podendo, escolher o melhor resultado, 

porém por questões óbvias de economia de tempo e custo não faz sentido aplicar as duas 

metodologias caso o resultado da primeira já apresente um valor recuperável superior ao 

contábil. (CFC, 2010) 

Cabe mencionar que a NBC T 16.10 dispõe sobre a necessidade de reconhecimento de 

perdas do valor do ativo por impairment e, apesar dessa norma estar em vigor no Brasil, a 

aplicação do teste de impairment, na sua plenitude, somente será possível após a 

contabilização de todos os ativos públicos, bem como do registro da depreciação, amortização 

ou exaustão (CFC, 2008). 

Em suma, conforme Carvalho, Costa e Oliveira (2010), o propósito do impairment test 

é verificar o real estado dos ativos, a fim de asseverar que estejam adequadamente 

evidenciados, ou seja, registrados contabilmente por um valor seja recuperável por uso ou 

alienação. Havendo evidências suficientes de que os ativos estão avaliados por valor não 

recuperável no futuro, deverá ser calculado o valor justo (fair value) do referido ativo. 

Simplificadamente, a perda por impairment corresponde à diferença entre o valor contábil e o 

fair value do ativo, quando o segundo for menor. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 Tipos de Pesquisa 

 

Quanto a seus objetivos gerais, segundo Gil (2002), as pesquisas são classificadas em 

três grupos distintos: exploratórias, descritivas e explicativas. Na visão do autor o objetivo 

primordial das pesquisas descritivas consiste na:  

 

[...] descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, 

o estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros estudos que podem ser 

classificados sob este título e uma das suas características mais significativas está na 

utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a 

observação sistemática. (GIL, 2002, p. 42) 

 

A pesquisa descritiva tem o propósito de buscar conhecer as diversas situações e 

relações que ocorrem na vida social, política, econômica e nos demais aspectos do 

comportamento humano, tanto do indivíduo tomado isoladamente quanto de grupos e 

comunidades mais complexas. (CERVO et al, 2007) 

Os procedimentos adotados na pesquisa descritiva, com relação aos fatos, 

compreendem observação, registro, análise, classificação e interpretação sem interferência do 

pesquisador. (ANDRADE, 2010) 

Assim, esse estudo foi classificado como descritivo e tem a intenção de analisar os 

principais impactos na gestão patrimonial dos bens móveis das Universidades Federais 

brasileiras com a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público, tendo como base a NBC T 16.9 e a 16.10 

 

3.2 Abordagem da Pesquisa 

 

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa pode ser dividida em qualitativa e 

quantitativa. O assunto abordado, na sua relação com a questão de pesquisa, é analisado 

predominantemente na perspectiva da abordagem qualitativa. A principal diferença entre uma 

abordagem qualitativa e quantitativa reside no fato de na abordagem qualitativa não se 

empregar um instrumento estatístico como base do processo de análise do problema. 

(RICHARDSON, 1999) 
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“Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender 

e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais”. (RICHARDSON, 1999, p. 80) 

A abordagem quantitativa, segundo Richardson (1999, p. 70), caracteriza-se pelo 

emprego de quantificação nas modalidades da coleta de informações e no tratamento delas 

“por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples como percentual, média, desvio-

padrão, das mais complexas, como coeficiente de correlação, análise de regressão etc.” 

No que tange a abordagem do problema esta pesquisa também será de cunho 

qualitativo e quantitativo, considerando que, além de ser ampla a amostra da investigação, 

tem por finalidade quantificar dados na forma de coleta de informações utilizando parâmetros 

estatísticos, tal como o teste de hipóteses T de Student, utilizado para relacionar diferenças 

estatísticas entre grupos com distribuição normal. 

 

3.3 Métodos 

 

Esta pesquisa utiliza-se das técnicas de pesquisa bibliográfica, de campo e documental. 

Gil (2002, p. 44) explica que “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 

Medeiros (2003, p. 40) contribui destacando que a pesquisa bibliográfica: "[...] se 

constitui num procedimento formal para a aquisição de conhecimento sobre a realidade".  

Exige pensamento reflexivo e tratamento científico, não tem por objetivo a busca da verdade e 

aprofunda-se na procura de resposta para os porquês levantados na pesquisa. 

Para a realização da pesquisa bibliográfica foram utilizados recursos para a 

fundamentação teórica, tais como livros, monografias, artigos disponíveis na internet, leis e 

normas técnicas de contabilidade. 

Além da pesquisa bibliográfica, um dos procedimentos técnicos utilizados foi o estudo 

de campo que, segundo Gil (2002), trata-se de uma pesquisa que é desenvolvida mediante a 

observação direta das atividades do grupo estudado e das entrevistas realizadas com 

informantes com a finalidade de coletar explicações e interpretações acerca do que ocorre no 

grupo. 

O estudo de campo foi realizado em instituições de ensino superior vinculada a rede 

federal de ensino com a finalidade de analisar os impactos gerados na administração dos bens 

móveis no que tange à depreciação, à reavaliação e à redução ao valor recuperável 

(impairment), com a adoção das normas NBC T 16.9 e NBC T 16.10. A citada pesquisa de 



55 

 

 

 

campo foi um meio de verificar o processo de implementação das citadas normas nas práticas 

da gestão patrimonial dos bens móveis das instituições pesquisadas. Finalmente, com base nos 

dados obtidos a partir de questionários aplicadas, foi feita uma análise dos dados obtidos. 

Considerando que a pesquisa se desenvolve por intermédio de questionário aplicado, 

enquadra-se o método de levantamento ou survey. Nesse sentido, de acordo com Gil (1999, p. 

70), as pesquisas de levantamento: 

 

[...] se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo o se deseja conhecer.  

Basicamente, procede-se a solicitação de informações a um grupo significativo de  

pessoas acerca do problema estudado para em seguida,  mediante a análise 

quantitativa, obter as conclusões correspondentes a os dados coletados. (GIL, 1999, 

p. 70) 

 

 Para a realização da pesquisa documental foram analisados manuais de órgãos 

públicos, manual de contabilidade aplicado ao setor público, portarias de órgãos do Governo 

Federal etc. 

 

3.4 Coleta de dados 

 

Optou-se pela aplicação de questionário, como técnica de coleta de dados, para a 

captação de informações e desenvolvimento da pesquisa. Para Gil (1999, p.56), este método é 

definido como “uma técnica de investigação composta por um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento 

de suas opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas”. 

O questionário formulado foi enviado por sistema eletrônico do Governo Federal (e-

SIC) a todas as Instituições de Ensino Superior (IES) vinculadas a rede federal de ensino 

objetivando analisar os principais impactos da nova legislação contábil na gestão dos bens 

móveis das Universidades Federais, bem como o nível de adoção das práticas contábeis nas 

entidades pesquisadas. 
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3.5 Universo e Amostra 

 

Segundo Gil (1999), população ou universo é o conjunto de elementos que possuem 

determinadas características, conceito confirmado por Lakatos e Marconi (2001, p. 41), os 

quais entendem a população como “conjunto de seres animados ou inanimados que 

apresentam pelo menos uma características em comum”. 

Segundo Gil (1999, p. 100), a amostra é o “subconjunto do universo ou da população, 

por meio do qual se estabelecem ou se estimam as características desse universo ou 

população”. Para Lakatos e Marconi (2001), a amostra é um subconjunto da população, ou 

seja, uma parcela, sendo convenientemente selecionada do universo a ser pesquisado. 

Existem dois tipos de amostragem: a probabilística e a não-probabilística. O primeiro 

ocorre quando todos os elementos da população tiverem probabilidade conhecida e diferente 

de zero de pertencer a amostra.  O segundo  pode ocorrer quando apesar de existir a 

possibilidade de atingir toda a população, retira-se a amostra de uma parte que seja acessível. 

(VERGARA, 2003) 

A amostra probabilística utiliza formas de seleção aleatória para a escolha das 

unidades de amostra, considerando que pesquisador encontra-se em uma posição de 

especificar a probabilidade de cada elemento da população ser incluído na amostra e na 

confiança de sua representatividade. (VERGARA, 2003) 

Em face do exposto, a técnica utilizada na presente pesquisa foi a amostra não 

probabilística, tendo em vista o interesse de garantir a representatividade da amostra foram 

selecionadas todas as instituições de ensino superior vinculadas à rede federal de ensino no 

Brasil as quais totalizam o universo do estudo em 106 entidades, conforme lista fornecida 

pelo Ministério da Educação ao pesquisador, após solicitação no sistema e-SIC (ANEXOS A 

e B). No entanto, compuseram a amostra final somente aquelas instituições que de fato 

responderam ao instrumento de coleta de dados totalizando 75 entidades de ensino superior 

federais. Cabe mencionar que, em uma das IES federais, o questionário foi aplicado 

pessoalmente pelo pesquisador, em virtude da facilidade de acesso. Acrescenta-se ainda que 7 

instituições responderam ao pedido de informação pelo e-SIC, porém não responderam ao 

questionário enviado. Uma disponibilizou o link da instituição contendo possivelmente as 

informações solicitadas; uma considerou o pedido de informação genérico, não sendo, 

portanto, matéria a ser atendida no e-SIC; uma informou que enviou pedido ao setor 
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responsável, entretanto o questionário não foi respondido e duas alegaram não ter conseguido 

acessar o arquivo enviado e duas pediram que enviassem e-mail para a instituição.  

 

3.6 Tratamento de dados 

 

Tratamento de dados é parte referente a explicitação de como tratar os dados a serem 

coletados, mediante justificativa adequada aos propósitos da pesquisa. (VERGARA, 2003) 

Os testes estatísticos fornecem um respaldo para apoiar ou refutar hipóteses, caso 

definidas. Tendo em vista que uma das ferramentas estatísticas que permite a obtenção de 

resultados facilmente compreensíveis é a Estatística Descritiva, isto é, entre outros, o cálculo 

de médias, medianas e desvios padrão, os dados serão analisados por meio de estatística 

descritiva, utilizando recursos estatísticos, tal como o Excel para descrever os dados da 

amostra no contexto da temática abordada neste estudo. Foram empregadas ainda técnicas de 

visualização de dados, como a construção de histogramas, gráficos de barras, diagramas de 

quartis, tabelas de frequências e/ou de dupla entrada, entre outras. Além disso, utilizou-se o 

Teste de Shapiro-Wilk para verificar se as distribuições são normais e posteriormente, foi 

aplicado o Teste T de Student a fim de testar a hipótese a seguir. 

H1: Há diferenças estatísticas entre o nível de adoção das práticas relativas aos 

procedimentos contábeis patrimoniais entre Universidades Federais e Institutos Federais de 

Ensino, estes criados pela Lei n
o
 11.892/08. 

 

3.7 Limitações da Pesquisa 

 

Durante todo o processo de elaboração da pesquisa algumas barreiras são encontradas 

limitando a pesquisa e sua abordagem. Diante disto este trabalho tem como limitação a 

amostra analisada. Acrescenta-se ainda que os resultados estão voltados ao número de 

questionários respondidos, sendo a análise decorrente desta amostra. Cabe salientar que os 

resultados a serem obtidos nesta pesquisa não poderão ser generalizados para todos os entes 

públicos, tendo em vista que o estudo concentrou-se, apenas, nas Instituições  de Ensino 

Superior que efetivamente participaram da pesquisa. 

  



58 

 

 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo contém a interpretação e análise dos resultados obtidos, de acordo com o 

questionário aplicado na pesquisa de campo (Apêndice A), realizada no período de 

24/08/2014 a 03/11/2014, prazo estipulado pelo pesquisador para o recebimento das respostas 

das entidades estudadas.  Os resultados que serão apresentados a seguir foram obtidos a partir 

do tratamento dado às informações coletadas das 75 Instituições de Ensino Superior 

brasileiras, vinculadas à rede federal de ensino público, que responderam ao citado 

questionário. A primeira parte destina-se a analisar os procedimentos e as rotinas operacionais do 

sistema de controle patrimonial das entidades imprescindíveis para o adequado gerenciamento do 

patrimônio público. A segunda parte é voltada para levantar e analisar o nível de adoção das 

novas práticas relativas aos procedimentos contábeis patrimoniais, tais como a depreciação, 

reavaliação e a redução ao valor recuperável (impairment), na gestão patrimonial dos bens móveis 

das instituições pesquisadas, com a finalidade de verificar os principais impactos da nova 

legislação contábil na gestão dos bens móveis das IES Federais. Todos os protocolos das respostas 

recebidas pelo sistema e-SIC constam do Apêndice B.  

 

4.1 Caracterização da amostra 

 

As instituições respondentes são as instituições de ensino superior públicas federais, 

vinculadas ao Ministério da Educação. Entre outras, o citado sistema é constituído pelas 

Universidades Federais e ainda pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, no qual estão inseridos os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

Instituições Federais e os Centros Federais de Educação Tecnológica do País. 

Objetivando garantir a representatividade da amostra foram aplicados questionários a 

todas as instituições de ensino superior, vinculadas à rede federal de ensino no Brasil, as quais 

totalizam o universo de estudo em 106 instituições, sendo 63 Universidades Federais e 43 

Institutos Federais, incluindo os CEFETs. Todavia, compuseram a amostra final somente 

aquelas instituições que de fato responderam ao instrumento de coleta de dados, totalizando 

75 instituições de ensino superior federais, o que representa 70,75% do universo de IES 

federais. 

Através desta pesquisa, verificou-se que a maioria das Instituições respondentes são 

as Universidades Federais. De acordo com o Gráfico a seguir, do total de instituições que 
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responderam ao questionário, identificou-se que 58,67% são Universidades Federais e 41,33% 

são Institutos Federais. 

 

Gráfico 4 - Composição da Amostra Pesquisada 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

Os Gráficos comparativos a seguir revelam o quantitativo de Universidades Federais 

e de Institutos Federais que responderam ao pedido de informação enviado pelo sistema 

eletrônico do serviço de informações ao Cidadão (e-SIC) na forma de questionário. Em 

termos percentuais, do total de Universidades Federais existentes no Brasil, verifica-se que 

69,84% responderam. Por sua vez, do total de Institutos Federais existentes no país, 72,09% 

responderam a pesquisa pelo e-SIC. 

 

Gráficos 5 e 6 – IES que responderam ao questionário pelo e-SIC 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

Conforme exposição contida nos Gráficos 5 e 6, nos dois grupos estudados, 

Universidades Federais e Institutos Federais, é interessante observar que, em termos 

percentuais, as entidades respondentes e os servidores públicos conhecedores das informações 

relativas à administração dos bens móveis compartilham, praticamente, de igual entendimento 

58,67% 

41,33% Universidade
Federal

Instituto Federal



60 

 

 

 

quanto ao dever que a Administração Pública tem de responder pedidos de informações ao 

cidadão atinentes ao controle patrimonial pelo sistema e-SIC. Tal entendimento corrobora 

com a disposição contida na Lei Federal n
o
 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida 

como Lei de Acesso a Informação, segundo a qual o cidadão, entre outros aspectos, tem o 

direito garantido de obter informações concernentes à gestão do patrimônio público. 

(BRASIL, 2011) 

Quanto ao nível de escolaridade dos servidores que responderam ao questionário, 

segue exposição gráfica ilustrativa.  

 

Gráfico 7 – Formação acadêmica dos servidores respondentes 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

Observa-se que, do total de servidores que responderam ao instrumento de coleta de 

dados, 48,65% possuem ensino superior completo na modalidade de pós graduação lato sensu 

(especialização), sendo este o nível de escolaridade que predomina entre a maior parte dos 

servidores analisados nesta pesquisa. No que diz respeito à formação acadêmica, na 

modalidade de pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado), 17,57% possuem o título 

de Mestre e 4,05% possuem o título de Doutor. Cabe salientar que somente 10,81% dos 

entrevistados não possuem formação acadêmica de nível superior, possuindo o Ensino Médio 

como grau de escolaridade. 

 

4.2 Controle Patrimonial 

 

A seguir, são apresentados levantamentos realizados quanto ao controle patrimonial 

das entidades pesquisadas, objetivando verificar a responsabilidade pela administração 

patrimonial dos bens móveis e os procedimentos de rotinas referentes à gestão patrimonial, os 
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quais são constituem em fundamentos para uma gestão eficiente do patrimônio da 

Administração Pública. 

 

4.2.1 Responsabilidade pela administração patrimonial 

 

Identificou-se que 98,67% do total de instituições que responderam ao questionário 

possuem em sua estrutura organizacional órgão formal ou estrutura equivalente responsável 

pela administração patrimonial dos bens permanentes, conforme se observa no Gráfico 8:  

 

Gráfico 8 – Estrutura formal para gestão patrimonial 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

O estudo revelou ainda que, em 93,33% do total das instituições pesquisadas, a 

estrutura oficial responsável pela administração e pelo registro analítico dos bens moveis é 

denominado Setor de Patrimônio. Apenas em 4% dos casos, o Setor de Contabilidade é o 

responsável pelo desenvolvimento das citadas atividades. A seguir, ilustração gráfica a 

respeito:  

 

Gráfico 9 – Setor responsável pela gestão patrimonial nas entidades  

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

98,67% 

0,00% 1,33% 

Existe estrutura formal

Não existe estrutura
formal

Em estudo

93,33% 

4,00% 
0,00% 2,67% 

Setor de Patrimônio

Setor de Contabilidade

Outra estrutura
administrativa

Sem resposta



62 

 

 

 

A estrutura organizacional predominante adotada nas entidades pesquisadas para a 

administração do patrimônio público corrobora com os ensinamentos de Barbosa (2013), 

tendo em vista que o setor de patrimônio, vinculado à estrutura administrativa da entidade, é 

responsável pelo registro analítico dos fatos relacionais ao ingresso, movimentação e baixa 

dos bens permanentes, procedimentos esses determinados pela Lei  n
o
 4320/1964.  

Por sua vez, ao setor de contabilidade compete o registro sintético dos bens 

permanentes por meio das partidas dobradas e o desenvolvimento de procedimentos que 

requeiram o emprego de conceitos contábeis, conforme determina a citada Lei. (BARBOSA, 

2013). 

Cabe ressaltar que ambos setores são responsáveis para o desenvolvimento de 

mecanismos que assegurem a integração entre sistemas mediante o controle e a conferência de 

relatórios e formulários com vistas a manutenção de uma comunicação constante e regular na 

gestão patrimonial. (BARBOSA, 2013) 

Conforme Gráfico 10, do total das instituições estudadas, constatou-se que em 

89,33% dos casos os bens móveis são geridos por servidores públicos devidamente 

designados por portaria da entidade.  

 

Gráfico 10 – Formalização dos servidores para gestão patrimonial 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

Nesse sentido, constata-se que a designação de servidores mediante portaria para 

gestão patrimonial revela-se de extrema importância uma vez que o documento atribui 

delegação de competência aos servidores públicos para que desempenhem o exercício de suas 

atribuições. A Lei n
o
 4320/1964 determina a responsabilização dos agentes responsáveis pela 

guarda de bens permanentes. 
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4.2.2 Dos procedimentos gerais de controle patrimonial 

 

Os procedimentos gerais de controle patrimonial explicitados a seguir foram estudados 

com a finalidade de evidenciar o cumprimento de normas relativas à gestão de bens 

permanentes pelas instituições pesquisadas, tais como: emissão do termo de responsabilidade,  

tombamento dos bens permanentes incorporados ao patrimônio das entidades, princípio da 

racionalização do processo administrativo e gestão patrimonial realizada mediante o suporte 

informatizado. 

 

4.2.2.1 Termo de Responsabilidade e Tombamento de bens permanentes 

 

Conforme Gráfico 11, do total de entidades pesquisadas, 98,67% responderam que 

todo bem móvel permanente incorporado ao patrimônio da entidade possui termo de 

responsabilidade. 

 

Gráfico 11 – Termo de Responsabilidade dos bens móveis das entidades 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

Verifica-se que, praticamente, a totalidade das entidades pesquisadas emite o termo 

de responsabilidade, documento que identifica os bens permanentes por unidade dentro de um 

órgão e os agentes responsáveis pela sua guarda e administração, em conformidade com o art. 

94 da Lei n
o
 4.320/1964. (BRASIL, 1964)  
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O citado documento deve ser emitido pelo setor de patrimônio e ser entregue ao 

responsável pelo bem, a quem compete zelar adequadamente pelo patrimônio sob sua 

responsabilidade, conforme explicitado por Barbosa (2013). 

Quanto ao tombamento patrimonial, do total de entidades pesquisadas, 97,33% 

responderam que todos os bens móveis que integram o acervo patrimonial da instituição 

possuem número de tombamento afixado mediante plaqueta de identificação patrimonial, 

conforme se verifica na ilustração gráfica a seguir. 

 

Gráfico 12 – Tombamento dos bens móveis com afixação de plaquetas 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

Verifica-se que, por semelhante modo, praticamente na totalidade das instituições 

pesquisadas, os bens móveis são tombados, ou seja, existe na entidade na entidade 

formalização da inclusão física do bem móvel permanente no acervo patrimonial.  

Cabe salientar que o tombamento efetiva-se com o cadastro, emplaquetamento e a 

emissão do Termo de Responsabilidade, sendo de fundamental para as entidades tendo em 

vista a garantia que proporciona com a individualização dos bens mediante o registro analítico 

e a geração do número de tombamento. (BARBOSA, 2013) 

 

4.2.2.2 Controle simplificado mediante relação-carga 

 

Do total de entidades que responderam ao questionário pelo e-SIC, 48% informaram 

que o material adquirido como permanente, cujo custo de controle seja superior ao seu 

benefício, é controlado de forma simplificada por meio de relação-carga. Percebeu-se ainda 
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que 26,67% não adotam o controle simplificado e, por fim, 25,33% das instituições estão 

estudando o assunto objetivando implantar o procedimento na entidade, conforme Gráfico 13. 

 

Gráfico 13 – Controle simplificado por relação-carga 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

Considerando o princípio da economicidade previsto no art. 70 da Constituição 

Federal e o controle simplificado por relação carga, este também denominado por Barbosa 

(2013) como princípio da racionalização do processo administrativo, é necessário que as 

instituições pesquisadas voltem suas atenções para o procedimento em tela uma vez que a 

maioria delas (57%) não possui como prática de gestão a citada sistemática de controle. Em 

conformidade com o citado autor, a ausência de registro analítico não exime a entidade 

pública de controlar bens dessa natureza. Pode ser considerada atenuadora a falha de controle 

em questão os dados obtidos na pesquisa, segundo os quais 25% das instituições estão 

estudando o assunto para implantação do procedimento. Todavia é notória a necessidade de as 

instituições envidarem esforços para regularizar a situação, uma vez que 26,67% declararam 

não realizar o controle simplificado. Tais ajustes visam, entre outros aspectos, atender as 

disposições normativas que versam sobre a matéria, entre as quais a Instrução Normativa do 

DASP n
o
 142/1988. 
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4.2.2.3 Sistema informatizado para controle patrimonial 

 

A pesquisa revelou que 86,67% das instituições respondentes possuem sistema 

informatizado destinado ao ingresso e ao controle dos bens móveis, ao passo que 10,67% 

estão realizando aquisição de sistema objetivando viabilizar o desenvolvimento das 

atividades. 

 

Gráfico 14 – Sistema Informatizado para gestão patrimonial 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

A existência de sistema informatizado atende a necessidade de registro analítico 

determinado no art. 94 da Lei Federal 4.320 de modo que os bens permanentes sejam 

cadastrados com a perfeita caracterização individual de cada um deles, sendo indicado as 

características físicas do bem, as medidas, o modelo, o tipo, o número de série, a numeração 

de fábrica, conforme Barbosa (2013). De acordo com o aturo o sistema é um instrumento de 

gestão imprescindível para o desenvolvimento das atribuições do Setor de Patrimônio, o qual 

deve tomar providências no sentido de corrigir falhas, tais como bens não localizados, não 

emplaquetados ou inventariados e não registrados no sistema informatizado, objetivando uma 

eficiente gestão patrimonial. 
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4.2.2.4 Averiguação periódica dos bens móveis 

 

O Gráfico 15 ilustra a periodicidade da investigação realizada dos bens permanentes. 

 

Gráfico 15 – Periodicidade da averiguação de bens permanentes 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

Com relação à frequência são efetuadas averiguações periódicas para constatar a 

existência, localização e estado de conservação dos bens móveis, 81,33% das instituições 

pesquisadas realizam o procedimento anualmente, 12% realizam semestralmente e 5,33% não 

realizam averiguação periódica de bens móveis. Denota-se que a maioria das instituições 

pesquisadas atendem a disposições normativas vigentes, uma vez que as IFEs devem realizar 

anualmente inventário físico anual com a finalidade de comprovar e confirmar a quantidade e 

o valor dos bens patrimoniais do acervo de cada unidade gestora, existente em 31 de 

dezembro de cada exercício, em consonância com a Instrução Normativa SEDAP n
o
 205/88. 

 

4.2.1.5 Normas internas de controle patrimonial 

 

Do total de entidades pesquisadas, 57,33% informaram que possuem normas internas 

da entidade referentes às rotinas de controle patrimonial, ao passo que 41,33% informam que 

estão elaborando normatização a respeito do tema (Gráfico 16). 
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Gráfico 16 – Normas internas sobre controle patrimonial 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

A existência de normas internas sinaliza a devida atenção para a gestão do 

patrimônio público, sendo dever das entidades públicas normatizar a questão com base na 

disposição contida no artigo 23 da Constituição Federal, segundo o qual é competência 

comum da União, dos Estados e dos Municípios conservar o patrimônio público. Cabe 

observar a disposição da NBC T. 16.1, de acordo com a qual o patrimônio público é o objeto 

de estudo da contabilidade aplicada ao setor público, competindo-lhe a função social de ser 

um instrumento de controle social. 

 

4.3 Nível da adoção da Depreciação 

 

Essa parte do estudo foi elaborada para verificar o nível de adoção da depreciação, que 

não era obrigatória na contabilidade aplicada ao setor público, e passou a ser com as novas 

regras patrimoniais na Administração Pública. Pretende-se apresentar a forma pela qual as 

instituições pesquisadas estão implantando o procedimento da depreciação, objetivando 

verificar se a prática que vem sendo adotada nas entidades pesquisadas está em conformidade 

ou em desconformidade com as normatizações, atualmente vigentes, estabelecidas pelos 

órgãos competentes para regular a matéria. Pretende-se ainda comparar o nível de adoção das 

da depreciação nas Universidade s Federais e nos Institutos Federais. 
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4.3.1 Prática da depreciação no total da amostra 

 

Do total das instituições pesquisadas, verificou-se que 69,33% das instituições 

praticam a depreciação dos bens móveis e que 30,67% não pratica a depreciação dos citados 

bens. 

 

Gráfico 17 – Cálculo da depreciação nas entidades 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

Objetivando detalhar a qualidade da informação das entidades que depreciam os bens 

móveis, do total de entidades estudadas que depreciam os bens móveis, 34,67% informaram 

que calculam a depreciação de todos os bens móveis, 34,67 % declararam calcular a 

depreciação bens móveis adquiridos e/ou colocados em uso a partir da data de corte 

estabelecida pela entidade. Por fim, 30,67% das pesquisadas anunciaram que o procedimento 

da depreciação não está sendo realizado, conforme Gráfico 18. 

 

Gráfico 18 – Cálculo da depreciação nas entidades 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 
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Do total de Universidades Federais estudadas, que praticam a depreciação, 47,06% 

informaram que depreciam todos os bens móveis contidos no acervo patrimonial. Por sua vez, 

52,94% declararam depreciar os bens móveis após a data de corte a partir da qual são 

depreciados os bens móveis que foram adquiridos e/ou colocados em uso na entidade. 

 

Gráfico 19 – Forma da depreciação nas Universidades Federais 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

Do total de Institutos Federais estudados, que praticam a depreciação, 55,56% 

informaram que depreciam todos os bens móveis contidos no acervo patrimonial e 44,44% 

declararam depreciar os bens móveis após a data de corte a partir da qual são depreciados os 

bens móveis que foram adquiridos e/ou colocados em uso na entidade. 

 

Gráfico 20 – Forma da depreciação nos Institutos Federais 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

47,06% 

52,94% 

Deprecia todos bens
móveis

Deprecia bens móveis
adquiridos ou colocados
em uso após a data de
corte

55,56% 

44,44% 

Deprecia todos bens
móveis

Deprecia bens móveis
adquiridos ou colocados
em uso após a data de
corte



71 

 

 

 

É interessante observar que as entidades que definiram data de corte para iniciarem a 

depreciação estão de acordo com as normatizações recentes. De acordo com o MCASP 

(2012), a definição de uma data de corte é importante para separar os bens que serão objetos 

de ajuste em seu valor contábil daqueles bens que poderão ser depreciados diretamente, sem a 

necessidade de ajuste prévio em seu valor contábil, entendimento constante também da 

Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC 00, 2013). 

 

4.3.2 Ano da implantação da depreciação no total da amostra 

 

Do total de entidades estudadas, 77,33% (setenta e sete por cento) praticam a 

depreciação. Delas 42,67% informaram que a depreciação dos bens móveis foi iniciada em 

2010 e antes desse ano 6,67 % praticavam a depreciação. Após 2010, 28% iniciaram a 

depreciação.  

  

Gráfico 21 – Ano em que a depreciação iniciou nas entidades 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

A maior parte das entidades iniciaram a depreciação no ano de 2010 em 

cumprimento a NBC T 16.9, a qual dispõe sobre Depreciação, Amortização e Exaustão, 

aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade, em 2008. A referida norma, com adoção 

de forma facultativa a partir da vigência do documento, tornou-se obrigatória para os fatos 

ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010 (CFC, 2008).  
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4.3.3 Métodos de Depreciação no total da amostra 

 

Denotou-se que 58,67% das instituições pesquisadas praticam o método de 

depreciação de quotas constantes, 2,67% soma dos dígitos, 2,67% unidades produzidas, 

17,33% outro método de depreciação. Cabe ressaltar que 20% da amostra não responderam 

esse quesito da pesquisa. 

 

Gráfico 22 – Métodos de depreciação 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

Cabe registrar que, de acordo com a NBC T 16.9, sem prejuízo da utilização de 

outros métodos de cálculo dos encargos de depreciação, podem ser adotados na 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público os seguintes métodos: quotas constantes, soma dos 

dígitos e unidades produzidas. Todavia, a maioria das instituições analisadas adota o método 

das quotas constantes, observando corretamente a Macrofunção SIAFI 02.03.30, válida para a 

administração direta da União, suas autarquias e fundações, segundo a qual, em geral, deve 

ser utilizado o método das quotas constantes. Os outros métodos previstos na NBC T 16.9, em 

consonância com a citada Macrofunção, apenas serão utilizados em casos particulares, 

devendo ser justificados. 
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4.3.4 Vida útil, valor residual e Frequência da depreciação do total da amostra 

 

Conforme Gráfico 23, do total de entidades estudadas, denotou-se que a maioria 

delas (76%) observa os percentuais de vida útil e de valor residual para bens móveis de 

acordo com a tabela contida na Macrofunção SIAFI 02.03.30, documento válido para a 

Administração direta e Indireta no âmbito federal. Denotou-se ainda que 17,33% estão 

estudando a norma e 4% não observam as normatizações estabelecidas na citada 

Macrofunção. Cabe observar que a maioria das entidades cumprem a Macrofunção SIAFI 

02.02.30, contribuindo, portanto, para padronizar os critérios dos órgãos integrantes 

Administração Pública Federal direta e indireta. 

 

Gráfico 23 – Vida útil e valor residual 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

Quanto aos os fatores considerados para estimar a vida útil dos bens móveis, 65,33% 

limites legais, 60% informaram considerar os desgastes físico decorrente de fatores 

operacionais, 40 % obsolescência tecnológica, 33,33% laudos técnicos e 5,33% revelaram não 

considerar nenhum dos citados fatores (Gráfico 24). 
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Gráfico 24 – Fatores para estimar vida útil dos bens móveis 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

No que tange à frequência que a depreciação dos móveis é mensurada, conforme o 

Gráfico 25, em termos percentuais, verifica-se que 56% das entidades pesquisadas averiguam 

mensalmente, 17,33% anualmente e 10,67% de outro modo. Não responderam à questão 16% 

da amostra. 

 

Gráfico 25 – Frequência da depreciação dos bens móveis 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

Verifica-se que a maioria das entidades realiza o procedimento corretamente, uma vez 

que, de acordo com a NBC T 16.9 e com a Macrofunção 02.03.30, o ente público deve 

apropriar no Sistema Patrimonial mensalmente a depreciação, a qual constitui uma variação 

passiva independente da execução orçamentária. Cabe mencionar que o início da apuração da 

depreciação ocorre quando o ativo estiver em condições de atender as necessidades de uso do 

ente e o término da depreciação acontece quando seu valor contábil se equipara ao valor 

residual. (MCASP, 2012)  
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4.3.4 Divulgação no Relatório Anual de Gestão e em Notas Explicativas 

 

Do total de entidades pesquisadas, 57,30% informaram que as informações referentes 

à administração dos bens permanentes móveis da Instituição (tais como depreciação, política 

contábil, notas explicativas) integram o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas da 

entidade. Já 17,98% das entidades pesquisadas informaram que estão realizando estudos para 

divulgação e 6,74% das instituições informaram que tais informações não integram a 

prestação de contas. Não responderam ao quesito em questão 17,98% da amostra. 

 

Gráfico 26 – Informações de gestão patrimonial no Relatório de Atividades 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

Em relação às informações divulgadas nas notas explicativas das entidades, 50% das 

entidades pesquisadas informaram que estão estudando a possibilidade de divulgar as 

informações em notas explicativas. Quanto às demais informações que devem ser divulgadas 

em notas explicativas, as instituições informaram: 34% divulgam a vida útil econômica, 26% 

divulgam a depreciação acumulada início e no final do período, 25% divulgam a taxa 

utilizada, 24% valor contábil bruto, 21% método utilizado, 14% anunciaram que divulgam as 

mudanças nas estimativas em relação a valores residuais, vida útil econômica, método 

utilizados (Gráfico 27). 
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Gráfico 27 – Informações de gestão patrimonial em Notas Explicativas 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

No que tange às justificativas da não implantação da depreciação nas entidades 

respondentes, do total da amostra que não estão realizando o procedimento da depreciação 

dos bens móveis, 26% informaram estar elaborando manual de rotinas patrimonial para 

instruir os servidores responsáveis pela gestão do patrimônio, 25% está procedendo ao 

levantamento de seu patrimônio, 21% declararam estar capacitando os servidores, 18% 

informaram que estão realizando estudos sobre a resolução que versa sobre a matéria. 

 

Gráfico 28 – Motivos da não implantação da Depreciação 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 
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Portanto, cabe observar que as instituições pesquisadas devem adequar suas práticas 

de gestão, tendo em vista que a NBC T 16.9 dispõe que os quesitos abordados no Gráfico 27 

devem ser objeto de matérias a serem divulgadas em notas explicativas aos demonstrativos 

contábeis, com a finalidade de proporcionar mais clareza e melhor compreensão da 

informação contábil pela sociedade. Tal entendimento é corroborado com a NBC T 16.6, a 

qual dispõe que as notas explicativas constituem as demonstrações contábeis e devem ser 

relevantes, confiáveis, complementares ou suplementares àquelas evidenciadas ou não nas 

demonstrações contábeis, incluindo, entre outros aspectos, as informações de natureza 

patrimonial. (CFC, 2008). Por semelhante modo, a Lei das Sociedades por Ações, ao regular 

notas explicativas em seu texto, dispõe que, entre outros aspectos, as empresas societárias 

devem indicar os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, inclusive dos 

cálculos de depreciação.  

 

4.4 Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável (Impairment) 

 

Essa parte do estudo foi elaborada para verificar o nível de adoção da reavaliação e da 

redução ao valor recuperável (impairment), que não eram obrigatórias na contabilidade 

aplicada ao setor público, e passaram a ser com as novas regras patrimoniais na 

Administração Pública. Pretende-se apresentar a forma pela qual as instituições pesquisadas 

estão implantando os citados procedimentos, objetivando verificar se a prática que vem sendo 

adotada nas entidades pesquisadas está em conformidade ou em desconformidade com as 

normatizações, atualmente vigentes, estabelecidas pelos órgãos competentes para regular a 

matéria. Pretende-se ainda comparar o nível de adoção da reavaliação nas Universidades 

Federais e nos Institutos Federais. 

 

4.4.1 Reavaliação 

 

Do total de entidades que responderam ao questionário, a maioria (48,00%) 

respondeu estar desenvolvendo estudos sobre a matéria. Apenas 22,67% informaram que 

realizam o procedimento da reavaliação nos bens móveis e, por fim, 24,00% anunciaram não 

realizar a reavaliação dos bens móveis integrantes do acervo patrimonial da entidade (Gráfico 

29). 
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Gráfico 29 – Reavaliação dos bens móveis 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

As reavaliações deixaram de ser facultativas, conforme dispõe o art. 106, § 3
o
 da Lei 

4.320/64, para serem obrigatórias nos termos das alíneas a e b do item 36 da NBC T 16.10, 

uma vez que devem ser realizadas utilizando-se o valor justo ou o valor de mercado na data de 

encerramento do Balanço Patrimonial, pelo menos: anualmente, para as contas ou grupo de 

contas cujos valores de mercado variarem significativamente em relação aos valores 

anteriormente registrados; a cada quatro anos, para as demais contas ou grupos de contas. 

(CFC, 2008). 

Cabe observar que os procedimentos da depreciação, da reavaliação e da redução ao 

valor recuperável deverão ser realizados após ajuste a valor justo no ativo imobilizado, com o 

propósito de estabelecer base monetária confiável, efetuado no momento da adoção das novas 

normas contábeis, com base em um cronograma estabelecido pelo ente, em consonância com 

os ensinamentos do MCASP (2012). 

Após o reconhecimento inicial a entidade deverá optar por valorá-lo pelo modelo de 

custo ou da reavaliação, devendo aplicar a política contábil adotada para todo um grupo de 

ativos imobilizados (CFC, 2013) 
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4.4.2 Redução ao Valor Recuperável (Impairment) 

 

Quanto à redução ao valor recuperável, do total de entidades que responderam ao 

questionário, igualmente ao procedimento da reavaliação, a maioria (42,67%) respondeu estar 

desenvolvendo estudos sobre a matéria. Por semelhante modo ao procedimento da 

reavaliação, somente 22,67% informaram realizar o impairment test. Por fim, 32% declararam 

não utilizar o instrumento da redução ao valor recuperável na gestão patrimonial. Não 

responderam 2,67% da amostra. 

 

Gráfico 30 – Redução ao valor recuperável (Impairment) 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

Verificou-se que as entidades estudadas devem se adequar a prática contábil em 

questão, uma vez que a NBCT 16.10, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade 

mediante a Resolução n
o
 1.137/2008, determina a aplicação do impairment test. A citada 

Resolução entrou em vigor a partir de novembro de 2008, com adoção de forma facultativa, a 

partir dessa data, e de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de janeiro de 2010. 

 

4.4.3 Embasamentos da reavaliação e da redução ao valor recuperável (impairment) 

 

Do total de entidades que responderam ao questionário, a maioria (76%) respondeu 

não estar realizando o teste de recuperabilidade, 6,67% informaram realizar o teste com base 

no valor justo, 1,33% responderam realizar o teste com base no valor em uso e 13,33% 

responderam realizar o teste com base em ambos (Gráfico 31). 
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Gráfico 31 – Forma do Teste de Recuperabilidade (Impairment) 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

As entidades estudadas devem se adequar a prática contábil em questão a aplicação 

do impairment test tornou-se obrigatória para os fatos ocorridos a partir de janeiro de 2010. 

Verificou-se que menos de 25% das entidades realizam o teste de imparidade. Do quantitativo 

que executa o teste, tem-se: 13,33% com base no valor justo e no valor em uso, 6.67% com 

base somente no valor justo e apenas 1,33% com base no valor em uso. Tal realidade 

necessita ser refletida no ponto de vista da normatização contida no MCASP (2012), o qual 

dispõe que o teste de imparidade não deve considerar apenas o valor de mercado, mas 

também o valor em uso, tendo em vista que a maioria dos ativos do setor público são 

mantidos para fornecer serviços públicos ou bens públicos, sendo o valor em uso 

provavelmente maior que seu valor justo deduzidos os custos de alienação. 

Denotou-se que 25% a 30% realizam a reavaliação e o impairment com base em 

relatório emitido por comissão de servidores designada por autoridade competente do órgão. 

Tal procedimento está em consonância com o MCASP (2012), o qual dispõe que a 

reavaliação pode ser realizada mediante a elaboração de um laudo técnico elaborado por 

perito ou por entidade especializada, ou ainda por meio de relatório de avaliação formulado 

por comissão de servidores.  
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Gráfico 32 – Responsáveis pela reavaliação e impairment 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

 

4.5 Comparativo dos procedimentos contábeis patrimoniais nas entidades 

 

O Gráfico a seguir apresenta o percentual de instituições que adotaram os 

procedimentos patrimoniais contábeis, considerando-se, separadamente, o total de 

Universidades Federais e o quantitativo total de Institutos Federais pesquisados. 
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Gráfico 33 – Procedimentos contábeis patrimoniais nas entidades pesquisadas 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa (2014) 

 

Do total de Universidades Federais pesquisadas, em termos percentuais, tem-se que: 

77,27% delas já adotaram o procedimento da depreciação dos bens móveis, 26,83% praticam 

a reavaliação dos bens móveis e 26,83% executam o teste de imparidade. Em relação ao total 

Institutos Federais pesquisadas, após tratamentos dos dados coletados, foram gerados os 

seguintes resultados: 58,06% adotam o procedimento da depreciação, 20% praticam a 

reavaliação e 19,35% executam o impairment test. 

Do total de IES federais pesquisadas, em termos percentuais, tem-se que as 

Universidades Federais estão a frente dos Institutos Federais no que tange ao nível de adoção 

dos procedimentos patrimoniais contábeis.  
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Gráfico 34 – Procedimentos contábeis patrimoniais nas entidades pesquisadas 

 

 

Do total de IES federais pesquisadas, em termos percentuais, tem-se que as 

Universidades Federais estão a frente dos Institutos Federais no que tange ao nível de adoção 

dos procedimentos patrimoniais contábeis. Após tratamento dos dados coletados da amostra, 

foram gerados os seguintes resultados: a) das instituições que depreciam 65,38% são 

Universidades Federais e 34,62% são Institutos Federais; b) das instituições que reavaliam, 

64,71% são Universidades Federais e 35,29% são Institutos Federais; c) das entidades 

estudadas na pesquisa que executam o teste de imparidade, 64,71% são as Universidades 

Federais e 35,39% são os Institutos Federais.  

Desta forma, buscando maior rigor científico a fim de analisar se existem diferenças 

significativas entre o nível de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais na gestão 

patrimonial nas Universidades Federais e nos Institutos Federais de Ensino (Hipótese 1), foi 

elaborada uma tabela comparativa do total de instituições de informaram que já adotam os 

procedimentos abordados nas questões da Tabela 5. 

  

64,71% 

35,39% 

64,71% 

35,29% 

65,38% 

34,62% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Universidade que pratica impairment test

Instituto que pratica impairment test

Universidade que pratica  reavaliação

Instituto que pratica a reavaliação

Universidade que pratica depreciação

Instituto que pratica depreciação

Série1



84 

 

 

 

Tabela 5 - Adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais entre Universidades 

Federais e Institutos Federais 

QUESTÕES 
INSTITUTOS 

FEDERAIS 

UNIVERSIDADES 

FEDERAIS 

Existe na estrutura organizacional formal da Instituição órgão ou 

estrutura responsável pela administração patrimonial dos bens 

permanentes? 

96,8% 97,7% 

Os bens móveis são administrados por servidor público designado 

por Portaria do órgão? 
90,3% 88,6% 

Todo bem móvel permanente incorporado ao patrimônio da entidade 

possui número de tombamento afixado mediante plaquetas de 

identificação patrimonial? 

93,5% 100,0% 

Todo bem móvel permanente incorporado ao patrimônio da entidade 

possui termo de responsabilidade? 
100,0% 97,7% 

O material adquirido como permanente, cujo custo de controle seja 

superior ao seu benefício, é controlado de forma 1plificada por meio 

de relação-carga? 

45,2% 50,0% 

O órgão possui sistema informatizado destinado ao ingresso e ao 

controle dos bens móveis? 
77,4% 93,2% 

Existem normas internas da entidade referentes às rotinas de controle 

patrimonial? 
48,4% 63,6% 

As informações referentes à administração dos bens permanentes 

móveis da Instituição (tais como depreciação, política contábil, notas 

explicativas) integram o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas 

da entidade? 

71,0% 65,9% 

É calculada a depreciação dos bens móveis da entidade? 58,1% 77,3% 

A vida útil e o valor residual dos bens móveis são determinados de 

acordo com a Macrofunção SIAFI 02.03.30? 
64,5% 84,1% 

O procedimento da reavaliação dos bens móveis é realizado no 

Órgão? 
19,4% 25,0% 

O procedimento da redução a valor recuperável dos bens móveis é 

realizado no órgão? 
19,4% 25,0% 

MÉDIA 65,3% 72,3% 

Fonte: Resultados da pesquisa (2014) 

 

Com base na Tabela 5, observa-se que há um nível médio de adoção dos 

procedimentos de gestão patrimonial maior para as universidades federais em comparação 

com os institutos federais. Desta forma, pontuando as respostas positivas com 1 e as respostas 

negativas com 0, calculou-se a média de cada entidade considerando todos os procedimentos 

e aplicou-se o Teste de Shapiro-Wilk para verificar se as distribuições eram normais. Uma vez 

confirmadas, aplicou-se o Teste T de Student evidenciando um p-valor de 0,049, rejeitando-se 

a hipótese nula do teste e sendo confirmada a Hipótese 1 de que há diferenças estatísticas 

entre o nível de adoção dos procedimentos, sendo esse nível maior para as universidades 

federais. 
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5 CONCLUSÕES  

 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar o nível de adoção dos procedimentos contábeis 

patrimoniais na administração dos bens móveis das Instituições de Ensino Superior federais 

brasileiras, com base nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10. Verificou-se que, em linhas gerais, as 

referidas normas dispõem sobre temas relevantes relativos à contabilidade da gestão 

governamental em nível global, a qual já vigora em países referência em contabilidade 

publica, dentre os quais o Canadá, a Nova Zelândia e a Inglaterra. Por serem normativos de 

notória qualidade, seguidos pela comunidade internacional, a adoção das referidas normas 

internacionais no setor público brasileiro é medida importante para o desenvolvimento do 

Brasil, uma vez que tais normativos proporcionam meios para assegurar a credibilidade da 

informação contábil, garantindo, sobretudo, a transparência na gestão dos recursos públicos, o 

acompanhamento e a comparabilidade da situação econômico-financeira dos entes públicos, a 

eficiência da alocação de recursos públicos etc. Constatou-se que todas as NBCTs objetivam 

padronizar os procedimentos e atribuir a devida ênfase patrimonial para a Contabilidade 

aplicada ao setor público, a qual, sem abandonar os controles orçamentários, redireciona sua 

atenção para o patrimônio, este objeto de estudo da citada ciência.  

Ao convergir ao padrão internacional de contabilidade governamental, verificou-se 

que a contabilidade pública brasileira passou a ter que formular políticas e desenvolver 

instrumentos capazes de atender ao enfoque patrimonial, o qual não era uma prática regular 

no setor público nacional. Nesse contexto, constatou-se que surgiu na Administração Pública 

a necessidade de evidenciar a real composição e situação do patrimônio público, mediante o 

disclosure da informação contábil, a qual, entre outros aspectos, objetiva demonstrar as 

mutações patrimoniais, com a finalidade de suprir os entes públicos de informações 

significativas que sejam capazes de contribuir para o processo de tomada de decisão de 

gestores governamentais. Constatou-se ainda que as NBC T 16.9 e 16.10 são para aprimorar a 

prestação de contas à sociedade (accountability) no que tange à verdadeira composição do 

patrimônio público, o qual precisa ser administrado com as melhores práticas de gestão 

atualmente vigentes, por ser oriundo dos recursos públicos que foram empregados na 

imobilização dos órgãos governamentais para que cumpram sua função precípua de prestar 

serviço público de qualidade ao cidadão.   
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A pesquisa revelou que a maioria das instituições cumprem, de modo muito 

satisfatório, alguns dos principais quesitos determinados na pesquisa, considerados 

necessários para uma boa gestão patrimonial de bens móveis no que tange ao cumprimento 

das rotinas de controle patrimonial. Entre outros aspectos, identificou-se que nas instituições 

pesquisadas, praticamente, a totalidade delas (98,67%) possuem, em sua estrutura 

organizacional, órgão formalizado ou estrutura equivalente responsável pela administração 

patrimonial e pelo registro analítico dos bens móveis. O citado órgão responsável é 

denominado em 93,33% dos casos por Setor de Patrimônio.  A investidura para o exercício da 

função da gestão dos bens, constatou-se que em 89,33% dos casos os bens móveis são geridos 

por servidores públicos designados por portaria da entidade. Identificou-se ainda que 97,33% 

das instituições praticam o tombamento de seus bens móveis com número afixado mediante 

plaqueta de identificação patrimonial.  As instituições respondentes, em 86,67% dos casos, 

possuem sistema informatizado para realizar a operacionalização das rotinas relativas ao 

ingresso e ao controle dos bens móveis. Quanto à frequência em que são efetuadas 

averiguações periódicas para constatar a existência e a localização dos bens móveis, 81,33% 

das instituições pesquisadas realizam o procedimento anualmente, comprovando, 

conformidade com preceitos legais. 

Objetivando verificar a conformidade com os novos procedimentos da Contabilidade 

no público, o estudo buscou levantar informações relativas ao cumprimento das normas 

relativas à gestão patrimonial dos bens móveis sob a luz das NBC T 16.9 e 16.10, 

especialmente no que diz respeito aos seguintes procedimentos patrimoniais que se tornaram 

obrigatórios: depreciação, reavaliação, redução ao valor recuperável (impairment test). No 

desenvolvimento do estudo ficou comprovada a necessidade de as instituições pesquisadas 

atentarem aos novos procedimentos contábeis patrimoniais na gestão dos bens móveis. 

Verificou-se que 69,34% das IES praticam o instituto da depreciação, todavia, 34,67% 

depreciam apenas os bens que foram adquiridos ou colocados em uso a partir da data de corte 

adotada pela entidade, ou seja, data em que a instituição estabeleceu para a implantação das 

novas práticas patrimoniais (na maioria dos casos em 2010, ano da obrigatoriedade). 

 Verificou-se ainda que apenas 22,67% realizam a reavaliação e o teste de 

recuperabilidade. Diante desses achados, constatou-se que as instituições devem envidar 

esforços no sentido de adequar suas práticas de gestão patrimonial com a finalidade de 

atender aos dispositivos legais vigentes que visam contribuir com o enfoque patrimonial da 

contabilidade pública e contribuir efetivamente para a transparência do patrimônio público, 
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bem como para o fortalecimento do controle social.  Identificou-se também que em 57,30% 

das instituições pesquisadas as informações relativas à gestão patrimonial dos bens móveis e 

as novas práticas de gestão integram o relatório de atividade de gestão das instituições 

pesquisadas. 

Revelou-se como excelente instrumento de transparência pública passiva o Sistema 

eletrônico de Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) nas instituições de ensino superior, 

uma vez que 70,47% das instituições responderam ao questionário aplicado com o objetivo de 

obter informações relativas à gestão patrimonial.  

Após o tratamento estatístico, a hipótese formulada na pesquisa foi aceita. 

Evidenciou-se um p-valor de 0,049, rejeitando-se a hipótese nula do teste e sendo confirmada 

a Hipótese 1 de que existem diferenças estatísticas entre o nível de adoção dos procedimentos 

pesquisados, sendo esse nível maior para as universidades federais. 

Por fim, verificou-se que a maioria das entidades estudadas não satisfazem 

plenamente todos os requisitos relativos aos novos procedimentos contábeis, quais sejam 

depreciação, reavaliação e redução ao valor recuperável. Constatou-se, portanto, a 

necessidade urgente de uma melhoria no nível de disclosure sobre o assunto objetivando o 

cumprimento das NBC T 16.9 e NBC T 16.10. 
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APÊNDICE A 

 

 
QUESTIONÁRIO 

 
 

Este questionário tem por objetivo verificar a garantia de acesso à informação sobre a 
administração patrimonial de entes públicos ao cidadão, conforme direito assegurado no art. 7

o
 da Lei 

Federal 12.527, de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. Objetiva ainda 
analisar o nível de adoção das práticas dos procedimentos contábeis patrimoniais, tais como a 
depreciação, reavaliação e a redução ao valor recuperável dos bens móveis das instituições de 
ensino superior vinculadas à rede federal de ensino.  

O resultado da pesquisa será para elaboração de um trabalho de conclusão de curso de 
Graduação em Ciências Contábeis da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas. 

 
O trabalho não citará o nome das instituições pesquisadas que responderem o questionário. 

 
Aluno: Adalberto Hott Raminho 
Orientadora: Professora Ana Carolina Vasconcelos Colares 
 

Em apenas 5 minutos você responde a este questionário, contribuindo com a pesquisa 
acadêmica e possível divulgação da mesma. Basta clicar com o mouse de seu computador na(s) 
possibilidade(s) de resposta(s). 

 
Agradecemos, desde já, pela colaboração e transparência na gestão pública. 

 
1) Instituição respondente? 
 
2) Qual é a unidade federativa? 
 
3)  Qual é a formação acadêmica do respondente? 

(OPCIONAL)  

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior - Graduação em Ciências Contábeis 

Ensino Superior - Graduação em outra área: Qual? _________ 

Ensino Superior - Pós-Graduação (Especialização) 

Ensino Superior - Pós-Graduação (Mestrado) 

Ensino Superior - Pós-Graduação (Doutorado) 
 
4) Existe na estrutura organizacional formal da Instituição órgão ou estrutura responsável pela 

administração patrimonial dos bens permanentes? 

 Sim 

 Não 

 Em estudo  
 
  



96 

 

 

 

5) Qual é o órgão ou a estrutura da Instituição que administra o patrimônio e é responsável 
pelo registro analítico dos bens móveis? 

Setor de Patrimônio 

Setor de Contabilidade 

Outra estrutura administrativa 

Outro. Qual? _________________________ 
 
6) Os bens móveis do órgão são administrados por servidor público designado por Portaria do 

órgão?  

Sim 

Não 
 
 
7) Todo bem móvel permanente incorporado ao patrimônio da entidade possui número de 

tombamento afixado mediante plaquetas de identificação patrimonial?  

Sim 

Não 

Em estudo para implantação do procedimento 
 
 
8) Todo bem móvel permanente incorporado ao patrimônio da entidade possui termo de 

responsabilidade?  

Sim 

Não 

Em estudo para implantação do procedimento 
 
9) O material adquirido como permanente cujo custo de controle seja superior ao seu benefício 

é controlado de forma simplificada por meio de relação-carga? 

Sim 

Não 

Em estudo para implantação do procedimento 
 
10)  O órgão possui sistema informatizado destinado ao ingresso e ao controle dos bens 

móveis?  

Sim 

Não 

Em aquisição 
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11) Com que frequência são efetuadas averiguações periódicas para constatar a existência, 
localização e estado de conservação dos bens móveis? 

    (OBS: É possível escolher mais de uma opção). 

Mensalmente 

Trimestralmente  

 Semestralmente 

Anualmente 

Não são realizadas averiguações periódicas dos bens móveis 
 
12)  Existem normas internas da entidade referentes às rotinas de controle patrimonial?  

Sim 

Não 

Em elaboração 
 
13) As informações referentes à administração dos bens permanentes móveis da Instituição 

(tais como depreciação, política contábil, notas explicativas) integram o Relatório de Gestão 
e a Prestação de Contas da entidade?  

 Sim 

 Não 

 Em estudo para divulgação  
 
14)  É calculada a depreciação dos bens móveis da entidade?  

Sim, de todos os bens móveis 

Sim. Todavia, foi estabelecido uma da data de corte, a partir da qual são depreciados os 
bens móveis que foram adquiridos e/ou colocados em uso. 

Não 
 
15)   Qual é o método de depreciação utilizado dos bens móveis da entidade?  
(OBS: É possível escolher mais de uma opção). 

Quotas constantes  

Soma dos Dígitos  

Unidades Produzidas  

 Outro. Qual? _______  
 
16)  Com que frequência a depreciação dos bens móveis da entidade é mensurada?  

Mensal  

Anual 

 Outro. Qual? _______  
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17)  Em que ano os bens móveis começaram a ser depreciados?  

antes de 2008  

2008 

2009  

2010 

2011  

2012 

2013 

2014 

Não são depreciados 
 
18) Assinale os fatores considerados para estimar a vida útil do bens móveis:  
(OBS: É possível escolher mais de uma opção). 

Desgaste físico decorrente de fatores operacionais  

Obsolescência tecnológica 

Limites legais  

Laudos técnicos 

Nenhum dos citados acima 
 
19) A vida útil e o valor residual dos bens móveis são determinados de acordo com a 

Macrofunção SIAFI 02.03.30? 

Sim 

Não 

A norma está sendo estudada 
 
20) Na hipótese de órgão não ter iniciado o procedimento da depreciação dos bens móveis, 

assinale a(s) providência(s) que está(ao) sendo tomada(s) para a implementação da 
Resolução CFC 1.136/08,  que aprova a NBC T 16.9 - Depreciação, Amortização e Exaustão, 
vigente desde 2010?  

    (OBS: É possível escolher mais de uma opção). 

O órgão está estudando a Resolução 

O órgão está realizando o levantamento de seu patrimônio 

O órgão está capacitando os servidores para realização dos procedimentos contábeis 
patrimoniais 

O órgão está elaborando manual de rotinas patrimonial para instruir os servidores que 
trabalham com o controle patrimonial da entidade  

Outro. _____________________ 
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21) Assinale as informações, quanto à depreciação, que são apresentadas evidenciadas em 
notas explicativas. 

    (OBS: É possível escolher mais de uma opção). 

Método utilizado 

Vida útil econômica 

Taxa utilizada 

Valor contábil bruto 

Depreciação acumulada no início e no final do período 

Mudanças nas estimativas em relação a valores residuais, vida útil ecônomica, método e 
taxa utilizados 

A entidade está estudando a possibilidade de divulgar as informações em notas explicativas 
 
22)  O procedimento da reavaliação dos bens móveis é realizado no Órgão?  

Sim 

Não 

Estão sendo desenvolvidos estudos para implantação do modelo de reavaliação 
 
23)  O procedimento da redução a valor recuperável dos bens móveis é realizado no órgão?  

Sim 

Não 

Estão sendo desenvolvidos estudos sobre o tema 
 
24) No que tange à reavaliação dos bens móveis e ao teste de recuperabilidade do ativo 

(impairment),  os citados procedimentos são realizados com base em:  

Laudo técnico emitido por peritos 

Laudo técnico emitido por empresas especializada 

Relatório emitido por comissão de servidores designada por autoridade do órgão para essa 
finalidade 

Tais procedimentos não estão sendo realizados no momento 
 
25) No que tange  ao tese de recuperabilidade (impairment) dos bens móveis,  assinale o 

método utilizado:  

Valor justo 

Valor em uso 

Ambos 

A entidade não está realizando o teste de recuperabilidade 
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26) Na hipótese de órgão não ter iniciado o procedimento da reavaliação e da redução ao valor 
recuperável, assinale a(s) providência(s) que está(ao) sendo tomada(s) para a 
implementação da Resolução CFC Nº. 1.137/08, que aprova a NBC T 16.10 - Avaliação e 
Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, vigente desde 2010? 

    (OBS: É possível escolher mais de uma opção). 
  

O órgão está estudando a Resolução 

O órgão está realizando o levantamento de seu patrimônio 

O órgão está capacitando os servidores para realização dos procedimentos contábeis 
patrimoniais 

O órgão está elaborando manual de rotinas patrimonial para instruir os servidores que 
trabalham com o controle patrimonial da entidade  

Outro. _____________________ 
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APÊNDICE B 

 

 PROTOCOLO e-SIC IES FEDERAIS 

1.  23480010475201468 UNIVERSIDADE FEDERAL 

2.  23480010476201411 UNIVERSIDADE FEDERAL 

3.  23480010477201457 UNIVERSIDADE FEDERAL 

4.  23480010478201400 UNIVERSIDADE FEDERAL 

5.  23480010480201471 UNIVERSIDADE FEDERAL 

6.  23480010482201460 UNIVERSIDADE FEDERAL 

7.  23480010483201412 UNIVERSIDADE FEDERAL 

8.  23480010484201459 UNIVERSIDADE FEDERAL 

9.  23480010485201401 UNIVERSIDADE FEDERAL 

10.  23480010486201448 UNIVERSIDADE FEDERAL 

11.  23480010488201437 UNIVERSIDADE FEDERAL 

12.  23480010489201481 UNIVERSIDADE FEDERAL 

13.  23480010490201414 UNIVERSIDADE FEDERAL 

14.  23480010491201451 UNIVERSIDADE FEDERAL 

15.  23480010492201403 UNIVERSIDADE FEDERAL 

16.  23480010493201440 UNIVERSIDADE FEDERAL 

17.  23480010494201494 UNIVERSIDADE FEDERAL 

18.  23480010495201439 UNIVERSIDADE FEDERAL 

19.  23480010496201483 UNIVERSIDADE FEDERAL 

20.  23480010499201417 UNIVERSIDADE FEDERAL 

21.  23480010500201411 UNIVERSIDADE FEDERAL 

22.  23480010502201401 UNIVERSIDADE FEDERAL 

23.  23480010503201447 UNIVERSIDADE FEDERAL 

24.  23480010505201436 UNIVERSIDADE FEDERAL 

25.  23480010506201481 UNIVERSIDADE FEDERAL 

26.  23480010508201470 UNIVERSIDADE FEDERAL 

27.  23480010509201414 UNIVERSIDADE FEDERAL 

28.  23480010511201493 UNIVERSIDADE FEDERAL 

29.  23480010512201438 UNIVERSIDADE FEDERAL 

30.  23480010513201482 UNIVERSIDADE FEDERAL 

31.  23480010514201427 UNIVERSIDADE FEDERAL 

32.  23480010515201471 UNIVERSIDADE FEDERAL 

33.  23480010516201416 UNIVERSIDADE FEDERAL 

34.  23480010517201461 UNIVERSIDADE FEDERAL 

35.  23480010518201413 UNIVERSIDADE FEDERAL 

36.  23480010519201450 UNIVERSIDADE FEDERAL 

37.  23480010521201429 UNIVERSIDADE FEDERAL 

38.  23480010522201473 UNIVERSIDADE FEDERAL 

39.  23480010523201418 UNIVERSIDADE FEDERAL 

40.  23480010524201462 UNIVERSIDADE FEDERAL 
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41.  23480010525201415 UNIVERSIDADE FEDERAL 

42.  23480010536201497 UNIVERSIDADE FEDERAL 

43.  23480010537201431 UNIVERSIDADE FEDERAL 

44.  23480010538201486 INSTITUTO FEDERAL 

45.  23480010539201421 INSTITUTO FEDERAL 

46.  23480010540201455 INSTITUTO FEDERAL 

47.  23480010541201408 INSTITUTO FEDERAL 

48.  23480010542201444 INSTITUTO FEDERAL 

49.  23480010543201499 INSTITUTO FEDERAL 

50.  23480010544201433 INSTITUTO FEDERAL 

51.  23480010545201488 INSTITUTO FEDERAL 

52.  23480010546201422 INSTITUTO FEDERAL 

53.  23480010547201477 INSTITUTO FEDERAL 

54.  23480010549201466 INSTITUTO FEDERAL 

55.  23480010550201491 INSTITUTO FEDERAL 

56.  23480010551201435 INSTITUTO FEDERAL 

57.  23480010552201480 INSTITUTO FEDERAL 

58.  23480010553201424 INSTITUTO FEDERAL 

59.  23480010554201479 INSTITUTO FEDERAL 

60.  23480010555201413 INSTITUTO FEDERAL 

61.  23480010556201468 INSTITUTO FEDERAL 

62.  23480010557201411 INSTITUTO FEDERAL 

63.  23480010558201457 INSTITUTO FEDERAL 

64.  23480010559201400 INSTITUTO FEDERAL 

65.  23480010560201426 INSTITUTO FEDERAL 

66.  23480010561201471 INSTITUTO FEDERAL 

67.  23480010562201415 INSTITUTO FEDERAL 

68.  23480010565201459 INSTITUTO FEDERAL 

69.  23480010566201401 INSTITUTO FEDERAL 

70.  23480010567201448 INSTITUTO FEDERAL 

71.  23480010568201492 INSTITUTO FEDERAL 

72.  23480010569201437 INSTITUTO FEDERAL 

73.  23480010570201461 INSTITUTO FEDERAL 

74.  23480010571201414 INSTITUTO FEDERAL 

75.  23480010573201403 INSTITUTO FEDERAL 

76.  23480010574201440 INSTITUTO FEDERAL 

77.  23480010576201439 INSTITUTO FEDERAL 

78.  23480010577201483 INSTITUTO FEDERAL 

79.  23480010578201428 INSTITUTO FEDERAL 

80.  23480010579201472 INSTITUTO FEDERAL 
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ANEXO A 

 

 

  Sigla Nome da Universidade UF 
1 S FURG Fundação Universidade do Rio Grande - RS RS 

2 SE UFABC Fundação Universidade Federal do ABC SP 

3 N UFAC Fundação Universidade Federal do Acre AC 

4 NE UFAL Universidade Federal de Alagoas AL 

5 N UFAM Fundação Universidade do Amazonas AM 

6 NE UFBA Universidade Federal da Bahia BA 

7 NE UFC Universidade Federal do Ceara CE 

8 NE UFCA Universidade Federal do Cariri CE 

9 NE UFCG Universidade Federal de Campina Grande PB 

10 S UFCSPA Fundação Univ. Fed. de Ciências da Saúde de Porto Alegre RS 

11 NE UFERSA Universidade Federal Rural do semi-árido RN 

12 SE UFES Universidade Federal do Espírito Santo ES 

13 NE UFESBA Universidade Federal do Sul da Bahia BA 

14 SE UFF Universidade Federal Fluminense RJ 

15 S UFFS Universidade Federal da Fronteira Sul SC 

16 CO UFG Universidade Federal de Goiás GO 

17 CO UFGD Fundação Universidade Fed. da grande dourados MS 

18 SE UFJF Universidade Federal de Juiz de Fora MG 

19 SE UFLA Universidade Federal de Lavras MG 

20 NE UFMA Fundação Universidade do Maranhão MA 

21 SE UFMG Universidade Federal de Minas Gerais MG 

22 CO UFMS Fundação Universidade Fed.de Mato Gros.do Sul MS 

23 CO UFMT Fundação Universidade Federal de Mato Grosso MT 

24 NE UFOB Universidade Federal do Oeste da Bahia BA 

25 SE UFOP Fundação Universidade Federal de Ouro Preto MG 

26 N UFOPA Universidade Federal do Oeste do Pará PA 

27 N UFPA Universidade Federal do Para PA 

28 NE UFPB Universidade Federal da Paraíba PB 

29 NE UFPE Universidade Federal de Pernambuco PE 

30 S UFPEL Fundação Universidade Federal de Pelotas RS 

31 NE UFPI Fundação Universidade Federal do Piauí PI 

32 S UFPR Universidade Federal do Paraná PR 

33 N UFRA Universidade Federal Rural da Amazônia AM 

34 NE UFRB Universidade Federal do Recôncavo da Bahia BA 

35 S UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul RS 

36 SE UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro RJ 

37 NE UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte RN 

38 NE UFRPE Universidade Federal Rural de Pernambuco PE 

39 N UFRR Universidade Federal de Roraima RR 
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40 SE UFRRJ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro RJ 

41 NE UFS Fundação Universidade Federal de Sergipe SE 

42 S UFSC Universidade Federal de Santa Catarina SC 

43 SE UFSCAR Fundação Universidade Federal de São Carlos SP 

44 SE UFSJ Universidade Federal de São João del Rei MG 

45 S UFSM Universidade Federal de Santa Maria RS 

46 SE UFT Fundação Universidade Federal de Tocantins TO 

47 SE UFTM Universidade Federal do Triangulo Mineiro MG 

48 SE UFU Fundação Universidade Federal de Uberlândia MG 

49 SE UFV Fundação Universidade Federal de Viçosa MG 

50 SE UFVJM Universidade Fed.Vales Jequitinhonha e Mucuri MG 

51 CO UNB Fundação Universidade de Brasília DF 

52 SE UNIFAL Universidade Federal de Alfenas MG 

53 N UNIFAP Fundação Universidade Federal do Amapá AP 

54 SE UNIFEI Universidade Federal de Itajubá - MG MG 

55 SE UNIFESP Universidade Federal de São Paulo SP 

56 NE UNIFESSPA Universidade Federal do Sul Sudeste do Pará PA 

57 S UNILA Universidade Federal da Integração Latino-Americana PR 

58 NE UNILAB 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira 

CE 

59 S UNIPAMPA Fundação Universidade Federal do Pampa RS 

60 N UNIR Fundação Universidade Federal de Rondônia RO 

61 SE UNIRIO Fundação Universidade do Rio de Janeiro RJ 

62 NE UNIVASF Fund. Universidade Federal Vale São Francisco CE 

63 S UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná PR 
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ANEXO B 

 

REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, 
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

COD NOME DO ÓRGÃO SIGLA 

26104 INES INES 

26105 IBC IBC 

26201 COLÉGIO PEDRO II PEDRO II 

26256 CEFET RJ CEFET RJ 

26257 CEFET MG CEFET MG 

26401 INSTITUTO FEDERAL DO ACRE IFAC 

26402 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS IFAL 

26403 INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS IFAM 

26404 INSTITUTO FEDERAL BAIANO IFBAIANO 

26405 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA IFCE 

26406 INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO IFES 

26407 INSTITUTO FEDERAL GOIANO IFGOIANO 

26408 INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA 

26409 INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS IFMG 

26410 INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS IFNORTEMG 

26411 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS IFSUDMG 

26412 INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS IFSULMG 

26413 INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO IFTRIANMG 

26414 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO IFMT 

26415 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL IFMS 

26416 INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA 

26417 INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA IFPB 

26418 INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO IFPE 

26419 INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL IFRS 

26420 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA IFFARROUP 

26421 INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA IFRO 

26422 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE IFCATARINA 

26423 INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE IFSE 

26424 INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS IFTO 

26426 INSTITUTO FEDERAL DO AMAPA IFAP 

26427 INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA IFBA 

26428 INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA IFBRASILIA 

26429 INSTITUTO FEDERAL DE GOIAS IFGO 

26430 INSTITUTO FEDERAL DO SERTAO PERNAMBUCANO IFSERTPE 

26431 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI 

26432 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA IFPR 

26433 INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO IFRJ 

26434 INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE IFFLU 

26435 INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE IFRN 

26436 INSTITUTO FEDERAL SUL RIO-GRANDENSE IFSRIOGRAN 

26437 INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA IFRR 

26438 INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA IFSC 

26439 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO IFSP 

 

 

 


