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2 APRESENTAÇÃO 

Olá, pessoal, nós somos o Estratégia CFC e temos orgulho de já ter ajudado milhares de alunos a serem 
aprovados no Exame de Suficiência e espero que você seja mais um deles. Reunimos nesse material dicas 
cruciais das matérias mais importantes do Exame de Suficiência para ajudá-los em suas revisões. 

Cada professor reuniu os assuntos mais importantes da sua disciplina, aqueles que tem mais chances de 
aparecer na sua prova. A meta é que a gente não perca nenhum ponto precioso no Exame de Suficiência.  

Espero que gostem! 

Equipe de Professores do Estratégia CFC (@estrategiacfc) 

Telegram: https://t.me/estrategiaCFC 

3 CONTABILIDADE GERAL E AVANÇADA 

3.1 Patrimônio 

 

Sinônimos para os componentes patrimoniais 
Ativo Passivo Patrimônio Líquido 

Patrimônio Bruto Passivo Exigível Situação Líquida 
Capital Aplicado Capital de Terceiros Capital Próprio 
Capital Investido Capital Alheio Recursos Próprios 

Aplicações dos Recursos Recursos de terceiros Passivo Não Exigível 
Investimentos  Riqueza Própria (líquida) 

 

3.2 Contas 

 

3.3 Natureza das Contas 

As contas do ativo e as despesas possuem natureza devedora, pois o saldo aumenta com débitos 
e diminui com créditos. 

As contas do passivo (inclui PL) e as receitas são de natureza credora, pois o saldo aumenta com 
créditos e diminui com débitos.  



Para as contas redutoras, o raciocínio é inverso: redutoras do ativo possuem natureza credora e 
redutoras do passivo e PL possuem natureza devedora.  

Entrada no Ativo  Bens e Direitos  Debitar 
Saída no Ativo  Bens e Direitos  Creditar 
Entrada no Passivo  Obrigações  Creditar 

Saída no Passivo  Obrigações  Debitar 
Despesas  apropriação (reconhecimento)  Debitar 
Receitas  apropriação (reconhecimento)  Creditar 

 

3.4 Fatos Contábeis 

TIPOS DE FATOS 
 

Permutativos: são os fatos que não alteram o Patrimônio Líquido; 

Modificativos: são os fatos que alteram o Patrimônio Líquido. Podem ser: aumentativos ou 
diminutivos; 

Mistos ou Compostos: são os fatos que envolvem simultaneamente um fato permutativo e 
um fato modificativo. 

3.5 Escrituração 

 

LIVROS DE ESCRITURAÇÃO 

RAZÃO 

Obrigatório: pelo Regulamento do Imposto de Renda (RIR/2018) somente para as 
entidades obrigadas a declarar o IR com base no lucro real. 

Facultativo: pela legislação societária. 

Principal: registra todos os fatos contábeis. 

Sistemático: os fatos contábeis são registrados por tipo de contas (bancos, duplicatas a 
receber, fornecedores, capital social, etc). 



DIÁRIO 

Obrigatório: exigido pelo Código Civil; 

Principal: registra todos os fatos contábeis; 

Comum: para todas as empresas; 

Cronológico: fatos contábeis registrados em ordem cronológica. 

FORMALIDADES 

Extrínsecas (forma de apresentação material) 

Encadernado; folhas numeradas e rubricadas; autenticado; termo abertura e 
encerramento; 

Objetivo: dificultar a adulteração do livro; 

A inobservância das formalidades extrínsecas invalida todo o livro. 

Intrínsecas (relacionadas com o lançamento contábil) 

Ordem cronológica; não deve haver rasuras, borrões, sinais, linhas em branco, 
entrelinhas, folhas em branco, etc; língua e moeda nacionais; 

Objetivo: resguardar a fidedignidade dos fatos ocorridos em relação aos fatos 
registrados; 

A inobservância das formalidades intrínsecas invalida apenas o registro onde ocorrem. 

 

3.6 Balanço Patrimonial 

A estrutura e a classificação das contas encontram-se disciplinadas nos artigos 178 a 184 da Lei 
6.404/76.  

Segundo o caput do art. 178,  

“(...) as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e 
agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da 
companhia”. 



Para facilitar o entendimento, observe preliminarmente a classificação dos bens, direitos e 
obrigações, conforme disposto na Lei 6.404/76: 

Estrutura do Balanço Patrimonial 

ATIVO PASSIVO 
Ativo Circulante 

Bens e Direitos (curto prazo) 

(-) contas retificadoras 

 

Ativo Não Circulante 

 

Ativo Realizável a Longo Prazo 

Bens e Direitos (longo prazo) 

(-) contas retificadoras 

 

Investimentos 

Bens 

(-) contas retificadoras 

 

Imobilizado 

Bens tangíveis 

(-) contas retificadoras 

 

Intangível 

Passivo Circulante 

Obrigações (curto prazo) 

(-) contas retificadoras 

 

Passivo Não Circulante 

Obrigações de Longo Prazo 

(-) contas retificadoras 

 

Patrimônio Líquido 

Capital Social 

(-) Capital a Integralizar 

(-) Gastos com Emissão de Ações 

Reservas de Capital 

(+/-) Ajustes de Avaliação Patrimonial 

Reservas de Lucros 

(-) Ações em Tesouraria 

(-) Lucros/Prejuízos Acumulados 



Bens Intangíveis 

(-) contas retificadoras 
Total Total 

Agora, vamos ver o que dispõe a Lei: 

Art. 178, § 1º No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez 
dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: 

I – ativo circulante; e  

II – ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, 
imobilizado e intangível.   

§ 2º No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: 

I – passivo circulante;   

II – passivo não circulante; e  

III – patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação 
patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.   

§ 3º Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar serão 
classificados separadamente. 

Em que pese a Lei não normatizar expressamente, no passivo as contas serão dispostas em ordem 
decrescente de grau de exigibilidade dos elementos nela registrados. Portanto, as obrigações 
vincendas até o término do exercício seguinte serão classificadas no Passivo Circulante. As 
obrigações vincendas após o término do exercício seguinte serão classificadas no Passivo Não 
Circulante. 

 

 

Grau de Liquidez e Grau de Exigibilidade 

O “Grau de Liquidez” está associado ao prazo no qual os bens e direitos podem ser transformados 
em dinheiro. Sendo assim, quanto menor o prazo, maior a liquidez e vice-versa. 



O “Grau de Exigibilidade”, assim como o de Liquidez, está associado ao prazo no qual as 
obrigações devem ser pagas. Portanto, quanto menor o prazo maior o grau de exigibilidade e 
vice-versa. 

 

3.7 DRE 

 

3.8 Estrutura (Lei n. 6.404/76) 

Demonstração do Resultado do Exercício (Lei n. 6.404/76) 

Faturamento Bruto 

(-) IPI faturado 

(=) Receita Operacional Bruta (ROB) 

(-) devoluções e vendas canceladas 

(-) abatimentos concedidos e descontos incondicionais 

(-) impostos e contribuições sobre as vendas e serviços (ICMS, ISS, Cofins, PIS/Pasep) 

(=) Receita Operacional Líquida (ROL) 

(-) Custo da Mercadoria Vendida e dos Serviços Prestados 

(=) Lucro Operacional Bruto (LOB) 

(-) Despesas Operacionais 

- Despesas com vendas 

- Despesas gerais e administrativas 

- Despesas financeiras 

- Resultado negativo de equivalência patrimonial 

- Variações monetárias passivas 



(+) Receitas Operacionais 

+ Receitas financeiras 

+ Resultado positivo de equivalência patrimonial 

+ Variações monetárias ativas 

+ Receitas de aluguel 

+ Dividendos recebidos (investimentos avaliados pelo custo)  

(=) Lucro Operacional Líquido (LOL) 

(+) Outras Receitas 

(-) Outras Despesas 

(=) Resultado antes do IR e CSLL (RAIR) 

 (-) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)  

(-) Imposto de Renda (IR) 

Resultado do Exercício antes das Participações (REAP) 

(-) Participações 

Debêntures 

Empregados 

Administradores 

Partes Beneficiárias 

Contribuição p/ Fundos Assistência e Previdência Social dos empregados 

(=) Lucro Líquido do Exercício (LLEx) 

(÷) número de ações do capital social 

(=) Lucro Líquido por Ação do Capital 

 



3.9 Reservas e Dividendos 

RESERVAS DE LUCROS 

Extraídas do lucro líquido do exercício. Possuem o objetivo de preservar o patrimônio líquido. 

Reserva Legal (antes de qualquer destinação) 

(i) 5% do Lucro Líquido do Exercício;  

(ii) Limitada a 20% do capital social;  

(iii) A entidade poderá deixar de destinar recursos à reserva legal se o somatório desta reserva 
com as reservas de capital exceder o montante de 30% do capital social (limite facultativo); 

(iv) A reserva legal é a única reserva de lucro que possui constituição obrigatória para a empresa; 

(v) somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital social. 

 Reserva Estatutária;      Reserva de Retenção de Lucros;    

 Reserva para Contingências;     Reserva de Lucros a Realizar;  

 Reserva de Incentivos Fiscais;    Reserva Específica de Prêmio de Debêntures. 

 Reserva Especial de Dividendo Obrigatório Não Distribuído. 

DIVIDENDOS 

 Dividendos obrigatórios: são contabilizados no Passivo, na data do fechamento das 
demonstrações financeiras.  

 Dividendos adicionais:  

(i) Declarados após o período contábil: não são contabilizados, devendo ser divulgados em Nota 
Explicativa.  

(ii) Declarados antes do período contábil: são contabilizados no Patrimônio Líquido, até a aprovação 
pela assembleia, momento em que são transferidos para o Passivo. 

Lucro Líquido Ajustado (LLA) = Lucro Líquido do Exercício – Reserva Legal – Reserva para 
Contingências + Reversão de Reserva para Contingências – Reserva de Incentivos Fiscais 
(facultativo) – Reserva Específica de Prêmio na Emissão de Debêntures (facultativo). 



Regra: Distribuição de Dividendos Obrigatórios 

Percentual é definido em Estatuto. 

Estatuto Omisso = percentual deve ser 50%. 

Exceções:  

a) O dividendo obrigatório pode deixar de ser distribuído ou pode ser distribuído por valor inferior 
ao determinado no estatuto social da entidade, quando não houver lucro realizado em montante 
suficiente (art. 202, II). 

b) Quando o dividendo obrigatório, devido por força do estatuto social ou da própria lei, excede 
o montante do lucro líquido do exercício realizado financeiramente, pode a parcela não distribuída 
ser destinada à constituição da reserva de lucros a realizar. 

c) A lei societária ainda prevê que o dividendo obrigatório pode deixar de ser distribuído quando 
os órgãos da administração informarem à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a 
situação financeira da companhia (art. 202, § 4º). 

d) O dividendo obrigatório pode também deixar de ser distribuído, ou pode ser distribuído por 
um valor inferior ao determinado no estatuto social da entidade ou na lei, por decisão soberana e 
unânime da Assembleia Geral de Acionistas (art. 202, § 3º). 

Além do dividendo obrigatório, existe a possibilidade de o estatuto de uma sociedade por ações 
prever o pagamento de dividendo intermediário (antecipados). 

O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da assembléia-geral, no prazo de 60 
(sessenta) dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social. 

 

3.10 DMPL 

A DMPL fornece a movimentação (fluxo de valores) ocorrida durante o exercício nas diversas 
contas componentes do Patrimônio Líquido. Segundo o CPC 26, a DMPL inclui o resultado 
abrangente do período, apresentando separadamente o montante total atribuível aos 
proprietários da entidade controladora e o montante correspondente à participação de não 
controladores. 

Principais Fatos Contábeis que alteram o PL 
Aumentam o PL Reduzem o PL 

 Lucro Líquido do Exercício;   Prejuízo Líquido do Exercício; 



 Ajustes de Avaliação Patrimonial (credor); 
 Doações e subvenções para investimentos 
recebidos (após transito pelo resultado); 
 Subscrição e integralização de capital; 
 Recebimento de valor que exceda o valor nominal 
das ações integralizadas ou o preço de emissão das 
ações sem valor nominal; 
 Valor da alienação de partes beneficiárias e bônus 
de subscrição; 
 Prêmio recebido na emissão de debêntures (após 
transito pelo resultado); 
 Venda de Ações em Tesouraria; 
 Ajuste de Exercícios Anteriores (credor); 
 Outros resultados abrangentes; 

 Ajustes de Avaliação Patrimonial 
(devedor); 
 Dividendos propostos (a distribuir); 
 Ações próprias adquiridas; 
 Gastos na emissão de ações 
 Ajuste de Exercícios Anteriores 
(devedor); 
 Reversão da reserva de lucros a realizar 
para a conta de dividendos a pagar; 
 Outros Resultados abrangentes. 

 

Principais Fatos Contábeis que NÃO alteram o PL 
 Aumento de capital com utilização de lucros e reservas; 
 Apropriações do lucro líquido do exercício reduzindo a conta Lucros Acumulados para formação 
de reservas; 
 Reversões de reservas patrimoniais para a conta de Lucros ou Prejuízos acumulados (conta 
transitória); 
 Compensação de Prejuízos com Reservas. 

 

3.11 CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos 

O teste de recuperabilidade (impairment) consiste no confronto entre o valor contábil de um ativo 
com seu valor recuperável. 

O valor contábil é o montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço depois da dedução 
de toda respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e ajuste para perdas. 

O valor recuperável, por sua vez, é definido como o maior valor entre o valor líquido de venda do 
ativo e o valor em uso desse ativo.  

O valor líquido de venda é o valor a ser obtido pela venda do ativo em uma transação em 
condições normais envolvendo partes conhecedoras e independentes, deduzido das despesas 
necessárias para que essa venda ocorra.  

O valor em uso de um ativo é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (benefícios 
econômicos futuros esperados do ativo) decorrentes do seu emprego ou uso nas operações da 
entidade. 



A entidade deve reconhecer uma perda por desvalorização de um ativo no resultado do período 
apenas se o valor contábil desse ativo for superior ao seu valor recuperável.  

Se Valor Contábil > Valor Recuperável = Perda por desvalorização 

Nessa situação, a entidade deve reduzir o valor contábil do ativo ao seu valor recuperável. A perda 
por desvalorização a ser reconhecida no resultado do período é mensurada com base no montante 
em que o valor contábil do ativo supera seu valor recuperável.  

A contabilização da perda é a seguinte: 

D – Perda por desvalorização (despesa: resultado) 

C – Perda estimada por valor não recuperável (retificadora do ativo) 

 

3.12 CPC 04 - Intangível 

PARTICULARIDADES NO RECONHECIMENTO DE ATIVOS INTANGÍVEIS 

AQUISIÇÃO SEPARADA 

 

Custo de ativo intangível adquirido separadamente 
Preço de Compra 
(+) impostos de importação e impostos não recuperáveis 
(+) qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a finalidade 
proposta 
(-) descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes 

 

Custos diretamente atribuíveis (exemplos) 
Custos de benefícios aos empregados incorridos diretamente para que o ativo fique 
em condições operacionais (de uso ou funcionamento) 
Honorários profissionais diretamente relacionados para que o ativo fique em 
condições operacionais 
Custos com testes para verificar se o ativo está funcionando adequadamente 

 



Não fazem parte do custo de ativo intangível 
custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço (incluindo propaganda 
e atividades promocionais) 
custos da transferência das atividades para novo local ou para nova categoria de 
clientes (incluindo custos de treinamento) 
custos administrativos e outros custos indiretos.  

 

3.13 Estoques (CPC 16) 

Custo do Estoque: O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de 
transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e 
localização atuais.  
E o que são custos de aquisição e transformação? 

 

O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação 
e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, 
seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e 
serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na 
determinação do custo de aquisição. 

Os custos de transformação de estoques incluem os custos diretamente relacionados com as 
unidades produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser o caso da mão-de-obra direta. 
Também incluem a alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e variáveis, que 
sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. Os custos indiretos de 
produção fixos são aqueles que permanecem relativamente constantes independentemente do 
volume de produção, tais como a depreciação e a manutenção de edifícios e instalações fabris, 
máquinas e equipamentos e os custos de administração da fábrica. Os custos indiretos de 
produção variáveis são aqueles que variam diretamente, ou quase diretamente, com o volume de 
produção, tais como materiais indiretos e certos tipos de mão-de-obra indireta. 



Para facilitar sua vida, elaborei uma tabela-resumo para que você imprima e coloque em local de 
fácil visualização para ler quantas vezes forem necessárias. Não podemos ir para a prova sem esse 
conhecimento! 

 

Custos de Aquisição 
Preço de Compra 
(+) impostos não recuperáveis 
(+) custos de transporte (frete), seguro, manuseio 
(+) outros custos diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, 
materiais e serviços  
(-) Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes 

(-) Impostos recuperáveis 

 

Custos de Transformação 
Custos diretamente relacionados com as unidades produzidas 
(+) alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e variáveis, que sejam 
incorridos para transformar os materiais em produtos acabados 

 

3.14 Provisões (CPC 25) 

Provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos. 

Reconhecimento: Uma provisão deve ser reconhecida quando: 

 a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento 
passado; 

 seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos 
para liquidar a obrigação; e 

 possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. 

Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida. 



i. Se a saída futura de recursos for provável, deve ser contabilizada a provisão e divulgada 
em nota explicativa. 

ii. Se a saída for possível (mas não provável), não deve ser contabilizada, mas deve ser 
divulgada em nota explicativa. 

iii. Se a possibilidade de saída de recursos for remota, não deve ser contabilizada, nem 
divulgada. 

Passivo Contingente é: 

a) uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será 
confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não 
totalmente sob controle da entidade; ou 

b) uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida 
porque: 

 não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida 
para liquidar a obrigação; ou 

 o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. 

Ativo Contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será 
confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente 
sob controle da entidade. 

Os ativos contingentes surgem normalmente de evento não planejado ou de outros não esperados 
que dão origem à possibilidade de entrada de benefícios econômicos para a entidade. Um exemplo 
é uma reivindicação que a entidade esteja reclamando por meio de processos legais, em que o 
desfecho seja incerto. 

Reconhecimento: a entidade não deve reconhecer um ativo contingente. 

 

 

 



3.15 CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis 

 

 

 

 

 

  



4 PERÍCIA CONTÁBIL 

4.1 NBC TP 01 (R1) 

A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnico-científicos destinados a levar à instância 
decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio ou constatação de fato, 
mediante laudo pericial contábil e/ou parecer técnico contábil, em conformidade com as normas jurídicas e 
profissionais e com a legislação específica no que for pertinente. 

 

A NBC TP 01 afirma que o trabalho pericial possui um limite que é o próprio objeto da perícia deferida ou 
contratada.  

 

Perícia Contábil

Conjunto de procedimentos técnico-científicos

Instância decisória

Elementos de prova

Solução do litígio/constatação de fato.

Laudo pericial/Parecer técnico contábil

Conformidade normas e com a legislação 
específica

Tipos de Perícia

Perícia Judicial

Poder Judiciário

Perícia 
Extrajudicial

Arbitral

Lei da 
arbitragem

Estatal

Controle do 
Estado: MP-PF-

CPI

Voluntária

Espontânea



Objetivos da Perícia: 

 

Termo de Diligência: 

Termo de diligência é o instrumento por meio do qual o perito cumpre a determinação legal ou 
administrativa e solicita que sejam colocados à disposição livros, documentos, coisas, dados e 
informações necessárias à elaboração do laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil. 

 

Objetivos da 
Perícia

Conhecer o 
objeto e a 

finalidade da 
perícia

Desenvolver 
Plano de Trabalho

Estabelecer 
condições

Identificar 
potenciais 

problemas e 
riscos

Identificar fatos 
importantes

Divisão de Tarefas

Identificação

Diligenciado

Partes, 
Interessados

Perito

Indicação

o que será 
elaborado

documentos, 
coisas, dados 

local e prazo para a 
exibição dos 

documentos, coisas

Local, Data e 
Assinatura

Termo de Diligência 



Nomenclaturas apresentadas pelas normas contábeis: 

(a) perito do juízo é o contador nomeado pelo poder judiciário para exercício da 
perícia contábil;  

(b) perito arbitral é o contador nomeado em arbitragem para exercício da perícia 
contábil; 

(c) perito oficial é o contador investido na função por lei e pertencente a órgão 
especial do Estado; 

(d) assistente técnico é o contador ou órgão técnico ou científico indicado e 
contratado pela parte em perícias contábeis. 

Vamos das uma olhada nesse “processo” através de mais um esquema: 

 

Procedimentos Periciais.  

O exame1 é a análise de livros, registros de transações e documentos. A palavra-chave é “análise”, pessoal. 
Por exemplo: o perito está analisando o Livro de Entrada de Mercadorias para verificar o saldo das compras 
de mercadorias no mês de julho.  
 

                                                             

1 Pessoal, não podemos confundir a modalidade pericial “Exame”, prevista no CPC, com o procedimento pericial “Exame” 

previsto na NBC TP 01. São conceitos parecidos, mas devemos estar atentos com a literalidade das normas. 

Início da Perícia 
Judicial: 

Nomeação e prazo 
determinados pelo 

Juíz.

Partes: 15 dias Impedimento ou 
Suspeição

Indicar Assistente Preparar QuesitosPerito: 5 dias

Proposta de 
Honorários, 
Currículos e 

Contatos



A vistoria é a diligência que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato, de forma 
circunstancial. Exemplo: O perito engenheiro irá vistoriar determinada edificação, após um 
desmoronamento. 

A indagação é a busca de informações mediante entrevista com conhecedores do objeto ou de fato 
relacionado à perícia. Aqui, a palavra-chave é “entrevista”. Imagine o perito contador entrevistando o 
responsável pelo estoque de determinada empresa para saber quais são os principais fornecedores da 
empresa.  

A investigação é a pesquisa que busca trazer ao laudo pericial contábil ou parecer técnico-contábil o que 
está oculto por quaisquer circunstâncias. A perícia contábil é por natureza um trabalho investigativo, não é 
mesmo? Como dissemos, os procedimentos periciais atuam em conjunto. Ao examinar livros contábeis, o 
perito também está realizando uma investigação para trazer informações que estão ocultas para o seu 
laudo.  

O arbitramento é a determinação de valores, quantidades ou a solução de controvérsia por critério 
técnico-científico. Por exemplo: o perito irá arbitrar o valor de determinado veículo usando a tabela FIPE2.  

A mensuração é o ato de qualificação e quantificação física de coisas, bens, direitos e obrigações. Por 
exemplo: ao analisar o estoque de veículos de uma concessionária, o perito verifica que existem 20 veículos 
Toyota e 15 veículos Renault. Percebam que foi feita a qualificação e quantificação dos bens, NÃO 
CITAMOS VALORES! 

A avaliação é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos, obrigações, despesas e receitas. Aqui a 
ideia central é estabelecer o valor de elementos patrimoniais. Utilizando o exemplo da concessionária, o 
perito determinou que o valor contábil do estoque é igual a R$ 3.500.000,00.  

 

Uma das pegadinhas mais comuns em provas é confundir mensuração com avaliação. Não podemos 
vacilar, beleza? 

A certificação é o ato de atestar a informação trazida ao laudo ou ao parecer pelo perito. Imagine que no 
laudo pericial seja apresentada uma cópia de um DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal. Para certificar-
se da autenticidade dessa nota, podemos acessar o site da Nota Fiscal Eletrônica para verificar se ela 
realmente existe.  

A testabilidade é a verificação dos elementos probantes juntados aos autos e o confronto com as premissas 
estabelecidas. 

                                                             

2 A Tabela FIPE é uma tabela de referência para os preços médios dos veículos no mercado nacional. Seus dados são 

disponibilizados mensalmente após pesquisas de mercado da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). 



Por exemplo: efetuando o cálculo do INSS que deveria ter sido recolhido pela empresa no ano x0 e 
confrontando com as guias de recolhimento apresentadas para verificarmos se há diferença.  

 

 

A NBC TP 01 afirma que o laudo pericial contábil e o parecer técnico-contábil são documentos escritos, nos 
quais os peritos devem registrar, de forma abrangente, o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos 
e as minudências (essa palavra é sensacional, haha) que envolvam o seu objeto e as buscas de elementos 
de prova necessários para a conclusão do seu trabalho. 

Resumindo: 
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4.2 Os Quesitos na Perícia Contábil 

Os quesitos se apresentam na forma de perguntas ou determinações de processo ou pelo cunho técnico 
que tenham relação direta com o objeto da perícia. 

O art.465 do CPC apresenta-se o momento que no qual os quesitos serão formulados: 

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a 
entrega do laudo. 

§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do 
perito: 

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; 

II - indicar assistente técnico; 

III - apresentar quesitos. 

Segundo o art. 470 do CPC, o juiz tem o papel de indeferir os quesitos impertinentes e também formulá-los, 
veja: 

Art. 470. Incumbe ao juiz: 

I - indeferir quesitos impertinentes; 

II - formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa. 

Laudo Pericial e 
Parecer

Documentos 
Escritos

Conteúdo da 
Perícia

Aspectos e 
Minudências

Produto Final da 
Perícia

Elaborados por 
contador ou 

Pessoa Jurídica 
habilitados
Habilitação: 
Certidão de 

regularidade CRC 
ou CNPC



De acordo com item 69 da NBC TP 01 – Perícia Contábil, o perito deve observar as perguntas efetuadas pelo 
juízo e/ou pelas partes, no momento próprio dos esclarecimentos. Tal ato se limita às respostas a quesitos 
integrantes do laudo ou do parecer e às explicações sobre o conteúdo da lide ou sobre a conclusão. 
Percebam pessoal que os quesitos fornecem um “norte” para a realização do trabalho pericial e, por 
consequência, a elaboração do laudo e parecer técnico. Vamos ver alguns exemplos de quesitos 
apresentados em perícias diversas, como área fiscal, contábil, trabalhista, financeira: 

 

4.3 Quesitos impertinentes 

Já vimos que compete ao magistrado indeferir, isto é, rejeitar os quesitos considerados impertinentes. O 
CPC não apresenta uma definição formal, mas contamos com a ajuda do professor Paulo Cordeiro de Mello, 
mais uma vez, que afirma que podem ser considerados como impertinentes, os quesitos que: 

- não se referem estritamente ao objeto em discussão no processo. Por exemplo, o objeto da perícia é 
contábil e às partes formulam um quesito que trata de contrato de financiamento. 

- extrapolam o (s) período (s) dos fatos a serem analisados.  

- envolvem aspectos de outras áreas do conhecimento; 

- têm caráter procrastinatório (só para encher linguiça!) 

- resultam de opinião pessoal do perito e não técnica. Pessoal, não cometam esse erro!!! Suas opiniões 
políticas, pessoais, religiosas devem ser deixadas de lado na hora de elaborar e responder aos quesitos.  

4.4 Quesitos suplementares e de esclarecimentos 

O CPC em seu art. 469 possibilita às partes formularem quesitos suplementares durante a realização do 
trabalho pericial, isto é, após o prazo de 15 dias que vimos: 

Quesitos

Queira o senhor perito determinar o saldo 
devedor do fianciamento habitacional no dia 

31.12.x0.

A empresa ACME S.A, na data 26.01.x5, 
cumpria os requisitos para gozar do 

benefício fiscal INVESTE?

Ao senhor perito determinamos a elaboração do 
Livro de Entrada de Mercadorias do ano x.4

Qual o Lucro Líquido do exercício x.1 
apurado pela ACME S.A.

Queira o senhor perito identificar quanto foi pago ao 
senhor Dioguinho de indenização de férias em x7.



Art. 469. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser 
respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. 

Parágrafo único. O escrivão dará à parte contrária ciência da juntada dos quesitos aos autos. 

Ao longo da realização da perícia, podem surgir informações novas e que sejam relevantes, assim sendo, 
pode ser concedido às partes o direito de elaborarem quesitos suplementares. A NBC TP 01 prevê em seu 
item 37, b, que, na hipótese de apresentação de quesitos suplementares, poderá estabelecer honorários 
complementares. Quesitos suplementares a responder, mais honorários a receber (rimou rsrsr).  

Por seu turno, o Código de Processo Civil também prevê os quesitos para esclarecimentos, que, como o 
nome indica, são elaborados após o término do laudo, vejamos: 

Art. 477. § 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: 

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério 
Público; 

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. 

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito 
ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as 

perguntas, sob forma de quesitos. 

 Portanto, se ao apresentar o laudo pericial, alguns pontos não ficarem claros para alguma das partes, juiz 
ou MP, o perito tem o dever de esclarecer esses pontos obscuros. Além disso, já vimos que o parecer 
elaborado pelo assistente técnico pode divergir do laudo apresentado pelo perito do juízo. Nesse caso, 
também competem ao perito os devidos esclarecimentos. 

A NBC TP 01 também trata desse tema, vejamos: 

63. Esclarecimentos: havendo determinação de esclarecimentos do laudo ou do parecer sem a 
realização de audiência, o perito deve fazer, por escrito, observando em suas respostas os mesmos 
procedimentos adotados quando da feitura do esclarecimento em audiência, no que for aplicável. 

68. Esclarecimentos são informações prestadas pelo perito aos pedidos de esclarecimento sobre laudo 
e parecer, determinados pelas autoridades competentes, por motivos de obscuridade, incompletudes, 
contradições ou omissões. Os esclarecimentos podem ser prestados de duas maneiras: 

(a) de forma escrita: os pedidos de esclarecimentos deferidos e apresentados ao perito, no prazo legal, 
devem ser prestados por escrito;  

(b) de forma oral: os pedidos de esclarecimentos deferidos e apresentados, no prazo legal, ao perito 
para serem prestados em audiência podem ser de forma oral ou escrita. 

A NBC PP 01 também aborda o tema e afirma que o perito deve prestar esclarecimentos sobre o conteúdo 
do laudo pericial contábil ou do parecer técnico-contábil, em atendimento à determinação do juiz ou 



árbitro (lembram da perícia arbitral?) que preside o feito, os quais podem não ensejar novos honorários 
periciais, se forem apresentados para obtenção de detalhes do trabalho realizado, uma vez que as partes 
podem formulá-los com essa denominação, mas serem quesitos suplementares.  

Em suma, preparamos o seguinte comparativo entre quesitos suplementares e esclarecimento: 

 

 

Quesitos 
Suplementares

Durante a diligência;

Fatos novos ou 
detalhamento de 

situações nos quesitos 
iniciais;

Honorários adicionais;

Quesitos de 
Esclarecimento

Após a diligência;

Obscuridade, 
incompletudes, 
contradições;

Divergência entre perito e 
assistente

Pode não ter novos 
honorários; 



                    

4.5 NBC PP 01 (R1) 

Esquematizando: 

 

Além disso: 

 

 

Perito

Contador

CRC

CNPC

Atividade 
Pericial

Pessoal

Órgão Técnico 
ou Científico

Perito

do Juízo
Nomeado pelo 

Judiciário

Arbitral

Nomeado em 
Arbitragem

Órgão Técnico ou 
Científico

Perito Oficial
Investido por lei 
(orgão especial)

Assistente técnico

Contador ou órgão 
técnico indicado e 
contratado pelas 

partes



Segundo a NBC PP 01, 7. Impedimentos profissionais são situações fáticas ou circunstanciais que 
impossibilitam o perito de exercer, regularmente, suas funções ou realizar atividade pericial em 
processo judicial ou extrajudicial, inclusive arbitral. Quando falamos em situações fáticas estamos 
nos referindo a situações de caráter objetivo, por seu turno, circunstanciais seriam situações mais 
subjetivas.  

Os casos de suspeição e impedimento a que está sujeito o perito nomeado são os seguintes: 

(a) ser amigo íntimo de qualquer das partes; 
(b) ser inimigo capital de qualquer das partes; 
(c) ser devedor ou credor em mora de qualquer das partes, dos seus cônjuges, de 
parentes destes em linha reta ou em linha colateral até o terceiro grau ou entidades das 
quais esses façam parte de seu quadro societário ou de direção; 
(d) ser herdeiro presuntivo ou donatário de alguma das partes ou dos seus cônjuges; 
(e) ser parceiro, empregador ou empregado de uma das partes; 
(f) aconselhar, de alguma forma, parte envolvida no litígio acerca do objeto da 
discussão; e 
(g) houver qualquer interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes. 

Assim como ocorre com juízes, o perito pode ainda declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo. 

O termo “responsabilidade” refere-se à obrigação do perito em respeitar os princípios da ética e 
do direito, atuando com lealdade, idoneidade e honestidade no desempenho de suas atividades, 
sob pena de responder civil, criminal, ética e profissionalmente por seus atos. A responsabilidade 
do perito decorre da relevância que o resultado de sua atuação pode produzir para a solução da 
lide. 



 
 

Pessoal, se tem algo que o perito deve aprender desde o início de sua jornada é que a sua atuação 
deve atingir o seguinte objetivo: IMPARCIALIDADE. Você está atuando como auxiliar da justiça, 
buscando por fatos, buscando a justa solução de litígios, assim sendo, tome sempre uma postura 
imparcial, quando atuando como perito do juízo. 

Zelo Profissional: 

Essa definição é bastante importante e para visualizarmos bem o que ela apresenta, preparamos 
um esqueminha “malandro”: 
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Se ao longo da sua carreira como perito for necessário contratar uma equipe, tenha muito critério 
na escolha desses profissionais, pois a responsabilidade pelo laudo, como regra, será sua. 
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4.6 Mapas Mentais 

 

 



 

 

 



5 AUDITORIA  

1) Dentro do assunto desse relatório, o tópico “Objetivos da Auditoria” é o que acreditamos ser o que 
possui mais chances de ser cobrado em sua prova. 

 

 

2) Dentro do assunto “Evidências de Auditoria”, o tópico “Adequação x Suficiência” é o que 
acreditamos ser o que possui mais chances de ser cobrado em sua prova. 

Lembre-se que a quantidade necessária da evidência é afetada, além da avaliação dos riscos, pela qualidade 
da evidência (quanto maior a qualidade, menos evidência pode ser exigida). Todavia, a obtenção de mais 
evidência de auditoria não compensa a sua má qualidade.  



3) Já dentro do assunto “Procedimentos de Auditoria”, o tópico Técnicas (Procedimentos específicos) 
de Auditoria listadas pela NBC TA 500 é o que acreditamos ser o que possui mais chances de ser 
cobrado em sua prova. 

 

 

4) Dentro do assunto Documentação de Auditoria, o “conceito de documentação de auditoria” e suas 
finalidades (principais e adicionais) é o que acreditamos ser o que possui mais chances de ser cobrado 
em sua prova. 



 

 

Além disso, deve-se estar atento à classificação da documentação de auditoria em pastas corrente e 
permanente: 

Quanto à sua natureza, Crepaldi explicita que os papéis de trabalho devem ser organizados conforme sua 
finalidade, separando-os em dois grupos: 

I- Pasta permanente: inclui todos os papéis que são de importância de importância diária e contínua, 
ano após ano para consulta, por conterem dados sobre o sistema, área ou objeto da auditoria.  Exemplos: 
histórico da empresa, estatuto, composição do capital social, informações contábeis, dos sistemas 
contábeis e operacionais e ainda informações relativas a participação da empresa no mercado. 

II- Pasta corrente: é composta de todos os papéis do exercício em curso. Exemplos: planejamento do 
trabalho, balancetes, demonstrações contábeis e análise de contas etc. [grifo nosso] 



No mesmo sentido, Almeida Cavalcanti dispõe que os papéis de trabalho podem ser de natureza corrente 
ou permanente, sendo os correntes utilizados em apenas um exercício social, e os permanentes em mais 
de um exercício. 

Segundo o autor, são exemplos de papéis de trabalho correntes: caixas e bancos, contas a receber, 
estoques, aplicações financeiras, receitas e despesas, demonstrações financeiras etc. Por outro lado, são 
exemplos de papéis de trabalho permanente: estatuto ou contrato social, cópias de contrato bancário de 
financiamento de longo prazo, manuais de procedimentos internos, legislações aplicáveis à entidade 
auditada etc. 

 

 

5) Já dentro do assunto Amostragem de Auditoria, o entendimento de que é possível aplicar tanto a 
abordagem estatística quanto a abordagem não estatística (essa escolha é questão de julgamento 
do auditor); e o tópico “fatores que influenciam o tamanho da amostra” são o que acreditamos ser 
o que possui mais chances de ser cobrado em sua prova. 

FATORES QUE INFLUENCIAM NO TAMANHO DA AMOSTRA 

Testes de Controle Testes de Detalhes 

Fator Relação Fator Relação 

Avaliação de 
riscos considera 

os controles 
relevantes 

Direta 
Avaliação do risco 

de distorção 
relevante 

Direta 

Taxa tolerável de 
desvio 

Inversa Distorção tolerável Inversa 

Taxa esperada de 
desvios 

Direta 
Valor da distorção 

que o auditor 
espera encontrar 

Direta 

Nível de 
segurança 

desejado de que a 
taxa tolerável não 
seja excedida pela 

taxa real de 
desvio na 
população 

Direta 

Nível de segurança 
desejado de que a 
distorção tolerável 

não é excedida 
pela distorção real 

na população 

Direta 

- 
Uso de outros 
procedimentos 
substantivos 

Inversa 



- 
Estratificação da 

população 
Inversa 

Quantidade de unidades de amostragem na população: efeito 
negligenciável 

6) Dentro do assunto “Eventos Subsequentes”, a definição e as ações que o auditor deve tomar em 
relação aos “Fatos que chegaram ao conhecimento do auditor independente após a data do seu 
relatório, mas antes da data de divulgação das demonstrações contábeis” é o que acreditamos ser o 
que possui mais chances de ser cobrado em sua prova. 

Definição de Eventos Subsequentes: 

Eventos subsequentes são eventos ocorridos entre a data das demonstrações contábeis e a data do 
relatório do auditor independente e fatos que chegaram ao conhecimento do auditor independente 
após a data do seu relatório.  

Devemos ficar atentos a esta definição, uma vez que ela aparece reiteradamente em provas. O esquema a 
seguir nos mostra os “momentos” (nome por nós utilizados para fins didáticos) dos eventos subsequentes. 
Reparem que são tratados como tal, de maneira geral, tanto EVENTOS (propriamente ditos) ocorridos 
entre a data das demonstrações e do relatório (emissão da opinião) quanto FATOS relevantes conhecidos 
após a data do relatório (emissão da opinião). 

 

 

 
10. O auditor independente não tem obrigação de executar nenhum procedimento de 
auditoria em relação às demonstrações contábeis após a data do seu relatório. Entretanto, se, 
após a data do seu relatório, mas antes da data de divulgação das demonstrações contábeis, o 
auditor tomar conhecimento de fato que, se fosse do seu conhecimento na data do relatório, 
poderia ter levado o auditor a alterar seu relatório, ele deve: 
(a) discutir o assunto com a administração e, quando apropriado, com os responsáveis pela 
governança; 
(b) determinar se as demonstrações contábeis precisam ser alteradas e, caso afirmativo; 



(c) indagar como a administração pretende tratar o assunto nas demonstrações contábeis. 

7) Dentro do assunto “Utilização do Trabalho da Auditoria Interna e de Especialistas”, o tópico 
“Responsabilidade do Auditor ao usar o trabalho de especialistas” é o que acreditamos ser o que 
possui mais chances de ser cobrado em sua prova. 

O auditor é o único responsável por expressar opinião de auditoria e essa responsabilidade não é reduzida 
pela utilização do trabalho de especialista contratado pelo auditor (doravante especialista do auditor ou 
especialista). No entanto, se o auditor, tendo utilizado o trabalho desse especialista e seguido esta Norma, 
concluir que o trabalho desse especialista é adequado para fins da auditoria, o auditor pode aceitar que as 
constatações ou conclusões desse especialista em sua área de especialização constituem evidência de 
auditoria apropriada. 

8) Dentro do assunto “Relatório de Auditoria”, o tópico “Tipos de opinião modificada” é o que 
acreditamos ser o que possui mais chances de ser cobrado em sua prova. 

 

Natureza do assunto que gerou a 
modificação 

Julgamento do auditor sobre a disseminação de forma 
generalizada dos efeitos ou possíveis efeitos sobre as 

demonstrações contábeis 

Relevante, mas não 
generalizado 

Relevante e 
generalizado 

Demonstrações contábeis 
apresentam distorções relevantes 

Opinião com ressalva 

 

Opinião adversa 

 

Impossibilidade de se obter 
evidência de auditoria apropriada e 

suficiente 

Opinião com ressalva 

 

Abstenção de opinião 

 

 

O quadro acima deve ser bem interpretado pelo aluno. Seguem algumas dicas: 

No sentido das linhas (horizontal), encontram-se as variáveis referentes à obtenção ou não de evidência 
de que as demonstrações apresentam distorções. 

No sentido das colunas (vertical), estão presentes as variáveis quanto à disseminação dos efeitos ou 
possíveis efeitos das distorções sobre as demonstrações contábeis (efeitos relevantes e não 
generalizados; ou relevantes e generalizados). 

Vejamos exemplos: 

1) Auditor consegue obter evidência de que as demonstrações contêm distorções relevantes e não 
generalizadas -> estamos então na primeira linha (foi obtida evidência) e na primeira coluna (não 
generalizadas) da nossa tabelinha. Logo, deve ser emitida opinião COM RESSALVA. 



Com ressalva  

  

2) Auditor consegue obter evidência de que as demonstrações contêm distorções relevantes e 
generalizadas -> estamos na primeira linha (foi obtida evidência) e na segunda coluna (generalizadas) de 
nossa tabelinha. Logo, deve ser emitida opinião ADVERSA. 

 Adversa 

  

3) Auditor não consegue obter evidência de que as demonstrações contêm distorções relevantes e os 
possíveis efeitos dessas distorções são relevantes e não generalizados -> estamos na segunda linha 
(impossibilidade de se obter evidência) e na primeira coluna (não generalizados) de nossa tabelinha. Logo, 
deve ser emitida opinião COM RESSALVA. 

  
Com ressalva  

4) Auditor não consegue obter evidência de que as demonstrações contêm distorções relevantes e os 
possíveis efeitos dessas distorções são relevantes e generalizados -> estamos então na segunda linha 
(impossibilidade de se obter evidência) e na segunda coluna (generalizados) da nossa tabelinha. Logo, o 
auditor deve ABSTER-SE DE EXPRESSAR OPINIÃO. 

  
 Abstenção de opinião 

 

  



6 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Custo é o gasto relativo à bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. 

  

Gasto: compra de um produto ou serviço qualquer, que gera sacrifício financeiro para a entidade (desembolso), 
sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro).  

Desembolso: Pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. 

Investimento: Gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuro(s) período(s).  

Despesa: Bem ou serviço consumido diretamente ou indiretamente para a obtenção de receitas.  

Perda: Bem ou serviço consumidos de forma anormal e involuntária.  

Custo de Produção do Período é a soma dos custos incorridos no período dentro da fábrica. 

Custo da Produção acabada é a soma dos custos contidos na produção acabada do período. Pode conter Custos 
de Produção também de períodos anteriores existentes em unidades que só foram completadas no presente 
período. 

Custo dos Produtos Vendidos é a soma dos custos incorridos na produção dos bens e serviços que só agora 
estão sendo vendidos. Pode conter custos de produção de diversos períodos, caso os itens vendidos tenham 
sido produzidos em diversas épocas diferentes. 

Custos Primários: soma de matéria-prima com mão de obra direta. 

Custos de Transformação: soma de todos os Custos de Produção, exceto os relativos a matérias-primas e outros 
eventuais adquiridos e empregados sem nenhuma modificação pela empresa (componentes adquiridos 
prontos, embalagens compradas, etc.).  

Custos diretos são aqueles que podem ser diretamente apropriados aos produtos. Exemplo: matéria-prima, 
mão de obra direta, embalagens, etc. 

Custos Indiretos são aqueles que não podem ser diretamente apropriados aos produtos. A sua alocação é feita 
de maneira estimada e muitas vezes arbitrária. Exemplo: Aluguel da fábrica, supervisão, chefia, etc.  

 

Custos Variáveis são aqueles que variam de acordo com o volume de produção. Exemplo: Matéria-prima. 
Quanto maior a quantidade produzida, maior o consumo de matéria-prima. 

 



Custos Fixos são aqueles que não sofrem variação em função da quantidade produzida. Exemplo: Aluguel da 
fábrica. O seu valor independe da quantidade produzida.  

As definições acima constam no livro Contabilidade de Custos, 10ª Edição, do Professor 
Eliseu Martins. 

  Princípios Contábeis para a Avaliação de Estoques.  

 Princípio da Continuidade 

Art. 5º. O Princípio da Continuidade pressupõe que a Entidade continuará em operação 
no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio 
levam em conta esta circunstância. (Redação dada pela Resolução CFC nº. 1282/10) 

 Princípio da Competência 

O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA 
Art. 9º. O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros 
eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do 
recebimento ou pagamento. 
 Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da 
confrontação de receitas e de despesas correlatas. (Redação dada pela Resolução CFC nº. 
1282/10).  

 Princípio do Registro pelo Valor Original 

O PRINCÍPIO DO REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL 
Art. 7º. O Princípio do Registro pelo Valor Original determina que os componentes do 
patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, 
expressos em moeda nacional.  

 Princípio da Prudência 

Art. 10. O Princípio da PRUDÊNCIA determina a adoção do menor valor para os 
componentes do ATIVO e do maior para os do PASSIVO, sempre que se apresentem 
alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que 
alterem o patrimônio líquido.  

 

http://www.crcsp.org.br/portal_novo/legislacao_contabil/resolucoes/Res1282.htm
http://www.crcsp.org.br/portal_novo/legislacao_contabil/resolucoes/Res1282.htm
http://www.crcsp.org.br/portal_novo/legislacao_contabil/resolucoes/Res1282.htm


1 - As indústrias basicamente possuem três tipos de estoques:  

--- Estoque de matéria prima;  

--- Estoque de produtos em elaboração; e  

--- Estoque de produtos acabados.  

2 - Custo de Produção do Período é a soma dos custos incorridos no período dentro da fábrica = material direto 
+ mão de obra direito + custos indiretos de fabricação. 

3 - Custo da Produção Acabada é a soma dos custos contidos na produção acabada no período .  

4 - Custo dos Produtos Vendidos é a soma dos custos incorridos na produção dos bens e serviços que só agora 
estão sendo vendidos.  

5 - Custeio significa apropriação de custos. É o método utilizado para apropriar os custos de produção aos 
produtos. 

6 - Custeio por Absorção: É o método resultante da aplicação dos Princípios de Contabilidade. Consiste na 
apropriação de todos os custos incorridos, sejam fixos, variáveis, diretos ou indiretos, aos produtos fabricados. 

7 - Custeio Variável ou Custeio Direto: Nesse método de custeio, apenas os custos variáveis são atribuídos aos 
produtos. Os custos fixos são tratados como despesas do período, sendo lançados diretamente na 
demonstração do resultado do exercício. O Custeio Variável ou Direto pode ser usado para fins gerenciais, 
mas não na contabilidade oficial, pois fere o princípio da Competência, especialmente na parte referente ao 
confronto das receitas e despesas. 

8 - A diferença entre o custeio por absorção e o custeio variável é o custo fixo retido nos estoques. 

9 - Os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. 

10 - Valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios deduzido dos custos 
estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. 

11 - Valor justo é aquele pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes 
interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem 
para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória. 

12 - O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como 
outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. 

13 - Os estoques de mercadorias fungíveis (commodities) destinadas à venda poderão ser avaliados pelo valor 
de mercado, quando esse for o costume mercantil aceito pela técnica contábil 

14 - Equivalente de Produção: consiste em transformar a produção em elaboração em “produtos acabados”, 
através da multiplicação do grau de acabamento (50%, 60%, etc) pela quantidade de unidades em elaboração. 



15 – Esquema de apuração do custo (“três razonetes”): 

 

Estoque Matéria Prima  Estoque produtos elaboração  Estoque produtos Acabados 

Est. Inicial   Est. Inicial   Est. Inicial  

   Entradas Saídas  Entradas Saídas 

Compra de 
matéria prima 

Saída de matéria 
prima para o 
estoque de 
produto em 
elaboração 

 
Mat. Prima, 

MOD, CIF, Custos 
Fixos 

Saída para o 
estoque de 
Produtos 
Acabados 

 

Custo da 
produção 

acabada no 
Período 

Custo dos 
Produtos 
Vendidos 

   
É o Custo da 
Produção do 

Período 

É o Custo da 
Produção 

Acabada no 
Período 

   

Est. Final   Est. final   Est. final  

 

 

1 - Custos diretos são aqueles que podem ser diretamente apropriados aos produtos. Exemplo: matéria-prima, 
mão de obra direta, embalagens, etc. 

2 - Custos Indiretos são aqueles que não podem ser diretamente apropriados aos produtos. A sua alocação é 
feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária. Exemplo: Aluguel da fábrica, supervisão, chefia, etc. 
(Eliseu Martins, “Contabilidade de Custos”.) 

3 - Regra geral: todos os gastos incorridos para a colocação do ativo em condições de uso (equipamentos, 
matérias-primas, ferramentas, etc) ou em condições de venda (mercadoria, etc) incorporam o valor desse 
mesmo ativo. (Eliseu Martins, op cit.) 

4 - o custo de aquisição dos estoques compreende: 

---Preço de compra 

---Impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis). Os tributos recuperáveis são: 

a) Matéria prima: IPI, ICMS, PIS e Cofins (os dois últimos na modalidade não cumulativa) 
b) Mercadorias para revenda: ICMS, PIS e Cofins (os dois últimos na modalidade não cumulativa) 



---Custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição. 

5 - Descontos comerciais ou incondicionais são aqueles que são negociados no momento da compra, sem 
nenhuma condição. 

6 - desconto financeiro ou condicional. Ocorre quando o vendedor oferece um desconto para antecipar o 
pagamento.  

7 - O abatimento ocorre num momento posterior à compra. Assim, não se confunde com o Desconto 
Incondicional, que  ocorre no momento da compra. 

8 - Frete sobre compras (matéria prima, mercadoria) CUSTO  

     Frete sobre venda  DESPESA 

9 - Armazenagem de matéria prima  CUSTO 

     Armazenagem de mercadorias ou produtos acabados  DESPESA 

10 – IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados: É um imposto “por fora”, o que significa que não está 
incluído no preço do produto . Portanto, deve ser acrescentado ao preço. Normalmente, a questão informa 
qual a alíquota que deve ser considerada ou o valor do IPI. 

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços: è um imposto “por dentro”, ou seja, já está 
incluído no preço da mercadoria ou produto. Possui várias alíquotas, sendo que normalmente a questão 
informa qual deve ser utilizada. 

PIS – Programa de Integração Social: É um tributo “por dentro”. Existe nas modalidades cumulativas e não-
cumulativas.  As alíquotas são: 

Cumulativa:  0,65 %   

Não-cumulativa:  1,65 % 

COFINS – Contribuição para a Seguridade Social: É um tributo “por dentro”. Existe nas modalidades 
cumulativas e não-cumulativas.  As alíquotas são: 

Cumulativa:  3,0 %   

Não-cumulativa:  7,6 % 

11 - Impostos “por dentro” e “por fora”. Normalmente, as questões informam o “preço da mercadoria” ou o 
“preço da compra”. O preço inclui o ICMS (imposto “por dentro”), mas não inclui o IPI (imposto “por fora”).  

12 - As perdas normais são apropriadas ao custo do produto. 

As perdas anormais são tratadas como despesa do período, não afetando o custo da produção. 



13 - Mão de obra direta: É aquela que pode ser apropriada diretamente ao produto.  

14 - Mão de obra indireta: Ocorre quando o custo da mão de obra necessita de algum tipo de rateio ou 
estimativa, para ser atribuído aos produtos. 

15 - O custo da mão de obra deve incluir todos os encargos sociais, a provisão de férias e a provisão de décimo 
terceiro salário.  

16 - Departamento é uma unidade administrativa, representada por pessoas e máquinas que desenvolvem 
determinada atividade. O Departamento é um centro de custos, ou seja, os custos indiretos são acumulados 
no Departamento, e depois são atribuídos aos produtos. 

17 - Quando há necessidade de se conhecer o custo de um produto ou de uma ordem durante a sua execução, 
deve ser usada a técnica de Custos Indiretos Aplicados. Por essa técnica, ao invés de esperar pelo 
encerramento do período para ratear os Custos Indiretos realmente incorridos, a empresa utiliza uma previsão 
dos Custos Indiretos, os quais são aplicados segundo uma Taxa de Aplicação pré determinada. 

 

Margem de Contribuição 

 

A Margem de Contribuição é o preço de venda menos os custos variáveis e as despesas variáveis. 

Preço de venda (–) custos variáveis e despesas variáveis = margem de contribuição 

Sem qualquer restrição, o produto mais rentável será o que apresentar maior Margem de Contribuição 
unitária. 

Ponto de equilíbrio 

Ponto de equilíbrio contábil = (Custo fixos + despesas fixas)/margem de contribuição unitária. 

Ponto de equilíbrio financeiro: Não leva em conta a Depreciação, Amortização e Exaustão (que diminuem o 
lucro, mas não representam saída de caixa). 

Ponto de equilíbrio econômico: Considera o Custo de Oportunidade no cálculo do ponto de equilíbrio. 

Margem de Segurança 

A Margem de Segurança indica a quantidade em que a empresa está operando acima do ponto de 
equilíbrio, ou seja, indica o quanto as vendas podem cair antes de a empresa entrar em prejuízo. 

Alavancagem Operacional 

A Alavancagem Operacional indica o aumento no lucro resultante de um determinado aumento no Volume. 



 

                                              Porcentagem de acréscimo no lucro           

Alavancagem operacional = ---------------------------------------------- 

                                            Porcentagem de acréscimo no volume 

 

O Grau de Alavancagem Operacional (GAO) ou simplesmente Alavancagem Operacional também pode ser 
calculado assim: 

GAO = Margem de contribuição total / lucro total 

Alterações dos custos fixos e variáveis e o ponto de equilíbrio 

Alteração de Custo Fixo  Ponto de Equilíbrio altera no mesmo percentual. 

Alteração do Custo Variável  Ponto de Equilíbrio altera no mesmo percentual da Margem de Contribuição 

No Custeio Baseado em Atividades, A atribuição de custos às atividades deve ser feita na seguinte ordem:  

 

Alocação direta: deve ser utilizada quando há identificação clara e objetiva dos itens de custos com as 
atividades. 

O Rastreamento identifica uma relação de causa e efeito entre a atividade e os custos necessários para 
realizá-la. Para isso, a empresa deve usar os direcionadores de custos.  

O rateio é utilizado quando não é possível utilizar a alocação direta ou o rastreamento.  

Os Direcionadores de Custo são os fatores que determinam o custo de uma atividade; é o que causa o custo 
da atividade. Alguns exemplos dos direcionadores de custos são: 

--- número de empregados 

--- área ocupada 

--- Tempo de mão de obra 



--- tempo de máquina etc. 

Os Direcionadores de Custos de Recursos identificam a maneira como as atividades consomem recursos e 
serve para custear as atividades, ou seja, demonstra a relação entre os recursos gastos e as atividades. 

Os Direcionadores de Custos de Atividades identificam a maneira como os produtos “consomem” atividades 
e serve para custear produtos (ou outros custeamentos), ou seja, indica a relação entre as atividades e os 
produtos. (Eliseu Martins, “Contabilidade de Custos”, 10ª Edição, pg. 96). 

 

  



7 CONTABILIDADE GERENCIAL 

1 - Nova estrutura do balanço patrimonial 

          Ativo     Passivo 

1. Ativo circulante   1. Passivo circulante 

2. Ativo não circulante   2. Passivo não circulante 

2.1 Realizável a longo prazo  3. Patrimônio líquido 

2.2 Investimentos     

2.3 Imobilizado 

2.4 Intangível 

2 –  Índices de Liquidez (índices Financeiros): Os índices (ou quocientes, ou indicadores) de liquidez 

indicam a capacidade da empresa de pagar suas dívidas. Envolvem principalmente as contas do balanço 

(ativo circulante e ativo realizável a longo prazo, em comparação com o passivo exigível a curto e a longo 

prazo). 

---- Liquidez corrente = Ativo circulante / Passivo circulante 

--- Liquidez Seca = (Ativo Circulante – Estoque – despesas antecipadas) / Passivo Circulante 

--- Liquidez Imediata = Disponibilidades / Passivo Circulante 

--- Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a longo prazo) / (Passivo circulante + Passivo não 
circulante)  

3 – Endividamento (índices de Estrutura): Os índices de endividamento (também chamados de quocientes 
de estrutura de capital) mostram a relação entre o capital próprio (Patrimônio Líquido) e  o capital de 
terceiros (passível exigível). Indicam a política de obtenção de recursos da empresa, e também a 
dependência da empresa com relação a capital de terceiro.  

--- Endividamento total = Exigível total / Exigível total + PL 

--- Garantia de capital de terceiros = Exigível total / PL 

--- Composição do endividamento = Passivo Circulante / Exigível total 

--- Imobilização do capital próprio = (Ativo não circulante – realizável a longo prazo) / PL 

--- Imobilização de investimento total= (Ativo não circulante – realizável a longo prazo)/Ativo Total 



4 – Rentabilidade (índices Econômicos): indicam o retorno (lucro) que a empresa consegue em relação ao 
capital investido. 

--- Margem Operacional = Lucro Operacional / Vendas Líquidas 

--- Margem Líquida = Lucro Líquido / Vendas Líquidas 

--- Giro do Ativo = Vendas líquidas / Ativo 

--- Retorno sobre investimento ou Retorno sobre o ativo ou Retorno sobre o Capital Empregado OU Índice 
Du-Pont: 

Retorno sobre Capital Empregado (RCE) = Margem Líquida x Giro do Ativo Total 

Como: 

Margem líquida = 
Lucro Líquido

Vendas Líquidas
 

Giro do ativo = 
Vendas Líquidas

Ativo Médio
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Façamos uma demonstração: 

Margem Líquida × Giro do Ativo   

Lucro líquido

Vendas líquidas 
 × 

Vendas líquidas

Ativo médio 
 → 

Lucro líquido

Ativo médio
 

--- Retorno sobre o Patrimônio Líquido = Lucro Líquido / PL 

5 – Indicadores de Lucratividade: A diferença entre os indicadores de Lucratividade e os indicadores de 
Rentabilidade é a seguinte: Nos índices de Lucratividade relacionamos o Lucro com as Vendas. Nos índices 
de Rentabilidade a relação ocorre entre o Lucro e o Capital Investido. 

6 – Índices de Atividade (Rotação ou renovação): Os índices de rotação indicam a velocidade com que os 
elementos patrimoniais se renovam durante um certo período de tempo. Por essa razão, são geralmente 
expressos em dias ou meses. Tais índices expressam relacionamentos dinâmicos, que acabam influindo 
bastante na posição de liquidez e rentabilidade. Normalmente, envolvem itens do balanço e da DRE, 
simultaneamente. 

--- Rotação de Estoque (RE) = Custo mercadorias vendidas / Estoque médio 

--- Prazo médio de rotação do Estoque = 360/Rotação do estoque 

--- Rotação de Duplicatas a Receber (RDR) = Vendas a prazo / Média de duplicatas a receber 

--- Prazo médio de rotação de Duplicatas a receber = 360 / RDR 

--- Rotação de Fornecedores (RF) = Compras a prazo / média de fornecedores 

--- Prazo médio de Rotação de Fornecedores = 360 / RF 

7 – Ciclo Operacional = é o período que a empresa leva para comprar estoque, vender e receber. 
Normalmente, o Ciclo Operacional é menor nas empresas comerciais que nas empresas industriais. 

 

8 – Ciclo Financeiro = Ciclo Operacional – Prazo Médio de Rotação dos Fornecedores. 
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9 – Análise Horizontal: O objetivo da Análise Horizontal é demonstrar o comportamento de itens do Balanço 
e da Demonstração do Resultado através do tempo. Na sua elaboração, consideramos o primeiro período 
como base 100, e apuramos o percentual de evolução dos períodos seguinte.  

--- A análise horizontal pode ser do tipo “base fixa” ou “base móvel”. 

--- Base fixa: todos os percentuais se referem ao primeiro ano. 

--- Base móvel: o percentual se refere ao ano anterior. 

10 – Análise Vertical: Indica a estrutura das demonstrações contábeis, através de coeficientes de 
participações, bem como a sua evolução no tempo. No balanço Patrimonial, os coeficientes são calculados 
em função do total do Ativo e total do Passivo + PL. Na Demonstração do Resultado, usa-se a Receita 
Líquida como base (Índice 100). 

Capital De Giro: também chamado de Capital Circulante. É o Ativo Circulante. 

Capital De Giro Líquido ou Capital Circulante Líquido: é o Ativo Circulante menos o Passivo Circulante. (CGL 
= AC – PC).   

Necessidade de Capital de Giro (NCG): é o Ativo Circulante Operacional menos o Passivo Circulante 
Operacional. 

A Necessidade de Capital de Giro é simplesmente a parcela do Ativo Circulante Operacional que não é 
financiado pelo Passivo Circulante Operacional. É o valor que deve ser financiado pelo Passivo Circulante 
Financeiro ou pelo Passivo não Circulante. 

No Ativo Circulante, temos contas que se relacionam diretamente com as operações da empresa, ou seja, 
com a compra de matérias primas, estocagem, fabricação, venda e recebimento. Podemos citar Estoque e 
Duplicatas a Receber ou Clientes.  

Essas contas compõe o Ativo Circulante Operacional. Por outro lado, contas como Caixa, Bancos e 
aplicações Financeiras são chamadas de Ativo Circulante Financeiro. 

Ativo Circulante Operacional: Estoques, Clientes, ICMS a Recuperar, Adiantamentos a fornecedores, etc. 
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Ativo Circulante Financeiro: Caixa, Bancos, Aplicações Financeiras de Curto Prazo, etc. 

Da mesma forma, podemos dividir o Passivo Circulante em: 

Passivo Circulante Operacional: Fornecedores, Impostos a Recolher, Salários a pagar, Duplicatas a Pagar, 
e outras. 

Passivo Circulante Financeiro: Empréstimos a Pagar, Financiamentos a Pagar, Duplicatas Descontadas, 
etc.  
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8 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO 

 

8.1 Balanço Orçamentário 

Definição 

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. 

Estrutura do Balanço Orçamentário (Lei n.4.320/64) 

 

Segundo a estrutura da Lei nº 4.320/64, as receitas orçamentárias são detalhadas em dois níveis: 

1º Nível: categoria econômica (corrente ou capital); 

2º Nível: origem. 

Há discriminação do que foi previsto, executado e a diferença. 

As despesas orçamentárias são detalhadas por tipo de crédito: orçamentário (inicial) ou adicional 
(suplementar, especial ou extraordinário). Além disso, são detalhadas por categoria econômica e grupo de 
natureza da despesa. Assim, como na coluna da receita, há discriminação do que foi previsto, executado e a 
diferença. 
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Estrutura do Balanço Orçamentário (Normas/MCASP) 

 

 

Segundo a estrutura do MCASP, o Balanço Orçamentário é composto por: 
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a. Quadro Principal; 

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e 

c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. 

Análise do Balanço Orçamentário 

A análise do balanço orçamentário pode ser classificada em três grupos: 

 Análise a partir do orçamento aprovado; 

 Análise a partir da execução orçamentária; 

 Análise por meio de índices contábeis. 

Análise a partir do orçamento aprovado 

Cumprimento da Regra de Ouro: Operações de crédito devem ser menor ou igual ao somatório de todas as 
despesas de capital (investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida). 

Capitalização/Descapitalização: A capitalização se origina da combinação conjunta de Superávit Corrente e de 
Déficit de Capital. A descapitalização se origina da combinação conjunta de Superávit de capital e de Déficit 
Corrente. 

Situação Resultado 

Receitas de Capital > Despesas de Capital Descapitalização. Receitas de Capital estão 
financiando despesas correntes. Situação 
desfavorável. 

Receitas de Capital < Despesas de Capital Capitalização. Receitas Correntes estão 
financiando despesas de capital. Situação 
favorável. 

 

Endividamento: Trata-se da análise da relação entre as operações de créditos e a amortização da dívida.  

Situação Resultado 

Operações de Crédito > Amortização da 
Dívida 

Aumento do Endividamento. Receitas de Capital estão 
financiando despesas correntes. Situação desfavorável. 

Operações de Crédito < Amortização da 
Dívida 

Diminuição do Endividamento. Receitas Correntes estão 
financiando despesas de capital. Situação favorável. 
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Análise a partir da execução do orçamento 

Resultado Orçamentário: O resultado orçamentário é obtido por meio do confronto entre as receitas 
executadas e as despesas executadas. Compara, portanto, as receitas arrecadadas com as despesas 
empenhadas, seguindo as disposições da Lei n. 4.320/64. 

Situação Resultado 

Receita Arrecadada > Despesa Executada Superávit Orçamentário 

Receita Arrecadada < Despesa Executada Déficit Orçamentário 

Receita Arrecadada = Despesa Executada Resultado Nulo (equilíbrio) 

 

Resultado da Execução da Receita: comparação das receitas previstas com as arrecadadas. 

Situação Resultado 

Receita Prevista > Receita Arrecadada Insuficiência na arrecadação 

Receita Prevista < Receita Arrecadada Excesso na arrecadação 

Receita Prevista = Receita Arrecadada Equilíbrio na arrecadação 

 

Resultado da Execução da Despesa: comparação das despesas fixadas com as executadas (empenhadas). 

Situação Resultado 

Despesa Fixada > Despesa Executada Economia de despesa 

Despesa Fixada < Despesa Executada Excesso de despesa (situação impossível) 

Despesa Fixada = Despesa Executada Equilíbrio na realização da despesa ou resultado nulo 

  

  

8.2 Balanço Financeiro 

BALANÇO FINANCEIRO: O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os 
recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie 
provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. (Art. 103, Lei n. 4.320/64) 

Estrutura do Balanço Financeiro segundo a Lei n. 4.320/64 
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Estrutura do Balanço Financeiro segundo as Normas/MCASP 

INGRESSOS 

  
 

Exercício  
Atual 

Exercício 
Anterior 

Receita Orçamentária (I)     

   Ordinária      

   Vinculada     

Recursos Vinculados à Educação      

Recursos Vinculados à Saúde     

Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS     

Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS     

Recursos Vinculados à Seguridade Social 
(…) 

    

Outras Destinações de Recursos     

Transferências Financeiras Recebidas (II)     

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária     

Transferências Recebidas Independentes de Execução 
Orçamentária 

    

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o 
RPPS 

    

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o 
RGPS 
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Recebimentos Extraorçamentários (III)     

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados     

Inscrição de Restos a Pagar Processados     

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados      

Outros Recebimentos Orçamentários     

Saldo do Exercício Anterior (IV)     

Caixa e Equivalentes de Caixa     

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados      

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)       
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9 BALANÇO PATRIMONIAL 

 

Estrutura do Balanço Patrimonial segundo a Lei n. 4.320/64 

ATIVO  $ PASSIVO $  

ATIVO FINANCEIRO  PASSIVO FINANCEIRO  

   Disponível     Restos a Pagar  

   Créditos em Circulação     Retenções de Terceiros  

ATIVO NÃO FINANCEIRO (PERMANENTE)  PASSIVO NÃO FINANCEIRO 
(PERMANENTE) 

 

   Circulante      Circulante  

   Realizável a Longo Prazo     Exigível a Longo Prazo  

   Bens móveis e imóveis    

ATIVO REAL (AF + ANF)  PASSIVO REAL (PF + PNF)  

Saldo Patrimonial (Passivo a Descoberto)  Saldo Patrimonial (Ativo Real Líquido)  

ATIVO COMPENSADO  PASSIVO COMPENSADO  

   Responsabilidades Tít., valores e bens     Tít., valores s/ Responsabilidade  

   Garantias de valores     Valores em Garantia  

   Direitos e Obrigações conveniadas     Direitos e Obrigações conveniadas  

   Direitos e Obrigações Contratuais     Direitos e Obrigações Contratuais  

TOTAL DO ATIVO   TOTAL DO PASSIVO   
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Estrutura do Balanço Patrimonial segundo as Normas/MCASP 
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9.1 Demonstração das Variações Patrimoniais 

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP): Segundo a Lei n. 4.320/64, a Demonstração das 
Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução 
orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Esse modelo separa as variações em resultantes e 
independentes da execução orçamentária. 

Estrutura da DVP (Lei n. 4.320/64) 

Demonstração das Variações Patrimoniais 
Variações Ativas Variações Passivas 

Decorrentes da Execução Orçamentária 

Receitas Orçamentárias 
Receitas Correntes 
Receitas de Capital 

Despesas Orçamentárias 
Despesas Correntes 
Despesas de Capital 

Interferências Ativas 
Cota Recebida 
Repasse Recebido 
Sub-repasse Recebido 

Interferências Passivas 
Cota Concedida 
Repasse Concedido 
Sub-repasse Concedido 

Mutações Ativas 
Aquisição de bens e direitos 
Amortização da Dívida Passiva 

Mutações Passivas 
Alienação de bens e direitos 
Operações de Crédito – Dívidas Passivas  

Independentes da Execução Orçamentária 

Receitas Extraorçamentárias Despesas Extraorçamentárias 
Interferências Ativas 
Transferências Financeiras recebidas p/ 
atender RP 
Transferências de Bens e Valores Recebidos 
Acréscimos Patrimoniais 
Incorporação de bens e direitos 
Desincorporações de passivos 

Interferências Passivas 
Transferências Financeiras concedidas p/ 
atender RP 
Transferências de Bens e Valores Concedidos 
Decréscimos Patrimoniais 
Desincorporação de bens e direitos 
Incorporações de passivos 

Resultado Patrimonial 
Déficit 

Resultado Patrimonial 
Superávit 

Total das Variações Ativas Total das Variações Passivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definição da DVP segundo as Normas 
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Estrutura da DVP segundo o MCASP 
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9.2 Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 

ASPECTOS GERAIS DO PCASP 

Conceito: Plano de contas é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma relação 
padronizada de contas contábeis, que permite o registro contábil dos atos e fatos praticados pela entid ade 
de maneira padronizada e sistematizada, bem como a elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações 
contábeis de acordo com as necessidades de informações dos usuários.  

Alcance do PCASP: 

 

ESTRUTURA DO PCASP 

Natureza da Informação Contábil: 

 

  

O PCASP é dividido em 8 classes, sendo as contas contábeis classificadas segundo a natureza das 
informações que evidenciam: 
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Código da Conta Contábil: As contas contábeis do PCASP são identificadas por códigos com 7 níveis de 
desdobramento, compostos por 9 dígitos, de acordo com a seguinte estrutura: 

 

 

Estrutura do PCASP (Classes e Grupos): 
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Regras de Integridade do PCASP: 

 

 

 

Lançamentos Contábeis Típicos 
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Previsão da Receita Fixação da Despesa 

D 5.2.1.1.x.xx.xx  Previsão Inicial da Receita 
C 6.2.1.1.x.xx.xx  Receita a Realizar 

D 5.2.2.1.1.xx.xx  Dotação Inicial  
C 6.2.2.1.1.xx.xx  Crédito Disponível 

Reconhecimento do Crédito Tributário 

D 1.1.2.1.x.xx.xx  Créditos Tributários a Receber (P) 
C 4.1.1.x.x.xx.xx  VPA – Impostos 

Arrecadação de tributos posterior ao fato gerador 

D 1.1.1.x.x.xx.xx  Caixa e Equivalente de Caixa (F)   
C 1.1.2.1.x.xx.xx  Créditos Tributários a Receber (P) 
  
D 6.2.1.1.x.xx.xx  Receita a Realizar    
C 6.2.1.2.x.xx.xx  Receita Realizada 
   
D 7.2.1.1.x.xx.xx  Controle da Disponibilidade de Recursos  
C 8.2.1.1.1.xx.xx  Disponibilidade por Destinação de Recursos 

Arrecadação de tributos concomitante ao fato gerador 

D 1.1.1.x.x.xx.xx  Caixa e Equivalente de Caixa (F)   
C 4.1.1.x.x.xx.xx  VPA – Impostos 
 
D 6.2.1.1.x.xx.xx  Receita a Realizar    
C 6.2.1.2.x.xx.xx  Receita Realizada 
 
D 7.2.1.1.x.xx.xx  Controle da Disponibilidade de Recursos  
C 8.2.1.1.1.xx.xx  Disponibilidade por Destinação de Recursos 

Contratação de Operação de Crédito 

D 1.1.1.x.x.xx.xx  Caixa e Equivalente de Caixa (F)   
C 2.1.2.x.x.xx.xx  Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo (P) 

 
D 6.2.1.1.x.xx.xx  Receita a Realizar    
C 6.2.1.2.x.xx.xx  Receita Realizada 

 
D 7.2.1.1.x.xx.xx  Controle da Disponibilidade de Recursos  
C 8.2.1.1.1.xx.xx  Disponibilidade por Destinação de Recursos 

Contratação de Serviços - Empenho 

D 6.2.2.1.1.xx.xx  Crédito Disponível 
C 6.2.2.1.3.01.xx  Crédito Empenhado a Liquidar 
 
D 8.2.1.1.1.xx.xx  Disponibilidade por Destinação de Recursos 
C 8.2.1.1.2.xx.xx  DDR Comprometida por Empenho 

Contratação de Serviços – Registro do Contrato 

D 7.1.2.3.x.xx.xx Obrigações Contratuais 
C 8.1.2.3.x.xx.xx Execução de Obrigações Contratuais 
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Execução e liquidação de serviços previamente contratados 

D 3.3.2.x.x.xx.xx  VPD –Serviços  
C 2.1.3.x.x.xx.xx  Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F) 
 
No caso da aquisição de um bem, o lançamento seria: 
D 1.2.3.x.x.xx.xx Ativo Imobilizado (P) 
C 2.1.3.x.x. xx.xx  Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F) 
  
D 6.2.2.1.3.01.xx  Crédito Empenhado a Liquidar    
C 6.2.2.1.3.03.xx  Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 
  
D 8.1.2.3.x.xx.xx  Execução de Obrigações Contratuais     
C 8.1.2.3.x.xx.xx  Execução de Obrigações Contratuais – Executadas 
   
D  8.2.1.1.2.xx.xx  DDR Comprometida por Empenho  
C  8.2.1.1.3.xx.xx  DDR Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias  

Pagamento por serviços executados previamente contratados 

D 2.1.3.x.x.xx.xx  Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F) 
C 1.1.1.x.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa (F) 
 
D 6.2.2.1.3.03.xx  Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 
C 6.2.2.1.3.04.xx  Crédito Empenhado Liquidado Pago 
 
D 8.2.1.1.3.xx.xx  DDR Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias 
C 8.2.1.1.4.xx.xx  DDR Utilizada  

 

10 AGORA É COM VOCÊS! 

Pessoal, encerramos aqui o nosso material. Espero que vocês tenham gostado da nossa abordagem e do 

conteúdo apresentado. Com certeza essas informações irão te auxiliar na sua jornada de estudos! Grande 

abraço e bons estudos . 

“Se enxerguei mais longe, foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes..” 

(Isaac Newton) 

Equipe de Professores Estratégia 
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