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Nota Técnica n°. 001/2015/GECOG 

Vitória, 13 de janeiro de 2015. 

 

Assunto: Registro de Passivos sem Suporte Orçamentário. 

 

1. Trata-se de orientação acerca do reconhecimento contábil de obrigações sem 

suporte orçamentário no momento do fato gerador, em observância ao regime de 

competência. 

2. A Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de 

direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, instituiu no seu artigo 35, no tocante à 

apropriação orçamentária da receita e da despesa pública no exercício (“Regime 

Orçamentário”), que as receitas devem ser registradas pela arrecadação e as despesas 

pelo empenho. 

3. Entretanto, em seus artigos 85, 89, 100 e 104, determinou que as variações 

patrimoniais devessem ser evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes 

da execução orçamentária, para que as informações contábeis permitam o 

conhecimento da verdadeira composição patrimonial e dos resultados econômicos 

e financeiros do exercício, conforme segue: 

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

acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição 

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

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

financeiros. 

(...) 

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

financeira patrimonial e industrial. 

(...) 

Art. 100 As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados 

da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução 

e as superveniências e insubsistência ativas e passivas, constituirão elementos da 

conta patrimonial. 

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

verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, 

e indicará o resultado patrimonial do exercício. 

 

4. Destaca-se também que a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, assim como 

qualquer outro ramo da ciência contábil, deve observar os Princípios de Contabilidade, 

que representam a essência das doutrinas e das teorias relativas a essa ciência. 

5. A NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23 de setembro de 2016, estabelece os 

conceitos que fundamentam a elaboração e a divulgação dos Relatórios Contábeis de 

Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs), os quais devem ser elaborados 

com base no regime de competência. 

6. Dessa forma, para evidenciar a real situação patrimonial da entidade, as 

despesas devem ser registradas na sua totalidade e no momento da ocorrência de 

seu fato gerador, em observância aos Princípios Contabilidade. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal também reforça o entendimento de que o registro da despesa 

deve ser feito no momento da ocorrência do fato gerador: 

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a 

escrituração das contas públicas observará as seguintes: 

(...) 

II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o 

regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos 

fluxos financeiros pelo regime de caixa. (Grifamos) 

7. Em breve análise sobre o tema, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 

Público (MCASP) apresenta o seguinte entendimento com relação ao Passivo Exigível 

(visão patrimonial) e a emissão do Empenho (visão orçamentária): 

2.2.5.1. Passivo Exigível X Empenho 

Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, o empenho de despesa é o ato emanado 

de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento 

pendente ou não de implemento de condição.  

Quando a lei utiliza a palavra “obrigação”, ela não se refere à obrigação patrimonial 

(passivo exigível), pois uma obrigação patrimonial é caracterizada por um fato 

gerador já ocorrido, ou, conforme a lei, por uma condição já implementada. A Lei nº 

4.320/1964 refere-se ao comprometimento de recurso financeiro da entidade 

governamental que fez o empenho, ou seja, uma obrigação financeira para fins de 

cálculo do superávit financeiro, fonte da abertura de créditos adicionais nos 

exercícios seguintes. Por outro lado, o registro da obrigação patrimonial independe 

da execução orçamentária. 
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8. Nesse sentido, conclui-se que caso a unidade gestora tenha obrigação a pagar que 

não esteja amparada por crédito orçamentário, ou seja, não tenha sido empenhada, esta 

deverá ser registrada como um passivo permanente no momento do fato gerador. 

Exemplo de obrigação desta natureza diz respeito a exigibilidades cujos empenhos 

originários tenham sido cancelados ao final do exercício, mas que serão executadas 

orçamentariamente no exercício subsequente. 

9. Ressalta-se que o registro desta obrigação como passivo permanente se dá 

em virtude de que este passivo depende de autorização legislativa para sua 

amortização. No momento do empenhamento da despesa orçamentária, a obrigação 

passa a integrar o passivo financeiro. 

10. O registro no SIGEFES referente ao reconhecimento da obrigação no momento do 

fato gerador ocorrerá com a incorporação de um passivo, em contrapartida de uma 

variação patrimonial diminutiva, diretamente à conta do patrimônio líquido ou de um ativo, 

conforme exemplificado no quadro abaixo: 

 

Operação Patrimonial 

 Documento: Nota Patrimonial - NP 
 Tipo Patrimonial: Informar o tipo patrimonial correspondente 
 Item Patrimonial: Informar o item patrimonial correspondente 
 Operação Patrimonial: 
 

1. Despesas do Exercício 

a) XXXX – Reconhecimento da obrigação, sem prévia emissão da nota de empenho, contra 

VPD – SEM CONTRATO; ou 

b) XXXX – Reconhecimento da obrigação, sem prévia emissão da nota de empenho, contra 

VPD – COM CONTRATO. 

2. Despesas de Exercícios Anteriores 

a) XXXX – Reconhecimento da obrigação, sem prévia emissão da nota de empenho, contra 

Ajustes de Exercícios Anteriores – SEM CONTRATO; ou 

b) XXXX – Reconhecimento da obrigação, sem prévia emissão da nota de empenho, contra 

Ajustes de Exercícios Anteriores – COM CONTRATO. 

3. Despesas com Incorporação de Ativo 

a) XXXX – Reconhecimento da obrigação, sem prévia emissão da nota de empenho, com 

incorporação de ativo – SEM CONTRATO; ou 
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b) XXXX – Reconhecimento da obrigação, sem prévia emissão da nota de empenho, com 

incorporação de ativo – COM CONTRATO. 

4. Despesas com Ingresso no Almoxarifado 

 

a) XXXX – Reconhecimento da obrigação, sem prévia emissão da nota de empenho, com 

ingresso no almoxarifado – SEM CONTRATO; ou 

 

b) XXXX – Reconhecimento da obrigação, sem prévia emissão da nota de empenho, com 

ingresso no almoxarifado – COM CONTRATO. 

 

5. Despesas com Incorporação de Ativo em outro Tipo Patrimonial 

 

a) XXXX – Reconhecimento da obrigação, sem prévia emissão da nota de empenho, com 

incorporação de ativo em outro Tipo Patrimonial – SEM CONTRATO; ou XXXX – 

Reconhecimento da obrigação, sem prévia emissão da nota de empenho, com incorporação 

de ativo em outro Tipo Patrimonial – COM CONTRATO; e 

b) XXXX – Incorporação de ativo referente ao reconhecimento da obrigação, sem prévia 

emissão da nota de empenho, em outro Tipo Patrimonial. 

 

11. O código das operações patrimoniais dependerá do tipo e item patrimonial a ser 

utilizado. 

12. Cabe frisar que os registros recomendados visam a permitir que os demonstrativos 

contábeis passem a evidenciar a totalidade dos passivos contraídos pelos órgãos e 

entidades do Estado, sejam eles decorrentes ou não da execução orçamentária, evitando 

que ocorra uma análise distorcida da situação fiscal e patrimonial do ente. 

13. Ressalta-se que o artigo 60 da Lei nº 4.320/64 proíbe realizar despesa sem prévio 

empenho: “É vedada a realização de despesa sem prévio empenho”. 

14. Conforme disposto na NBC TSP 23 - Políticas Contábeis, Mudança de 

Estimativa e Retificação de Erro, os erros decorrentes de omissões e incorreções nas 

demonstrações contábeis, de um ou mais períodos anteriores, devem ser excluídos do 

superávit ou déficit do exercício em que foram identificados. Com isso, o registro contábil 

de passivos, que não foram reconhecidos tempestivamente em exercícios anteriores, 

deve ocorrer em contrapartida à conta 237110311 – Ajustes de Exercícios Anteriores – 

Saldos Não Financeiros. 

15. Cumpre salientar que devem constar em Notas Explicativas os efeitos das 

alterações nas políticas contábeis ou correção de erros, conforme disposto no Capítulo 
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7.3 do MCASP, no que tange à elaboração e divulgação da Demonstração das Mutações 

do Patrimônio Líquido (DMPL). 

16. Quando houver necessidade de emitir empenho de despesa referente a passivos 

permanentes previamente reconhecidos, devem-se adotar os seguintes procedimentos: 

Documento Operação 

 

 Tipo de credor: tipo de credor correspondente; 

 Natureza de Despesa: X.X.XX.XX; 

 Fonte: fonte correspondente; 

 Tipo Patrimonial: tipo patrimonial correspondente; 

 Sub-item da Despesa: sub-item da despesa correspondente; 

 Tipo de reconhecimento do passivo: “passivo reconhecido 
previamente” ou “passivo reconhecido previamente em exercício 
anterior”, conforme o caso. 

 

17. Quanto ao campo da NE – Nota de Empenho “Tipo de reconhecimento do passivo” 

deve-se selecionar a opção “passivo reconhecido previamente” para os casos de 

execução orçamentária de passivos reconhecidos previamente no exercício corrente. Já 

a opção “passivo reconhecido previamente em exercício anterior” deve ser utilizada para 

os casos de execução orçamentária de passivos reconhecidos previamente em exercícios 

anteriores. 

18. Para liquidação de despesas cujos passivos foram reconhecidos previamente, na 

transação “Nota de Liquidação”, deve-se preencher o campo “Tipo de reconhecimento de 

passivo” com a opção “Liquidar NE de passivo reconhecido previamente”. 

19. Solicitamos que dúvidas relativas aos procedimentos constantes na presente Nota 

Técnica, bem como quanto à necessidade de criação de novas operações patrimoniais, 

sejam encaminhadas por meio do canal “FALE CONOSCO” da SEFAZ. 

 

Alan Johanson 

Consultor do Tesouro Estadual 

Gerente de Contabilidade Geral do Estado 

Contador CRC ES nº 011212/O-0 

 

Nota de 

Empenho 
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