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A Transparência das Informações contábeis e as notas explicativas 

* Denis Cássio Gabriel 

Princípio previsto na Constituição Federal de 1988, a Transparência é um importante 

instrumento para o fortalecimento e consolidação do controle social sobre a aplicação dos 

recursos públicos. O advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei da Transparência e a 

evolução tecnológica culminaram na expansão e aprimoramento dos canais institucionais de 

participação popular na gestão governamental e ofereceram ao cidadão uma gama de 

informações que permitem observar, praticamente em tempo real, os passos daqueles que 

foram eleitos para concretizar a vontade social por meio da implementação de políticas 

públicas. 

Receitas, despesas, salários de servidores, subsídios de agentes políticos, relatórios previstos 

na Lei de Responsabilidade Fiscal, licitações, contratos, prestações de contas diversas e muitas 

outras informações estão disponíveis para um acesso rápido via internet. Algo impensável 

anos atrás, quando teríamos que nos deslocar até determinada repartição e protocolar um 

pedido que provavelmente ficaria esquecido no fundo da gaveta.  

Porém algumas informações disponíveis aos cidadãos carecem de clareza e de 

compreensibilidade, como é o caso das demonstrações contábeis. Regulamentadas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade por meio das Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público, e delineadas pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, as Demonstrações Contábeis 

Aplicadas ao Setor Público exercem um precioso papel para o fornecimento de informações 

aos usuários, pois permitem aferir a composição patrimonial e os resultados atingidos, além de 

servir como ferramenta de apoio no processo de tomada de decisão e de operacionalização do 

controle social. 

É fato que a maioria dos órgãos públicos divulga os demonstrativos contábeis na rede mundial 

de computadores, mas basta acessarmos suas páginas oficiais para constatarmos que, via de 

regra, os demonstrativos contábeis apresentam informações opacas, pouco detalhadas, 

ininteligíveis para os leigos e de difícil compreensão mesmo para os que têm elevado grau de 

escolaridade e são versados em finanças públicas.    
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Essa impropriedade pode ser atenuada mediante a elaboração e divulgação das notas 

explicativas que, diferente do que muitos pensam, não têm como função somente justificar ou 

esclarecer algum erro que porventura subsista na prestação de contas. Previstas nas Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Púbico (NBC T 16.6 – Demonstrações 

Contábeis) e parte integrante das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, as 

Notas Explicativas são informações adicionais, dispostas de maneira clara, sintética e objetiva 

que visam facilitar o entendimento das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.  

De acordo com o sugerido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, é salutar que 

as Notas Explicativas contenham: a) Informações gerais da entidade; b) Resumo das políticas 

contábeis significativas; c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas 

demonstrações contábeis pela ordem em que cada demonstração e cada rubrica sejam 

apresentadas; d) Outras informações relevantes. 

Já a NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis – dispõe que as informações contidas nas notas 

explicativas devem ser relevantes, complementares ou suplementares àquelas não 

suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis e incluem os 

critérios utilizados na elaboração das mesmas, sendo eles: as informações de naturezas 

patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e 

outros eventos. 

Por sua parte, a NBC TSP Estrutura Conceitual, que alterou a NBC T 16.6, descreve em diversos 

pontos as características das notas explicativas, dentre os quais destacamos o Item 8.61 que 

menciona que “a informação evidenciada nas notas explicativas às demonstrações contábeis é 

organizada de modo que as relações com os itens evidenciados no rosto das demonstrações 

contábeis sejam claras. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações 

contábeis”.    

Em simples palavras, as Notas Explicativas são uma espécie de “manual de instruções” das 

demonstrações contábeis. Um guia que detalha e esclarece o valor registrado em cada uma 

das contas do Balanço Orçamentário, do Balanço Financeiro, do Balanço Patrimonial, da 

Demonstração das Variações Patrimoniais, da Demonstração dos Fluxos e Caixa e da 
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Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido, favorecendo a leitura e interpretação dos 

panoramas orçamentário, patrimonial e fiscal dos órgãos públicos.      

Contudo, em que pese de elaboração obrigatória, as Notas Explicativas geralmente não estão 

disponíveis para consulta nas páginas dos órgãos que integram a administração dos 

munícipios. Em rápida pesquisa a portais de transparência de vinte prefeituras paulistas 

escolhidas aleatoriamente, encontramos Demonstrações Contábeis acompanhadas de Notas 

Explicativas apenas no site da Prefeitura Municipal de Campinas, o que representa 5% de 

nossa amostragem.  

De outro modo, o Governo do Estado de São Paulo está em um estágio mais avançado quanto 

à elaboração e divulgação das Demonstrações Contábeis. Das 671 páginas do Balanço Geral do 

exercício de 2016, disponível no endereço eletrônico da Pasta, cerca de 130 referem-se às 

Notas Explicativas, permitindo uma melhor análise do patrimônio e das finanças do governo 

paulista. 

É inegável que o robustecimento da transparência refletiu significativamente na fiscalização, 

monitoramento e controle das ações da Administração Pública pela sociedade, uma vez que 

forneceu elementos que possibilitam avaliar quantitativa e qualitativamente a utilização dos 

recursos públicos. No entanto, a informação oferecida aos interessados deve ser cristalina e 

falar por si só, e a elaboração e divulgação das Demonstrações Contábeis com conteúdo 

elucidado pelas Notas Explicativas deveria ser a regra, e não a exceção. 

 Assim, cabe ao corpo técnico dos entes públicos, com o apoio pedagógico e vigiado por ações 

fiscalizatórias dos órgãos de controle interno e externo, a crucial missão de elaborar e fornecer 

demonstrações contábeis fidedignas, translúcidas e em consonância com os parâmetros legais, 

de modo a viabilizar a efetiva participação popular na gestão da “res publica”. 

* Denis Cássio Gabriel é Chefe Técnico da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) 

 

 

 


