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PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO
1
Conceito de despesas correntes: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(MCASP), 6.ª ed. (p. 71), classificam-se como despesas correntes aquelas que não contribuem, diretamente, para
a formação ou a aquisição de um bem de capital. Considerando o que consta no art. 12 da Lei n.º 4.320/1964 e a
classificação das despesas orçamentárias por Grupo de Natureza de Despesa (GND), que guarda relação com a
classificação por categoria econômica, espera-se que o candidato mencione que as despesas correntes são,
em regra, as despesas empregadas para a manutenção das atividades da administração pública, ou seja, pessoal
e encargos sociais, juros e encargos da dívida, além de outras despesas correntes.
2
Conceito de despesas de capital: segundo o MCASP (p. 71), as despesas de capital são aquelas que
contribuem, diretamente, para a formação ou a aquisição de um bem de capital. A partir do que consta no art. 12
da Lei n.º 4.320/1964 e da classificação das despesas orçamentárias por GND, espera-se que o candidato
mencione que as despesas de capital são, em regra, as despesas utilizadas para a formação do patrimônio
público ou para redução de seu endividamento, como os investimentos, as inversões financeiras e a amortização
da dívida.
3
Diferenças entre as despesas correntes e as despesas de capital quanto aos seus efeitos patrimoniais:
nesse quesito, espera-se que o candidato responda que as despesas correntes, em regra, resultam em variações
patrimoniais diminutivas, ou seja, variações passivas, reduzindo o patrimônio da administração pública. O mesmo
não ocorre nas despesas de capital, cujas despesas são, em regra, compensadas por mutações ativas,
ou seja, pela entrada de um ativo ou a diminuição de um passivo no patrimônio da administração pública.
Ressalta-se que existem despesas correntes que podem gerar mutações ativas (exemplo: aquisição de material
de consumo), bem como despesas de capital que não geram mutações ativas (exemplo: transferências a outros
entes federativos).

