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Introdução: No Brasil, o marco normativo inicial da Contabilidade Pública é
representado pela Lei 4.320/1964, que decretou normas gerais de Direito Financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, Distrito
Federal e dos Municípios. Com as mudanças feitas e introduzidas pelo Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, espera-se que as entidades públicas se
adequem aos novos controles. Viu-se a necessidade dessa adequação nas entidades
públicas para controle e contabilização dos bens presentes, pois é uma forma de
mensurar se há perdas por depreciação amortização ou exaustão, tornando-se uma
gestão mais eficiente. Objetivo: Vários são as metodologias de cálculo da depreciação,
dentre elas, o Linear, Soma dos Dígitos dos Anos, das Horas de Trabalho, das
Unidades Produzidas, neste sentido, o trabalho buscou identificar as metodologias de
depreciação dos bens móveis no Setor Público divulgadas em artigos científicos, de
estudos realizados em entidades públicas. Metodologia: O presente trabalho
configura-se como uma pesquisa exploratória de procedimento bibliográfico e
documental. Utilizando-se o site de busca Google Acadêmico
(https://scholar.google.com.br/), a pesquisa de deu em busca das palavras
‘depreciação’ e ‘público’ no título e não houve restrição de data. Para esse método de
pesquisa não foram selecionados patentes e citações. O estudo analisou de forma
qualitativa as informações trazidas pelas buscas em artigos, a fim de apontar dados
relativos ao objeto de estudo. Ao todo foram direcionados 16 trabalhos, entretanto 2
não foram possíveis acessar, pois um a página deu erro e o outro o arquivo não estava
disponível. Resultados: Constatou-se que as publicações sobre depreciação no setor
público são 93,33% publicadas no intervalo dos últimos cinco anos, resultado da
alteração na legislação aplicada ao setor público. Os trabalhos apresentam objetivos
diversificados, envolvendo Depreciação e Setor Público. Dos trabalhos encontrados
43% empregam a metodologia de depreciação das cotas lineares, que é proposto pelo
governo. 21% não realizam depreciação nos ativos imobilizados estudados pelos
autores e 36% não evidenciam qualquer tipo de informação sobre o tipo de
metodologia empregada. O número de autores por artigo varia de 1 a 4 autores, sendo
na maioria 7 trabalhos escritos por apenas 2 autores, o que caracteriza a dificuldade do
assunto. A palavra ‘depreciação’ aparece em 11 trabalhos, entretanto se considerar a
expressão ‘Depreciação de Bens Públicos’ passa a ser 12 trabalhos. Pode-se dizer, que
em virtude das mudanças ocorridas na contabilidade brasileira, houve grande avanço
nos últimos anos, no que diz respeito ao registro e controle do imobilizado do setor
público, muito em virtude das exigências normatizadoras da Secretaria do Tesouro
Nacional e das novas imposições no Tribunal de Contas da União. Ainda assim, há
muito que se fazer para atingir o patamar almejado pelo setor público brasileiro.
Conclusão: Dentre os métodos de depreciação na escritura contábil, os resultados
mostraram que a maioria emprega a metodologia proposta pelo governo, que é as cotas
lineares. Observou-se que as publicações sobre depreciação no setor público são
relativamente recentes, porém, o tema é considerado árduo, não atraindo os
pesquisadores.
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