
 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 102 (Observar a numeração do Caderno) 

Gabarito Preliminar: ERRADO 

Recurso – alterar o gabarito para CERTO 

 

Texto da questão: 

“No que se refere às classificações de receitas e despesas públicas e às disposições da 
legislação aplicável às finanças públicas, julgue os itens subsequentes. 

Na compra de um equipamento hospitalar importado, a saída de recursos referentes 
à variação cambial ocorrida entre a data do empenho e a data do pagamento deve ser 
classificada como despesa de capital.” 

 

Argumento: 

Segundo art. 12, § 4º da Lei nº 4.320/64, a despesa com aquisição de equipamentos, 
conforme mencionado no item, deve ser classificada como “Despesa de Capital” no grupo 
“Investimentos”. Veja: 

“§ 4º Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a 
execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados 
necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de 
trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e 
constituição ou aumento do capital de emprêsas que não sejam de caráter comercial 
ou financeiro.” 

Questiona-se porém o entendimento referente à despesa com a variação cambial incorrida 
entre a data do empenho e a do pagamento. Segundo o Manual SIAFI do Tesouro Nacional, 
página 69, letra “h”, a saída de recursos referentes à variação cambial, nos casos de 
importações, deve ser classificada na mesma dotação do valor inicialmente empenhado, ou 
seja, se o empenho foi para despesa de capital (equipamento hospitalar importado), a 
diferença referente à variação cambial ocorrida entre a data do empenho e a do pagamento 
deve ser classificada também como despesa de capital. Veja a transcrição do Manual: 

“h) A despesa correspondente à cobertura cambial para as importações autorizadas é 
empenhada em nome do próprio fornecedor, à taxa vigente. Havendo diferença de 
variação cambial, esta ocorrerá à conta da mesma dotação. Já os gastos relativos à 



comissão bancária e demais despesas operacionais com a remessa ocorrerão, do 
mesmo modo, à conta da dotação original, mas empenhadas por estimativa em nome 
do Banco do Brasil S.A.” 

 

Diante das justificativas apresentadas solicita-se a alteração do gabarito para CERTO. 

 

Professores Anderson Ferreira e Manuel Piñon 

 


