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Não liquidado

RP Processado
Liquidado

Condições para a inscrição do RP não processado

•Disponibilidade de caixa (indicação do Ord. de Desp.);

• Vigente o prazo do credor;

• Interesse da Administração;

• Destinar a atender transferências a    instituições 

públicas ou privadas; 

• Corresponder a compromissos assumido no exterior.

Não existe condição deve-se inscrever em restos a 

pagar, pois já existe a dívida (o serviço já foi prestado).

RP Não Processado

Empenho
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Existe também a possibilidade da ação governamental ser
executada em mais de um ano. Neste caso deverá ser emitido
um empenho no início de cada exercício financeiro,
exclusivamente relativo à parcela do projeto a ser executado
naquele ano.

Vejamos o exemplo da construção de Instalações de
determinado ente Público:

A obra de construção deste ente foi planejada para durar dois
anos (24 meses). Homologada a licitação, o empenho foi emitido
em 01/02/14, o contrato para construção foi assinado e as obras
tiveram início em 01/03/14. Desse modo, o primeiro empenho
emitido foi referente às despesas a serem executadas
exclusivamente no exercício financeiro de 2014, conforme
cronograma de execução de obras.
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Serão emitidos três empenhos:

- Em 01/02/14, para as despesas de 2014;

- Em 02/01/15, para as despesas de 2015; e

- Em 02/01/16, para as despesas de 2016.
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De acordo com o parágrafo único do art. 36, da Lei 4.320/64 e
também com o art. 27 do Decreto Federal 93.872/86, os
empenhos emitidos em 01/02/14 e em 02/01/15, somente
poderão ser inscritos em restos a pagar caso a despesa tenha
sido liquidada, ou seja, para tais empenhos somente haverá
restas a pagar processados. Já para o empenho do último ano,
poderá haver restos a pagar processados e restos a pagar não
processados.

Sendo assim, os empenhos emitidos para despesas com
vigência plurianual somente deveriam ser inscritos em restos a
pagar não processados no último ano.
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Isso se baseia tendo em vista o exemplo anterior, a despesa
não liquidada foi provocada em virtude de atraso da obra. Se
aquela parcela da obra não foi executada no exercício planejado,
será certamente no seguinte, uma vez que a obra será concluída,
devendo, por competência, utilizar recursos do respectivo
orçamento.

Desse modo, a despesa não liquidada, caso não seja o último
ano de execução da obra, não deveria ser inscrita em restos a
pagar. Esse empenho deveria ser anulado em 31/dez e a
respectiva despesa absorvida pelo orçamento do exercício
seguinte, quando poderá ser emitido um novo empenho para
aquele ano.
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No entanto, observa-se que, na prática, os órgãos e entidades
do Governo Federal inscrevem empenhos em restos a pagar sem
observar o disposto no parágrafo único do art. 36 da Lei
4.320/64, ou seja, mesmo que não seja o último ano de execução
do contrato de vigência plurianual e mesmo que o empenho não
tenha sido liquidado, eles normalmente são inscritos em restos a
pagar não processados.

Isso ocorre em virtude da observância isolada dos artigos 35 e
68 do Decreto Federal 93.872/86, os quais, de fato, tratam
especificamente e disciplinam de forma mais clara as condições
para inscrição de empenhos em restos a pagar.
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Assim, os órgãos com receio de eventualmente não
receberem recursos orçamentários suficientes para execução de
seus projetos no ano seguinte, preferem inscrever o empenho em
restos a pagar (quando possível, observadas as condições
admitidas pela legislação). Com isso “garantem” o recurso
orçamentário no empenho inscrito em restos a pagar, para que
possa ser utilizado no próximo ano.
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Atenção:

Os restos a pagar são controlados em contas de natureza da
Informação Orçamentária. Contas com Informações de Natureza
Orçamentária registram, processam e evidenciam os atos e fatos
relacionados ao planejamento à execução orçamentária,
representadas pelas contas que registram aprovação e execução
do planejamento e orçamento, inclusive restos a pagar (Natureza
de Informação das contas).

Com a inscrição dos empenhos em restos a pagar será
registrada uma despesa orçamentária e seu pagamento no
exercício seguinte deve ser registrado como despesa
extraorçamentária.
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Atualmente a Contabilidade Pública preocupa-se em gerar
informações não apenas para o controle orçamentário, mas
também para o patrimônio público, motivo pelo qual são
adotados esses dois enfoques:

- Despesa orçamentária (utilização de recursos orçamentários);
e

- Despesa patrimonial (variação diminutiva do patrimônio
líquido).

O regime orçamentário misto, informado pelo art. 35 da Lei
4.320/64, estabelece o regime de competência para as
despesas: pertencem ao exercício financeiro as despesas nele
empenhadas.
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A despesa sob o enfoque orçamentário ocorreu com a
emissão do empenho. Assim, garantindo a satisfação do regime
orçamentário de competência para as despesas, esse empenho
será inscrito em restos a pagar. Caso ele não seja inscrito em
restos a pagar, o empenho será cancelado.

No final do exercício financeiro, com a inscrição do empenho
em restos a pagar o recurso é reservado para que se possa
pagar a despesa no próximo ano.

Portanto, a inscrição de empenho em restos a pagar ocorre
em virtude do regime de competência orçamentária, informado
no art. 35 da Lei 4.320/64, e não em virtude do regime de
competência patrimonial.



Restos a Pagar – Parte 2

Observa-se ainda que os restos a pagar são evidenciados no
Passivo Financeiro, todavia não necessariamente no Passivo
Circulante. O Passivo Financeiro engloba valores que não
dependem de autorização orçamentária para serem pagos (Lei
4.320/64, art. 105, parágrafo 3°), assim, essa especificação do
Passivo possui um enfoque orçamentário. Já o Passivo Circulante
compreende efetivas obrigações de pagamento, cujos fatos
geradores já ocorreram.

Com a inscrição do empenhos em restos a pagar ocorrerá a
despesa orçamentária e seu pagamento no exercício seguinte
será uma despesa extraorçamentária.
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É importante saber que os restos a pagar passam a compor a
dívida flutuante do ente, com a sua inscrição registra-se no
passivo financeiro do órgão/entidade a obrigação de pagamento.

Considerando que a receita arrecadada já está em caixa
integrado o ativo financeiro do ente público no final do exercício
(ou está em vias de ser arrecadada) e que existe uma despesa
empenhada, que criou para o Estado uma obrigação pendente do
cumprimento do implemento de condição, deve-se registrar uma
conta de passivo com a inscrição em restos a pagar.

Caso não seja efetuado tal registro no passivo financeiro, o
ente estará apresentando um superávit financeiro indevido, o
qual poderia ser utilizado para abertura de crédito adicional no
ano seguinte, na forma prevista por lei.
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- Ordinário;

Modalidades ou Tipos de Empenhos: - Estimativo; e

- Global.

Em um empenho do tipo estimativo, dada a incerteza dos
valores de despesa a serem executados, normalmente o seu
pagamento diverge do valor inicialmente empenhado. Quando
esse empenho é totalmente pago no mesmo exercício de
emissão:

- Se a despesa a ser executada apresentar-se maior do que o
valor empenhado, o empenho será reforçado com os recursos do
orçamento em curso, ou seja, o mesmo orçamento de emissão
do empenho. Esse reforço gera uma despesa orçamentária



Restos a Pagar – Parte 2

- Se a despesa executada for menor que o valor empenhado,
a diferença será anulada.

Quando esse empenho estimativo for inscrito em restos
a pagar:

- Se a despesa a ser executada apresentar-se maior que o
valor empenhado, a diferença deverá ser paga com os recursos
do orçamento presente, que não é o mesmo orçamento de
emissão do empenho, ou seja, serão utilizados recursos do
exercício financeiro posterior à emissão do empenho. Tal
diferença é classificada como “despesas de exercícios anteriores”,
sendo uma despesa orçamentária.

- Se a despesa executada for menor que o valor empenhado,
a diferença será anulada.
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Limitações para inscrição de empenhos em Restos a Pagar

Não são todas as despesas empenhadas durante o exercício
financeiro e não pagas até 31 de dezembro que deverão ser
inscritas em restos a pagar. A princípio, apenas os empenhos que
já foram liquidados deveriam ser registrados em restos a pagar.
Portanto, apenas deveriam existir os restos a pagar processados,
no entanto a legislação prevê algumas exceções.

Via de regra, o empenho não liquidado, deve ser anulado em
31 de dezembro, salvo quando satisfazer as condições
estabelecidas em Lei.
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Assim, o Governo Federal, através do SIAFI, procede a
inscrição automática de empenhos liquidados em restos a pagar
processados no encerramento do exercício financeiro.

Já os empenhos não liquidados, não serão inscritos
automaticamente em restos a pagar não processados no final do
ano. Para que tais empenhos sejam inscritos em restos a pagar
deverão satisfazer as condições previstas no Decreto 93.872/86.

Tal procedimento para inscrição de empenhos em restos a
pagar é oriundo da alteração do texto original do art. 68 do
Decreto 93.872/86, promovido pelo Decreto 7.654/11. Antes das
alterações promovidas em 2011, o Governo Federal efetuava a
inscrição automática de todos os empenhos em restos a pagar.
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QUESTÃO: Técnico Federal de Controle Externo – TCU –
CESPE – 2015 - Um serviço de manutenção de imóveis foi
prestado a um ente da Federação no mês de outubro de 2014.
Em 31/12/2014, apesar de já ter passado pelas fases de
empenho e liquidação, o valor do serviço ainda não havia sido
pago ao prestador do serviço.

Com referência a essa situação hipotética, julgue
o próximo item.

Trata-se, nesse caso, de uma despesa não processada e cujo
valor deve ser inscrito em restos a pagar.

( ) Certo ( ) ErradoX


