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17) (CESPE – Auditor Controle Externo – Área Administrativa – 
Administração – TCE/PA – 2016) As despesas caracterizadas como 
restos a pagar são extraorçamentárias na inscrição e orçamentárias 
no pagamento.  
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 

Restos a Pagar 



18) (CESPE - Analista Administração Pública – Orçamento, Gestão 
Fin. e Controle – TCDF – 2014) Com a finalidade de manter o 
equilíbrio do balanço financeiro, classificam-se os restos a pagar do 
exercício como despesa extraorçamentária, de modo a compensar 
sua inclusão na receita orçamentária.  
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 

Restos a Pagar 



19) (CESPE – Técnico Judiciário – Administrativa – STM – 2018) Os 
restos a pagar não processados em liquidação são aqueles em que 
houve o adimplemento da obrigação pelo credor e cujo direito 
adquirido está em fase de verificação.  
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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4 - CANCELAMENTO 
 
MCASP – RPNP  
 
O cancelamento das despesas empenhadas em liquidação deve ser 
criterioso, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços 
cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração está em fase 
de avaliação da prestação do serviço ou entrega do material. Tal 
cancelamento pode gerar a devolução do material recebido, 
indenização ou não dos serviços já realizados, observada a 
legislação pertinente. 
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MCASP – RPP 
 
No caso das despesas orçamentárias inscritas em restos a pagar 
processados, verifica-se na execução o cumprimento dos estágios 
de empenho e liquidação, restando pendente apenas o pagamento. 
Neste caso, em geral, não podem ser cancelados, tendo em vista 
que o fornecedor de bens ou serviços satisfez a obrigação de fazer e 
a Administração conferiu essa obrigação. Portanto, não poderá 
deixar de exercer a obrigação de pagar, salvo motivo previsto na 
legislação pertinente. 
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Art. 68, §2º - Dec. 93.872/86 
 
Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e não 
liquidados posteriormente terão validade até 30 de junho do 
segundo ano subsequente ao de sua inscrição, ressalvado o 
disposto no § 3º. (Incluído pelo Decreto nº 7.654, de 2011)       
(Vide Decreto nº 9.428, de 2018 - Vigência até 31/12/2018) 
 
Obs.: Nova redação conforme Dec. 9.428/2018, porém a vigência 
será a partir de 31/12/2018. 
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Art. 68, §3º - Dec. 93.872/86 
Permanecem válidos, após a data estabelecida no § 2º, os restos a 
pagar não processados que:  (Incluído pelo Decreto nº 7.654, de 
2011) 
 
I - refiram-se às despesas executadas diretamente pelos órgãos e 
entidades da União ou mediante transferência ou descentralização 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios, com execução iniciada 
até a data prevista no § 2º; ou (Incluído pelo Decreto nº 7.654, de 
2011) 
 
Obs.: Nova redação dada pelo Dec. 9.428/2018, porém a vigência 
será a partir de 31/12/2018. 
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II - sejam relativos às despesas: (Incluído pelo Decreto nº 7.654, 
de 2011) 
 
a) do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC; (Incluído pelo 
Decreto nº 7.654, de 2011) 
b) do Ministério da Saúde; ou (Incluído pelo Decreto nº 7.654, de 
2011) 
c) do Ministério da Educação financiadas com recursos da 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. (Incluído pelo Decreto 
nº 7.654, de 2011) 
 
Obs.: Revogado o §3º, II (todo), conforme Dec. 9.428/2018, porém 
a vigência será a partir de 31/12/2018. 
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Art. 68, §4º - Dec. 93.872/86 
Considera-se como execução iniciada para efeito do inciso I do § 
3º: (Incluído pelo Decreto nº 7.654, de 2011) 
I - nos casos de aquisição de bens, a despesa verificada pela 
quantidade parcial entregue, atestada e aferida; e (Incluído pelo 
Decreto nº 7.654, de 2011) 
 
II - nos casos de realização de serviços e obras, a despesa 
verificada pela realização parcial com a medição correspondente 
atestada e aferida. (Incluído pelo Decreto nº 7.654, de 2011) 
 

Obs.: Renumerado para §5º, conforme Dec. 9.428/2018, porém a 
vigência será a partir de 31/12/2018 
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Art. 68-A, Dec. 93.872/86 
Os empenhos a serem inscritos e reinscritos em restos a pagar a 
cada exercício financeiro poderão ter seus limites estabelecidos pelo 
Ministério da Fazenda. (Incluído pelo Decreto nº 9.428, de 2018) 
 
Art. 69, Dec. 93.872/86 
Após o cancelamento da inscrição da despesa como Restos a Pagar, 
o pagamento que vier a ser reclamado poderá ser atendido à conta 
de dotação destinada a despesas de exercícios anteriores.  
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CANCELAMENTO: 30/06/2019 - RPNP 
(validade até 30 de junho do 2º ano subsequente ao de sua 
inscrição – Art. 68, §2º, Decreto 93.872/86) 
 
Saldo RPNP será cancelado, EM REGRA. 
 
Saldo RPP ficará no BP até ser pago 
 
Obs.:  
a) A STN dispõe que NÃO deve haver cancelamento de RPP 
b) Nova redação conforme Dec. 9.428/2018, porém a vigência será 
a partir de 31/12/2018. 
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CANCELAMENTO 
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