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RESUMO

Esse trabalho tem como objetivo compreender os motivos para a inscrição de
despesas em restos a pagar (RAP). No Brasil, os RAP assumem a complexa tarefa de
“flexibilizar” a anualidade orçamentária e, nos últimos anos, têm-se destacado por produzir
inúmeras disfuncionalidades, tais como o comprometimento da gestão fiscal, a falta de
transparência e a concorrência com o orçamento em vigor. Consequentemente, propostas de
restrição da ferramenta têm sido frequentemente apresentadas na esfera legislativa e acadêmica.
No entanto, apesar da diversidade de análises quantitativas sobre a trajetória de
RAP, a literatura sobre o tema é carente de estudo empírico que esclareça os interesses, as
instituições e as situações que provocam sua utilização. Esta pesquisa busca suprir tal lacuna
por meio de uma metodologia qualitativa, que consiste na realização de entrevistas presenciais
semiestruturadas com gestores públicos de órgãos setoriais da União responsáveis pela
execução orçamentária e financeira.
Os resultados trouxeram novos elementos de análise sobre o tema, assim como
reforçaram alguns motivos mencionados pela literatura. A maior parte deles decorre de
fenômenos abrangentes da administração pública brasileira, referentes ao sistema orçamentário,
à gestão pública e à gestão fiscal da União.
Entre os motivos identificados nesta pesquisa encontram-se: a liberação tardia de
dotações e limites orçamentários; a discrepância entre o limite de empenho e de pagamento; o
interesse do gestor em não perder o orçamento em vigor ou ver reduzido seu orçamento futuro;
a falta de planejamento das unidades; a descentralização da execução de despesas para estados
e municípios; a execução de despesas decorrentes de emendas parlamentares; a tentativa de
garantir recursos para o período de antevigência da Lei Orçamentária Anual; as tentativas de
empenho integral de despesas de cunho plurianual; a imprevisibilidade na execução de obras;
a oposição entre o regime de caixa e competência, em especial para despesas obrigatórias; a
postergação do pagamento para cumprir a meta de resultado fiscal, entre outros.
Com base nos achados, foi possível concluir que a solução para as
disfuncionalidades atribuídas aos RAP não pode se resumir a mudanças nas normas que
disciplinam sua utilização. Sugerem-se outras formas de intervenção, que enfrentem as
condições estruturantes do sistema orçamentário, da gestão fiscal e da gestão pública brasileira.
Palavras-chave: Restos a Pagar; Anualidade Orçamentária: Plurianualidade Orçamentária;
Emendas parlamentares; Gestão fiscal.
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ABSTRACT

The purpose of this paper is to understand the reasons for the use of the Brazilian
‘carry-over’ (“Restos a Pagar” - RAP). In Brazil, RAPs assume the complex task of making the
budgetary cycle more flexible and, recently, have been assigned as responsible for numerous
dysfunctionalities, such as impairing fiscal policy, reducing transparency and creating a parallel
budget. Consequently, proposals for restricting RAP have often been presented in the legislative
and academic spheres.
However, despite the diversity of quantitative analysis on the RAP trajectory, the
literature on the subject is lacking empirical studies that clarify the interests, institutions and
situations that promote its use. This research seeks to fill this gap by employing a qualitative
methodology, which consisted of semi-structured face-to-face interviews with public managers
responsible for the budgetary and financial execution of public agencies in Brazil.
The results brought new analytical elements on the subject, as well as reinforced
some of the reasons mentioned in the literature. Most of them stem from systemic phenomena
in the Brazilian public administration, specially regarding budget system and public and fiscal
management.
Examples of the reasons identified in this research are: the late release of budget
authorizations and limits; the discrepancy between the limit of budgetary commitment and
payment limits; the public managers' interest in not losing their current budget or seeing their
future budget reduced; the lack of planning; the decentralization of expenditure to states and
municipalities; the expenditure resulting from parliamentary amendments; the integral
commitment of multi-annual expenditures; the unpredictability in the execution of public
investments; the opposition between the cash and accrual method, especially for compulsory
expenditure; the postponement of payment to meet the fiscal rule, among others.
Based on the findings, we conclude that the solution to the dysfunctionalities
assigned to RAP cannot be reduced to changes in the norms that regulate its use. We suggest
that the solution involves interventions that address the aforementioned reasons, which derive
from structuring conditions of the budget system and of general elements from fiscal and public
management in Brazil.

Keywords: Carry over; Fiscal Year; Multi-Year; Parliamentary Amendments; Fiscal Policy.
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INTRODUÇÃO
O equilíbrio entre anualidade e plurianualidade na execução do orçamento é um dos
desafios enfrentados pela administração pública brasileira.
De um lado, a anualidade é um princípio constitucional que fixa um horizonte de
tempo para o controle parlamentar e social dos gastos públicos1. Tendo como referência o
período de um ano, é possível melhor projetar as receitas e as despesas, assim como dar mais
previsibilidade e transparência para a atuação do Estado. Segundo STOURM, a fórmula do
orçamento anual teria como base a ideia de que um ano é “o máximo de tempo durante o qual
podem os parlamentares consentir em delegar seus poderes e o período mínimo necessário aos
governos para pôr o orçamento em execução”2.
Por outro lado, como bem aponta GIACOMONI3, com a complexificação das
funções do Estado, esse período de execução se tornou insuficiente para a implementação de
algumas políticas públicas. Atividades e projetos de maior duração, ou que sobrepõem a linha
fictícia do exercício financeiro, enfrentam os riscos e os sobressaltos provocados pela
periodicidade anual dos orçamentos. De certa maneira, e conforme mencionado pela literatura,
a materialização dessa moldura institucional do Estado pode comprimir os objetivos para os
quais foi criada, mormente a transparência, o controle e a execução de políticas públicas.
No Brasil, podem-se observar os reflexos dessa moldura na contabilidade pública,
mais especificamente nos Restos a Pagar (RAP). Segundo CARVALHO, os RAP constituem o
instrumento que permite a “flexibilização” do princípio da anualidade orçamentária, por
autorizarem a liquidação e o pagamento de despesas em anos posteriores a sua autorização4.
Isto é, ao final do ano, caso não tenha sido verificada a entrega parcial ou total de determinado
produto ou serviço, ou mesmo seu pagamento, é possível postergá-lo para os anos seguintes.
Nos últimos anos, os Restos a Pagar têm sido duramente criticados pela literatura,
entre outros aspectos, por criarem uma espécie de orçamento paralelo nos exercícios
posteriores, não integrarem a base de cálculo do resultado fiscal primário no exercício do
empenho e dificultarem o equilíbrio entre receitas e despesas. Como resultado, inúmeras
1

CARVALHO, 2014, p. 279
STOURM apud GIACOMONI, 2017, p. 72.
3
GIACOMONI, 2017, P. 72.
4
CARVALHO, 2014, p. 308. A esse respeito, cumpre ressaltar que o orçamento, nesse caso, é percebido em
sentido amplo, tendo como referência todo o ciclo orçamentário e não apenas as dotações. Isso é importante de ser
reforçado uma vez que os RAP não postergam a dotação orçamentária, como os instrumentos denominados de
carry over; os RAP postergam a validade dos empenhos realizados, isto é, flexibilizam a liquidação e o pagamento
- etapas da execução financeira que integram o ciclo orçamentário. Assim, ao longo de todo o texto, quando se diz
que os RAP flexibilizam o princípio da anualidade orçamentária, faz-se referência ao ciclo orçamentário, e não
apenas ao orçamento em sentido estrito.
2
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propostas de alteração da legislação sobre o tema têm sido apresentadas, a fim de tornarem mais
restritas as regras de inscrição e de vigência desse instrumento.
No entanto, os estudos sobre o tema não aprofundam as situações concretas que
promovem sua utilização. Em geral, as pesquisas delineiam o comportamento dos RAP ao
longo dos anos, calculam sua duração média, projetam e criticam seus impactos; porém, não
estabelecem, de forma estruturada e com base empírica, os motivos que levam os gestores, e de
forma geral, a administração pública, a recorrerem a esse instrumento para a “flexibilização”
da anualidade orçamentária5.
Assim, corre-se o risco de implementar medidas corretivas que não levem em conta
a concretude das situações e dos problemas que envolvem a inscrição de despesas em RAPNP.
Corre-se o risco de, sob o pretexto de atingir um dos importantes objetivos da gestão financeira
do estado, tais como o equilíbrio entre receitas e despesas, deixar-se de lado os demais objetivos
da formulação do orçamento. Além disso, é possível que as disfuncionalidades não decorram
diretamente das regras legais que disciplinam os RAP, mas de outras condições sistêmicas.
Diante de tal problemática, essa pesquisa tem como objetivo-geral investigar os
motivos que levam a administração pública a inscrever despesas em Restos a Pagar. Isto é,
pretende-se identificar os interesses e as instituições que condicionam a prática cotidiana dos
gestores envolvidos na execução do orçamento. Com isso, pretende-se conhecer de maneira
mais detalhada a racionalidade dos atores responsáveis pela execução orçamentária e financeira
e as pressões que tensionam o princípio da anualidade orçamentária.
No delineamento do escopo do projeto, restringe-se a análise, primeiramente, ao
orçamento da União, tendo em vista as dificuldades para realizar estudo abrangente sobre a
utilização do instrumento em todos os entes federativos.
Além disso, observa-se que a investigação dos motivos para inscrição de Restos a
Pagar Processados (RAPP) e Não-Processados (RAPNP) demanda esforços e desenhos de
pesquisa diferentes. Os RAP Processados (referentes a despesas já liquidadas, ou seja, cuja
verificação

da

conclusão/entrega

foi

concluída),

dependem,

prioritariamente,

da

disponibilidade de recursos financeiros para pagamento imediato, assim como do atendimento
de condições administrativas e contábeis no processo de pagamento. A própria legislação prevê
a inscrição automática de despesas liquidadas, de forma que sua investigação teria como
enfoques principais os processos de gestão fiscal, realizados especialmente pela Secretaria do
Tesouro Nacional, e os processos técnicos que precedem o pagamento.
Neste caso, entende-se o termo “orçamento” em sentido amplo, incluindo todas as etapas do ciclo orçamentário,
inclusive a execução financeira.
5
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De outro lado, para os Não Processados (cuja liquidação não foi realizada), há
necessidade de participação ativa dos gestores nas diversas áreas da administração pública, os
quais devem fundamentar a postergação da liquidação e do pagamento da despesa. É esse grupo
de RAP que apresenta, de forma mais concreta, a tensão entre anualidade e plurianualidade nas
políticas públicas, por abarcar projetos e atividades potencialmente não-concluídos. Assim,
como forma de restrição de escopo da pesquisa, pretende-se investigar apenas os Restos a Pagar
Não Processados, que corresponderam, em média, a 81,93% do total de RAP inscritos nos
últimos dez anos6.
Em terceiro lugar, o foco da investigação recai sobre a inscrição inicial de RAP,
isto é, a etapa realizada ao término do ano em que o orçamento estava em vigor. Não se pretende
investigar os motivos que levam, por exemplo, a seu cancelamento posterior ou sua reinscrição,
uma vez que, nessas situações, já houve a “flexibilização” do princípio da anualidade7, de modo
que a interação entre a vigência do orçamento e sua execução não persiste da mesma forma.
Como ponto de partida, esse trabalho possui três hipóteses principais. A primeira é
de que os motivos mais frequentes na literatura, referentes à postergação do pagamento para
cumprimento da meta de resultado fiscal primário, possuem escopo limitado no total das
despesas inscritas em RAPNP. Isto é, acredita-se que há outros condicionantes além da gestão
fiscal da União.
A segunda hipótese do trabalho prevê a possibilidade de associação em nível de
processos, e não apenas estatística, entre os motivos para inscrição em RAPNP e determinadas
classificações da despesa. Nos estudos sobre o tema, há indícios dessa associação, mas não há
estudos empíricos que permitam a compreensão dos processos que as permeiam.
Por fim, a terceira hipótese do trabalho é de que parte significativa das situações
em que há inscrição de restos a pagar corresponde a fenômenos sistêmicos da administração
pública brasileira, e não apenas de problemas nas normas específicas que disciplinam os RAP.
Para atingir o objetivo-geral desta pesquisa, primeiramente, pretende-se realizar
uma revisão bibliográfica do tema, incluindo a conceituação e identificação do objeto de
pesquisa, a explicitação das disfuncionalidades atribuídas pela literatura a RAP, e,
especialmente, a identificação dos motivos atribuídos pela literatura para sua ocorrência. Em
seguida, pretende-se organizar os motivos levantados na exploração inicial e elaborar um
conjunto de questões e elementos a serem testados empiricamente.

6

Considera-se apenas a inscrição inicial, entre o exercício de referência e o exercício seguinte.
Neste caso, entende-se o conceito de “orçamento” em sentido amplo, incluindo todas as etapas do ciclo
orçamentário, inclusive a execução financeira. A esse respeito, observar nota de rodapé nº 4.
7
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Posteriormente, tem-se como objetivo investigar o problema por meio de pesquisa
qualitativa, envolvendo gestores responsáveis pela execução orçamentária e financeira da
União. Para tanto, utiliza-se uma metodologia que consiste na realização de entrevistas
presenciais com os referidos gestores, a fim de explorar as situações, os interesses e as
instituições que condicionam sua atuação. Nesse caso, o objetivo é conhecer mais a fundo como
funcionam as decisões desses gestores sobre a inscrição de despesas em Restos a Pagar Não
Processados, assim como perquirir sobre os processos em que elas estão incluídas e as situações
que as afetam.
Este trabalho está estruturado em dois capítulos, que seguem, grosso modo, a
estrutura dos objetivos específicos da pesquisa. O primeiro capítulo introduz o objeto de
pesquisa, apresentando os princípios da anualidade e plurianualidade orçamentária, o conceito
de RAP e sua aplicabilidade, informações sobre a execução orçamentária nos últimos anos e
um levantamento bibliográfico das principais disfuncionalidades que lhes são atribuídas pela
literatura. Em seguida, o capítulo apresenta e organiza os motivos para a inscrição de despesas
em RAP que podem ser extraídos dos escritos acadêmicos sobre o tema.
O segundo capítulo consiste na apresentação e análise dos resultados da pesquisa
qualitativa realizada com gestores públicos, incluindo informações quantitativas extraídos dos
sistemas de contabilidade pública da União, que facilitam a compreensão e avaliação dos
relatos. Por fim, realiza-se uma comparação entre os motivos previstos na literatura e os
achados dessa pesquisa.
Vale ressaltar a atualidade e relevância do tema. Os RAP inscritos no exercício de
2017/2018 corresponderam a 155 bilhões de reais, ou seja, 7,0% do orçamento da União. Eles
seguiam trajetória decrescente entre 2014 e 2016, com variação de -2,2%, -26,4% e -24,9%,
respectivamente, mas voltaram a crescer em 2017, com aumento de 1,8%.
Além disso, trata-se de um assunto que fundamentou o parecer prévio do TCU pela
rejeição da prestação de contas do Presidente da República de 2014, e, posteriormente, foi
objeto de discussão durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Na ocasião, o TCU
apontou irregularidades na inscrição de despesas do Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV) em RAP.
Por fim, deve-se destacar a oportunidade de discussão do tema, uma vez que se
encontra em tramitação a Nova Lei de Finanças Públicas, que disciplina sobre parte
significativa dos aspectos abordados nesta pesquisa.
Como será visto adiante, os motivos mencionados em entrevistas pelos gestores
públicos estão associados a disfuncionalidades do sistema orçamentário, da gestão pública e da
4

gestão fiscal. Além disso, como será observado nos achados, é possível identificar a prevalência
de alguns motivos conforme os diferentes indicadores de resultado primário (RP),
especialmente de despesas obrigatórias, discricionárias, despesas do PAC e despesas
decorrentes de emendas parlamentares.
Além disso, foi possível identificar a prevalência de alguns motivos conforme os
diferentes indicadores de resultado primário (RP), especialmente de despesas obrigatórias,
discricionárias, despesas do PAC e despesas decorrentes de emendas parlamentares. Tendo em
vista a variação em sua forma de execução, foi possível identificar a interação entre essas
classificações e diferentes motivos para inscrição em RAPNP.
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1. CAPÍTULO 1: CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO A
PARTIR DA LITERATURA
1.1.

O Princípio da Anualidade Orçamentária
O princípio da anualidade orçamentária funciona como mecanismo de sustentação

do sistema de freios e contrapesos entre o Executivo e o Legislativo. Nas palavras de FORTIS
e GASPARINI: “o orçamento público é uma forma de delegação de competência do Legislativo
ao Executivo” que opera por um prazo determinado8.
A temporalidade da autorização cria interesses e institui a disputa de poder entre
Executivo e Legislativo. De um lado, ao Legislativo interessa controlar detalhada e
frequentemente os gastos realizados pelo Executivo, o que lhe concede mais poder; de outro
lado, ao Executivo interessa o maior tempo possível para executar as políticas públicas de forma
autônoma9.
Além do dilema político, existe também um dilema técnico no princípio da
anualidade, que opõe o tempo necessário para a implementação das políticas públicas e o tempo
limítrofe para a elaboração de projeções precisas de receitas e despesas10.
Segundo CARVALHO, os pontos positivos do princípio da anualidade incluem a
possibilidade de controle do Legislativo sobre o Executivo, a razoabilidade do prazo de um ano
para projeções econômicas, a capacidade de correção de falhas a cada ano e a rapidez de
incorporação de novas demandas11.
No entanto, a anualidade também cria restrições, especialmente à implementação
de políticas com prazo mais longo de maturação. A execução dessas políticas depende de
autorizações sucessivas do Legislativo, o que faz crescerem os riscos de sua implementação12.
No mesmo sentido, segundo FORTIS e GASPARINI, existem despesas com tempo de
execução necessariamente superior a um ano. O fato de não ter uma autorização mais longa cria
“um processo de aprovação repetitiva do mesmo projeto ou atividade, que pode resultar em
instabilidades diante dos riscos de revisão ou mesmo de interrupção a cada negociação
orçamentária”13.
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FORTIS e GASPARINI, 2017, p. 30.
Idem.
10
GIACOMONI, 2017, p. 72 e LONGO apud CARVALHO, 2014, p. 284.
11
CARVALHO, 2014, p. 284.
12
Idem.
13
FORTIS e GASPARINI, 2017, p. 32.
9
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Outra restrição associada à anualidade orçamentária é o distanciamento entre
orçamento e planejamento. Como o planejamento das políticas públicas precisa abarcar ciclos
superiores a 12 meses, sua correlação com o orçamento anual está em constante tensão14.
Ademais, segundo os autores, a anualidade orçamentária privilegia a visão de curto prazo e as
necessidades imediatas, deixando de lado restrições intertemporais de cunho fiscal e
econômico15. Como consequência, o recorte anual conduz à disputa imediata por recursos
dentro da burocracia e dentro do parlamento, o que incentiva a sobrevalorização das receitas e
a camuflagem dos gastos.
CARVALHO argumenta que a relação entre anualidade e plurianualidade não deve
ser vista como incompatível, dado que não se tratam de princípios absolutos. Em referência a
FARIA, a autora diz que o princípio da anualidade deve ser associado a outros princípios, como
continuidade, economicidade, eficiência e plurianualidade dos investimentos16.

1.2.

A Plurianualidade Orçamentária
Nas palavras de FORTIS e GASPARINI, “parece ser próprio das atividades do

Estado alguma perenidade, ou seja, o seu desenrolar acontece geralmente por vários anos, o que
significa que a atuação pública é essencialmente plurianual”17. Quanto maior a complexidade
da atuação do Estado, maior o tempo necessário para a concretização das ações18.
Segundo os autores, a plurianualidade não é um “caminho único ou prédeterminado”19. Fazendo referência a ALLEN e TOMMASI, eles reforçam a ideia de que não
há modelo pré-definido a ser importado ou traduzido. Trata-se, em verdade, de uma construção
própria de cada país, que faz uso de inúmeros instrumentos, aliados a diferentes formas de
gestão.
CARVALHO argumenta que o princípio da plurianualidade passou a ser adotado
em diversos países a fim de evitar picos de gastos ao final do exercício orçamentário. O
instrumento mais conhecido de plurianualidade é o carry over, que permite o emprego das
dotações não utilizadas ou economizadas em exercícios posteriores20.

14

Ibidem, p. 31.
Idem.
16
FARIA apud CARVALHO, 2014, p. 285.
17
FORTIS e GASPARINI, 2017, p. 29.
18
SANTOS, 2010, p. 53.
19
FORTIS e GASPARINI, 2017, p. 25
20
RIBEIRO, 2010, apud CARVALHO, 2014, p. 287.
15
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Outro instrumento é a própria elaboração de um orçamento com vigência superior
a 12 meses21. Originalmente, isso significava a alocação de dotações para programas em
orçamentos futuros, no entanto, segundo ALLEN e TOMMASI, foram observadas tendências
de superestimação do crescimento e das receitas22. Assim, atualmente, conforme SPACKMAN,
a forma mais usual de plurianualidade do orçamento em países desenvolvidos tem duração de
três anos, sendo aberto para revisões e ajustes anuais23.
Para CARVALHO, constituem benefícios do orçamento plurianual:
“(...) melhor planejamento de longo prazo; integração do planejamento
financeiro e estratégico; substituição do incrementalismo por uma
abordagem mais estratégica de alocação dos recursos; reforço no
comprometimento da política fiscal de longo prazo; promoção de um
padrão de gasto mais tranquilo por mitigar o “use it or lose it”;
manutenção do controle fiscal promovido pelo orçamento anual; e
economia de tempo e esforço na preparação de orçamentos anuais”24.
No Brasil, a Constituição Federal, em seu art. 165, §1º, previu que o Plano
Plurianual (PPA) deveria estabelecer, “de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas
da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para
as relativas aos programas de duração continuada”. No entanto, tal prerrogativa, ainda que
transponha o período de um ano, não corresponde à autorização orçamentária para execução de
despesas.
Na prática, conforme CARVALHO, o principal instrumento de “flexibilização” do
princípio da anualidade orçamentária25, que prorroga a validade dos empenhos e permite a
dilação do pagamento de despesas em anos posteriores, é denominado de Restos a Pagar26.

1.3.

Os Restos a Pagar

Caracterizados como as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, os
RAP compõem compromissos financeiros que integram a dívida flutuante da União27.
Os restos a pagar são classificados como “processados”, quando passaram pelos
dois primeiros estágios da despesa (empenho e liquidação), e “não-processados”, quando

21

FORTIS e GASPARINI, 2017, p. 34.
ALLEN e TOMMASI apud CARVALHO, 2014, p. 287-288.
23
SPACKMAN apud CARVALHO, 2014, p. 289.
24
CARVALHO, 2014, p. 289.
25
Neste caso, entende-se o conceito de orçamento em sentido amplo, incluindo todas as etapas do ciclo
orçamentário, inclusive a execução financeira. A esse respeito, observar nota de rodapé nº 4.
26
CARVALHO, 2014, p. 279; FORTIS e GASPARINI, 2017, p. 116.
27
Art. 115 do Decreto 93.872/86.
22
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passaram apenas pelo primeiro estágio da despesa (empenho). Nesse sentido, os RAP
Processados são despesas com bens ou serviços que foram concluídas e verificadas (liquidadas).
Por outro lado, os Não Processados correspondem a bens ou serviços cuja entrega ainda não
foi concluída e verificada (liquidada).
A inscrição de despesas em RAP varia conforme sua classificação. Para os
Processados, a inscrição é automática, sem necessidade de indicação pelo ordenador de despesa.
Já no caso dos Não Processados, a inscrição depende da indicação do ordenador de despesas28
e pode ocorrer quando:
I.

se destinar a atender transferências a instituições públicas ou
privadas;

II.
III.

corresponder a compromissos assumidos no exterior;
o prazo para cumprimento da obrigação pelo credor ainda
estiver vigente;

IV.

o prazo para cumprimento da obrigação já houver expirado, mas
a liquidação estiver em curso; e

V.

o prazo já houver expirado, mas seja de interesse da
administração exigir o cumprimento da obrigação29.

Este último caso (V), que condiciona a inscrição de Restos a Pagar NãoProcessados ao “interesse da administração”, confere caráter abrangente às hipóteses do art. 35,
do Decreto 93.872/86, na medida que tal conceito jurídico indeterminado é concretizado por
meio de um juízo de conveniência e oportunidade, isto é, é objeto da discricionariedade
administrativa.
Após inscritos, os RAP não processados e não liquidados posteriormente têm
vigência de 18 meses, vencendo em 30 de junho do segundo ano subsequente30. Neste caso,
ressalvam-se apenas as despesas cuja execução foi iniciada até o referido prazo (desde que
realizadas pela União, suas entidades ou por meio de transferência aos outros entes federativos),
assim como as despesas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), as do Ministério
da Saúde e as do Ministério da Educação (cujos recursos sejam voltados à Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino)31.

28

Art. 68, §1º, do Decreto 93.872/86.
Art. 35 do Decreto 93.872/86. A ordem de apresentação dos incisos do art. 35 foi alterada para facilitar a
compreensão das hipóteses narradas.
30
Art. 68, §2º, do Decreto 93.872/86.
31
Art. 68, §3º, do Decreto 93.872/86.
29
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Por integrarem a dívida flutuante, as despesas inscritas em RAP não compõem
negativamente o resultado fiscal primário no ano de sua inscrição. Como bem apontado por
FORTIS e GASPARINI, os RAP integram o resultado primário na forma de poupança nãofinanceira. Em suas palavras:
“Os Restos a Pagar compõem o superavit primário porque, embora
vinculados a um gasto estabelecido em dotação, o governo os considera
uma poupança não financeira, uma vez que efetivamente os recursos
continuam nos cofres e a inscrição pode ser cancelada nos próximos
exercícios”32.
Assim, as despesas inscritas em RAP só passam a ser consideradas negativamente
no cálculo do resultado fiscal primário quando são efetivamente pagas, nos exercícios
posteriores.
Conforme leciona ROSA, a despesa pública possui diferentes definições a depender
de sua repercussão, dividindo-se entre os enfoques orçamentário, patrimonial ou fiscal. O
enfoque orçamentário, que é utilizado para o regramento dos Restos a Pagar, representa a
despesa em consonância com a autorização legislativa (lei orçamentária)

33

, e tem como

referência a fase de execução denominada empenho34. Na ótica patrimonial, empregada pelo
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), a despesa assume o caráter de
Variação Patrimonial Diminutiva (VPD), sendo reconhecida no momento do fato gerador da
obrigação (liquidação). Em terceiro lugar, a ótica fiscal, utilizada para a apuração do resultado
fiscal primário, observa a despesa a partir do desembolso, isto é, a partir da fase de
“pagamento”35.
Na tentativa de equacionar a discrepância entre o enfoque orçamentário e
financeiro, e primando pelo equilíbrio entre receitas e despesas, o texto do Projeto de Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), enviado para sanção do Executivo, previa que a inscrição de
RAP Não Processados deveria ser condicionada à disponibilidade de caixa ao final do ano.
Porém, tal dispositivo foi vetado pelo Presidente, com a justificativa de que a condicionante
também deveria ser aplicada aos RAP Processados. Isto é, ao permitir a inscrição de
32

FORTIS e GASPARINI, 2017, p. 114.
No mesmo sentido, Gustavo Alves aponta que: “A execução orçamentaria da despesa refere-se à utilização da
autorização legislativa para a despesa em determinado ano. Portanto, a execução orçamentaria registra, a cada ano,
se os créditos orçamentários constante da LOA daquele ano foram utilizados, não importando se foram
efetivamente realizados ou pagos” (ALVES, 2015, p. 134).
34
GIACOMONI argumenta que o empenho não configura adequadamente a competência do exercício, pois não
significa que a despesa foi efetivamente realizada. Em suas palavras, uma das limitações dos RAP “está em definir
o empenho – um estágio jurídico – como o momento da despesa na apuração das contas do exercício”, concluindo
que “a fase do empenho certamente não configura adequadamente a competência do exercício, que é caracterizado
quando da realização efetiva da despesa”. (2017, p. 354).
35
ROSA apud CARVALHO E PISCITELLI, 2014, P. 25
33
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Processados sem condicioná-la à disponibilidade de caixa, e depois limitar a inscrição de Não
Processados à disponibilidade, segundo as razões para o veto, estar-se-ia ferindo o princípio do
equilíbrio fiscal, assim como criando transtornos para a execução do orçamento e provocando
o crescimento dos RAP36. Como será percebido adiante, ao viabilizar a postergação do efeito
fiscal da despesa, tal veto, em verdade, criou ainda mais incentivos para a utilização de RAP.
Não obstante o veto ao art. 41, persistiu na LRF a regra do art. 42, que veda a
contração de obrigações ou despesas sem disponibilidade de caixa no último ano do mandato
dos chefes de Poderes e órgãos37.

1.4.

Trajetória da Inscrição de Restos a Pagar

Para avaliar a trajetória de inscrição de despesas em RAP, podem-se utilizar
variáveis de estoque e de fluxo. O estoque de restos a pagar representa um retrato de um
determinado momento no tempo, estático, decorrente de acumulação de inscrições e
cancelamentos de RAP ao longo dos anos. Ao se mencionar o estoque de RAP, faz-se referência
ao total de despesas que foram empenhadas em anos anteriores que se encontram inscritas
naquele momento em RAP. O fluxo de RAP diz respeito à variação desse estoque durante um
determinado período, o quanto que esse volume mudou durante um intervalo de tempo.
Com base nesses conceitos, SOUZA identificou uma tendência de crescimento no
estoque de RAP nos anos que precederam a publicação de seu estudo, em 2010. Em suas
palavras: “o estoque de despesas pendentes de pagamento, notadamente os restos a pagar,
traçou uma linha ascendente nos últimos anos”38.
Na tentativa de explicar as variações no estoque durante o referido período,
FURIATI escreveu que, entre 2002 e 2005, o governo mantinha uma política de maior inscrição

36

Conforme narrado por GIACOMONI, o projeto original, enviado pelo Executivo, restringia o prazo para
liquidação da despesa até 31 de janeiro, e estabelecia como limites: o saldo da disponibilidade financeira para cada
Poder e cada ente da Federação, assim como o equivalente a 5% do total das despesas correntes do respectivo
Poder, efetivamente pagas no exercício (2017, p. 356).
37
A regra de limitação dos RAP do art. 42 da LRF aplica-se aos dois últimos quadrimestres do mandato dos chefes
dos Poderes e dos chefes de cada um dos órgãos referenciados a seguir. Nos termos do art. 20 da LRF: “§ 2 o Para
efeito deste artigo entende-se como órgão: I - o Ministério Público; II - no Poder Legislativo: a) Federal, as
respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União; b) Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas;
c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal; d) Municipal, a Câmara
de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando houver; III - no Poder Judiciário: a) Federal, os
tribunais referidos no art. 92 da Constituição; b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver”.
38
SOUZA, 2010, p. 01.
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de RAP em anos pré-eleitorais. De 2006 a 2010, se comparados as inscrições com os limites de
pagamento, houve um crescimento contínuo do volume de RAP39.
Para CARVALHO e PISCITELLI, a tendência crescente que ocorreu entre 2008 e
2013 estaria associada à edição de decretos que alteravam o prazo de vigência do RAP. Ou seja,
sua vigência era postergada para garantir a execução das despesas, o que resultava em menor
cancelamento de RAP. Nas palavras de CARVALHO e PISCITELLI:
“Essa sucessão de prorrogações (do prazo de validade) levou a uma
redução do cancelamento dos restos a pagar. Enquanto, entre 2005 e
2007, 29,0% do saldo inicial de restos a pagar inscritos foram
cancelados até o final do exercício, os cancelamentos de restos a pagar
representaram, de 2008 a 2013, 12,4% do saldo inicial de restos a pagar
inscritos”40.
Como este trabalho tem como objetivo identificar os motivos para a inscrição de
despesas em RAP, interessa-nos especialmente o exame das variáveis de fluxo. O gráfico a
seguir apresenta a trajetória do fluxo de inscrição e reinscrição de Restos a Pagar entre
2005/2006 e 2016/2017.
Gráfico 01: Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos por Exercício Financeiro

Despesas Inscritas e Reinscritas em RAP (em bilhões)
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Fonte: BRASIL, Secretaria do Tesouro Nacional, 2018.
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FURIATI, 2011, p.58.
CARVALHO e PISCITELLI, 2014, P. 24. Adicionalmente, FURIATI descreve o processo de negociação
política da postergação da vigência dos RAP entre 2007 a 2011. Ver FURIATI, 2011, p.09 a 10.
40

12

Em 2017/2018, observa-se que houve a inscrição e reinscrição de 155 bilhões de
reais em Restos a Pagar (RAP), o que corresponde a 7,0% do orçamento (excluídas as dotações
de refinanciamento da dívida)41. Deste total, 82,6% corresponde a RAP Não Processados, isto
é, a despesas com bens ou serviços cuja entrega ainda não foi realizada e verificada (liquidada).
Os demais 17,4% são compostos por RAP Processados, ou seja, despesas com bens ou serviços
já concluídos e liquidados42.
O gráfico seguinte dialoga ainda mais intimamente com o escopo do trabalho, pois
apresenta apenas a inscrição primária de RAP, como percentual do total de despesas
empenhadas, e por ano de referência. Entre 2009 e 2017, em média 4,54% das despesas
empenhadas ao longo do ano foram inscritas em RAPNP e 1,10% em RAPP, totalizando 5,64%
do total empenhado. Nesse cálculo, portanto, não são levadas em contas as despesas que já
estavam inscritas em RAP que foram reinscritas em exercícios posteriores.
Gráfico 02: Percentual de despesas empenhadas que foram inscritas em RAPP e RAPNP ao
término do exercício por ano de referência (inscrição “originária”, exceto reinscrição)
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Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP).

Observa-se que houve um crescimento consistente da inscrição primária de RAP
como percentual do volume de empenhos no período de 2010 a 2013, partindo de 5,14% para
8,51%. Entre 2013 a 2016 esses valores caíram de 8,51% para 3,36%. Recentemente, em 2017,

41
42

BRASIL, 2018.
Idem.
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o percentual voltou a subir para 3,87%, um crescimento de aproximadamente 15% de 2016 para
2017.
1.5.

Estudos sobre o Comportamento dos Restos a Pagar

Para ilustrar o que se conhece sobre o comportamento dos RAP, descrevem-se a
seguir alguns dos principais achados sobre sua dinâmica e distribuição conforme diferentes
classificadores.
Primeiramente, SANTOS realiza um interessante estudo que compara os valores
absolutos e relativos de RAP Não Processados entre 2001 e 2009, distribuindo-os entre algumas
classificações da despesa, tais como:


Poder (Executivo, Judiciário, Ministério Público, Legislativo e Outro);



Esfera Orçamentária (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social);



Região Demográfica; e



Função Orçamentária (Saúde, Transporte, Agricultura, etc).

Por estar interessado na construção de um indicador para avaliar o desempenho dos
gestores públicos, SANTOS incluiu apenas as despesas ditas “gerenciáveis”, utilizando uma
proxy para as despesas discricionárias. A fim de simular a classificação de despesas
discricionárias, o autor selecionou os Grupos de Natureza da Despesa (GND) 03, 04 e 05, que
correspondem, respectivamente, a outras despesas correntes, investimentos e inversões
financeiras. Foram excluídas do cálculo as despesas com pessoal e encargos sociais, juros,
encargos e amortizações da dívida, que assumiriam mais comumente a classificação de
despesas obrigatórias.
Entre suas conclusões, SANTOS observou que a razão entre o volume RAP Não
Processados de despesas “gerenciáveis” sobre o total de despesas liberadas era:


Maior para o Ministério Público (23,8%) e o Judiciário (18,9%), e menor
para o Executivo (6,9%);



Maior para o Orçamento Fiscal (13,55%), e menor para o Orçamento de
Seguridade Social (2,58%);



Maior para as despesas classificadas como regionalizadas, e menor para as
despesas classificadas como nacionais;
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Maior para as funções Urbanismo e Transporte, em comparação com as
demais funções43.

No entanto, o estudo de SANTOS não fecha o diagnóstico quanto aos motivos que
determinaram essa variação entre as categorias, mas inspira o aprofundamento da análise sobre
o comportamento dos RAP.
Estudo quantitativo semelhante foi realizado pela Diretoria de Análise de Políticas
Públicas da FGV, que utilizou dados sobre a execução de RAP de forma extensiva, tendo como
referência o período de 2001 e 2014. Nele, foram levadas em conta as classificações de Grupo
de Natureza da Despesa (GND), classificação funcional, institucional e por elemento da
despesa. Entre os resultados do estudo, os pesquisadores da FGV identificaram uma
concentração de RAP nos órgãos com maior volume de despesas discricionárias,
particularmente despesas como: investimentos em infraestrutura, subvenções econômicas,
repasses a outros entes da federação e operações de crédito44.
No tocante ao GND, o estudo apontou concentração de RAP em “Outras Despesas
Correntes” e “Investimentos e Inversões Financeiras”, responsáveis por 95% de todo o volume
de RAP, somado entre 2001 e 2014. Segundo os pesquisadores, isso pode ser explicado pela
maior quantidade de despesas discricionárias nessas classificações, com maior possibilidade de
manejo45.
Com base na classificação funcional, os pesquisadores da FGV expuseram que, no
referido período, aproximadamente um quarto dos RAP estariam classificados na função
“encargos especiais”, que, em suas palavras, “congrega recursos para pagamento da dívida e
transferências aos demais entes da federação”46. Mais especificamente sobre a parcela de
transferências, os autores identificaram que a maior parte dos RAP corresponde à distribuição
de receitas e à Unidade Orçamentária de transferências constitucionais. No tocante às operações
de crédito, o estudo sublinha que as despesas referentes a empréstimos e financiamentos
concentram as inscrições, respondendo por 11% do total de RAP entre 2001 e 2014.
O trabalho também sugere um motivo para a inscrição de despesas em RAP
referentes à função Previdência Social:
“a partir de 2008 a última folha do ano de benefícios do INSS passou a
contar como Restos a Pagar Processados, elevando o montante
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registrado nessa conta; o valor, no entanto, se manteve estável desde
então”47.
Ademais, vale menção a identificação pelos pesquisadores da FGV de que a alta
parcela de RAP alocada a “Encargos Financeiros da União” encontra-se detalhada nos
elementos da despesa “subvenções econômicas” e “equalização de preços e taxas”, tendo
crescido de 1% no início da década, para 12% em 2014.
A despeito do detalhamento aprofundado dos dados sobre a inscrição de despesas
em RAP, o estudo da FGV não permite explicar a razão para essas diferenças. Com exceção
das despesas com a Previdência Social, as demais observações realizadas com base nos
classificadores da despesa se resumem a observações descritivas sobre os dados, sem muito
espaço para aprofundamento. Acredita-se que isso decorre da própria metodologia empregada,
de cunho exclusivamente quantitativo, uma vez que ela não fornece conhecimento empírico
sobre a forma de execução de cada classificação diferente da despesa, inviabilizando a
interpretação fundamentada dos dados.
Também é muito comum entre os estudos sobre o comportamento de Restos a Pagar
sua associação com o empenho de despesas no final do exercício. GIACOMONI, por exemplo,
diz que é prática comum na gestão pública brasileira “concentrar as liberações financeiras no
final do exercício e de produzir grande número de empenhos, visando ao aproveitamento dos
créditos”48.
RIBEIRO reforça esse argumento, demonstrando que houve, entre 2004 e 2009,
uma concentração de empenhos de despesas com investimentos no último trimestre do ano.
Isso contrasta, segundo ele, com o caráter linear da arrecadação das receitas nesse período49.
A correlação entre o momento de liberação dos recursos e a inscrição de despesas
em Restos a Pagar foi comprovada por SANTOS, que encontrou “correlação positiva de
moderada a forte para ambos os períodos (julho a dezembro/outubro a dezembro)”50, o que
confirmaria “que a liberação de recursos no segundo semestre recebe interferência direta na
inscrição de valores em Restos a Pagar não Processados”51.
Em trabalho inovador, CARVALHO calculou o tempo médio de execução das
despesas discricionárias inscritas em Restos a Pagar. Em sua análise, a autora identificou um
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RIBEIRO, 2010, p. 22.
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aumento desse tempo de três para cinco anos entre 2003 e 201052. Ao dividir os tempos médios
pelo tipo de despesa, a autora chegou aos seguintes resultados, expostos em tabela de sua
própria elaboração:
Tabela 01: Plurianualidade por tipo de despesa (ponto de corte – 5%)
Despesa

Ano de Referência
2003

2004

2005

PAC
Discricionária obrigatória
Demais Discricionárias
Obrigatória

2 anos
3 anos
3 anos

2 anos
4 anos
3 anos

3 anos
4 anos
5 anos

2006

2007

2008

4 anos

4 anos

5

3 anos

3 anos

5 anos
4 anos

6

anos54

5 anos

anos53

2009

2010

-

-

2 anos

3 anos

2 anos

-

-

-

-

-

5

anos55

Fonte: CARVALHO, 2014, p. 305.

Como conclusão, CARVALHO defende que os RAP dão características plurianuais
ao orçamento brasileiro56. Ela também chega a algumas conclusões sobre os motivos para a
inscrição de Restos a Pagar, que serão retomadas adiante.

1.6.

Disfuncionalidades Atribuídas aos Restos a Pagar

Tendo em vista o volume significativo de Restos a Pagar inscritos nos últimos anos,
suas disfuncionalidades tornaram-se ainda mais proeminentes, ocupando espaço central no
campo das finanças públicas.
FORTIS e GASPARINI sistematizaram os principais problemas que são atribuídos
aos RAP pela literatura especializada. Levando em conta tal sistematização, assim como a
contribuição de outros autores, apresentam-se a seguir as principais críticas direcionadas aos
Restos a Pagar.
Em primeiro lugar, a crítica mais recorrente diz respeito à distorção provocada pelos
RAP na apuração do resultado fiscal primário. Dado que os RAP não compõem negativamente
o cálculo do resultado fiscal no ano do empenho, o governo pode realizar o comprometimento
de recursos sem grande preocupação com os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Como foi exposto anteriormente, tal disfuncionalidade transforma-se num
incentivo para a inscrição crescente de despesas em Restos a Pagar. Essa crítica é repercutida
52

CARVALHO, 2014, p. 307.
No momento da elaboração da tabela por CARVALHO (2014, p. 305), tais despesas levariam pelo menos esse
tempo para serem executadas.
54
Idem.
55
Idem.
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Ibidem, p. 308.
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por ALMEIDA57, GERARDO58, SILVA et al59, CARVALHO e PISCITELLI60,
FERNANDES61, entre outros.
De forma semelhante, GIACOMONI argumenta que os RAP promovem o
descompasso entre execução orçamentária e financeira, pois o orçamento considera como
despesa aquilo que foi empenhado62. Isto é, ao se inscreverem as despesas em RAP, não há
repercussão financeira do gasto naquele exercício.
Outro problema comumente associado aos RAP pela literatura especializada é o
aumento dos custos de bens e serviços contratados pela administração. Isso ocorre pois a
possibilidade de inscrição das despesas em RAP aumenta a incerteza quanto ao prazo de
pagamento63.
MENDES explica que ao tornar relativamente discricionário o tempo de pagamento
das despesas empenhadas, os RAP criam mais uma etapa de cobrança para os prestadores de
serviço, aumentando seus custos de transação. Em suas palavras:
“Há também um elevado custo de transação no processo. Um exército
de lobistas de empresas, assessores parlamentares e beneficiários de
programas públicos fazem permanentes romarias a ministérios para
pressionar, primeiro, pelo empenho e liquidação da despesa e, depois,
pelo pagamento dos restos a pagar. As oportunidades de corrupção são
grandes nas duas etapas.”64
FORTIS e GASPARINI destacam que a possibilidade de diferenciar as despesas
quando ao tempo de pagamento, sem estabelecer prioridades claras, prejudicam a qualidade do
gasto65. Desse modo, é possível que despesas de baixa prioridade sejam pagas antes de despesas
com alta prioridade.
É comum entre os autores o argumento de que os RAP criam um “orçamento
paralelo”, o qual convive com o orçamento aprovado para o exercício pelo Legislativo66. Isso
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ALMEIDA, 2011.
GERARDO, 2009.
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SILVA et al, 2007.
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CARVALHO e PISCITELLI, 2014.
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FERNANDES, 2004.
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GIACOMONI, 2017, p. 354.
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LIMA e MIRANDA apud MENDES, 2008, p. 18 a 19. No mesmo sentido, FURIATI, 2011, p.33.
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MENDES, 2008, p. 19.
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FORTIS e GASPARINI, 2017, p. 120.
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Em sentido semelhante, o TCU tomou decisão alertando para essa concorrência por recursos entre os
orçamentos. “Sobre a questão, o Tribunal de Contas da União, mediante o Acordão no 1039/2006-Plenário, teceu
a seguinte consideração: “A expressividade do volume de recursos inscritos a titulo de restos a pagar configura
como um orçamento paralelo, atribuindo ao gestor um poder discricionário ainda maior, já́ que passa a caber a este
a decisão sobre quais despesas serão objeto de efetivação: se concernentes ao exercício passado ou ao corrente”
(BRASIL, Relatório de Auditoria do Acórdão no 1039/2006. Plenário do Tribunal de Contas da União. Brasília:
Tribunal de Contas da União, 2006, apud ALVES, 2015, p. 143)
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reduz a transparência da atuação do Estado, cujas autorizações de despesas não integram o
orçamento em vigor. De forma exemplificativa, ALVES aponta que:
“(...) essa seletividade na execução orçamentaria inaugura um processo
decisório orçamentário ‘paralelo’ no seio da burocracia do governo. A
partir dai,́ a transparência passa a ser ameaçada não somente pela
divergência entre informações orçamentárias e financeiras, mas pela
opacidade do processo decisório atinente ao gasto público”67.
Há também um conjunto de autores que descrevem o conflito intertemporal
provocado pelos RAP. Segundo SILVA et al, o “orçamento paralelo” provoca a imobilização
da administração pública no exercício seguinte68. Nas palavras de GERARDO, disso decorre a
“concorrência por recursos financeiros entre as dotações do orçamento vigente e aquelas de
exercícios anteriores”69.
Segundo ALVES, tal aspecto foi objeto de análise pelo Tribunal de Contas da União
(TCU), no ano de 2009. In verbis:
“Ao que parece, os contingenciamentos efetuados durante o primeiro
semestre estão fortemente relacionados à necessidade de honrar os
compromissos assumidos mediante o registro de restos a pagar
processados (liquidados). (...) é possível inferir que grande parte da
execução de despesas primárias discricionárias do orçamento corrente
sejam afetadas pelo término da execução de gastos referentes a
exercícios encerrados”70.
A dificuldade de estimar com antecedência o volume de despesas inscritas em RAP
para o exercício seguinte prejudica o equilíbrio entre receitas e despesas. Assim, para assegurar
o equilíbrio orçamentário durante os exercícios posteriores, aumenta-se a necessidade de
contingenciamento de recursos públicos.
RIBEIRO argumenta que a associação entre a regra geral de empenhar as despesas
autorizadas pelo orçamento corrente até o final do exercício e a possibilidade de liquidação e

No mesmo sentido, segue o autor: “Essas instâncias de decisão informais no âmbito do Executivo não estão
submetidas à mesma transparência e controles democráticos a que está sujeito o processo de elaboração
orçamentária formal. Portanto, as oportunidades de decisão criadas pelo contingenciamento e cancelamento de
Restos a Pagar representam uma perigosa consequência à transparência publica” (ALVES, 2015, p. 151).
68
SILVA et al, 2008, p. 11.
69
GERARDO, 2009, p. 17. O autor detalha essa competição, demonstrando que há duas formas para o pagamento
de RAP. “A primeira alternativa seria utilizar a receita corrente primária típica e atípica, o que implica reduzir o
caixa único do Tesouro, pressionando o resultado primário e, consequentemente, comprometendo despesas que
haviam sido autorizadas para o ano corrente que devem ser postergadas caso não haja um aumento substancial da
receita. A segunda alternativa é pela redução do superávit primário. Nesse caso, ampliam-se as necessidades de
financiamento e o governo vê̂-se compelido a captar recursos no mercado, via emissão de títulos, para quitar os
restos a pagar, elevando o endividamento. Assim, transforma-se uma divida flutuante (Restos a Pagar) em dívida
fundada (dívida mobiliária), redundando em aumento da DLSP” (Ibidem, p. 21).
70
BRASIL, 2009, p. 150 apud ALVES, 2015, p. 139.
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pagamento nos anos seguintes cria incentivos ao comprometimento de despesas no final do ano,
prejudicando a qualidade do gasto71.
Da mesma forma, CARVALHO explica que:
“A corrida para gastar [empenhar] recursos no final do ano provoca
contratações mal definidas, limita a competição e infla os preços, além
de levar à compra de bens e serviços que não são verdadeiramente
necessários aos órgãos, ou mesmo à aquisição de itens de baixa
prioridade simplesmente para usar o orçamento. Essa correria para
gastar, também denominada hurry up, contraria a eficiência e a
efetividade do uso dos recursos públicos”72.
Do ponto de vista político, MENDES argumenta que os RAP são utilizados como
forma de negociação do voto de parlamentares, uma vez que a negociação de
empenho/liquidação não tem como consequência necessária o pagamento no mesmo exercício.
Assim, segundo MENDES, ao criar mais uma etapa de negociação, os RAP podem contribuir
para o aumento do poder dos lobbies e para ampliar espaços de corrupção73.
Como se pode observar, a literatura especializada critica duramente os Restos a
Pagar. No entanto, segundo CARVALHO, “antes de banalizar é preciso conhecer os fatores
que promovem o uso do instrumento Restos a Pagar, tendo em vista que este é apenas uma
consequência da falta de execução orçamentária”74.
Segundo a autora, boa parte das críticas não deveria ser direcionada
especificamente aos RAP, mas ao sistema de execução orçamentária como um todo. A mesma
percepção é reforçada por FORTIS e GASPARINI, que aduzem:
“Para sanar essas deficiências, no entanto, soluções simplistas precisam
ser descartadas. Para que essas disfuncionalidades sejam eliminadas,
faz-se necessária aperfeiçoar o sistema orçamentário vigente”75.
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RIBEIRO, 2010, p. 27.
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previsibilidade na liberação de recursos” (MENDES, 2008, p. 19).
73
Aprofundando seu argumento, GERARDO escreve que isso: “Contribui para a degradação na alocação de
recursos públicos a existência de orçamentos múltiplos (...), pois o volume de receitas do exercício financeiro é
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1.7.

Propostas de Mudança na Sistemática de Utilização de Restos a Pagar

Diante do crescimento do volume de Restos a Pagar inscritos nos últimos anos,
assim como das inúmeras críticas direcionadas a esse instrumento orçamentário pela literatura
especializada, algumas propostas sobre o tema têm sido ventiladas, tanto na esfera acadêmica,
quanto na esfera legislativa.
Entre os escritos acadêmicos, GERARDO, por exemplo, advoga que se deve
normatizar adequadamente os restos a pagar – adotando critérios mais rígidos para sua inscrição
–, ou extinguir tal instrumento76.
Em segundo lugar, KHAIR et al propõem algo semelhante ao que constava do texto
original do projeto de LRF, isto é, condicionar a inscrição de RAP à disponibilidade de caixa
no final dos exercícios financeiros, e não apenas ao término do mandato, como dispõe o art.
4277.
RIBEIRO apresenta uma sugestão coletada em entrevista de um gestor do
Executivo que defende maior flexibilidade para realizar alterações orçamentárias sem depender
do Congresso, quando se tratar de valores já aprovados no orçamento78.
Outra proposta é descrita por NUNES, que recomenda a criação de uma reserva na
lei orçamentária para o pagamento de Restos a Pagar. Em suas palavras: “obviamente, não é
uma vinculação para pagamento de restos a pagar, é um espaço fiscal para fazê-lo”79. Segundo
ela, ainda que houvessem dificuldades para estimar o volume de RAP, a criação de um espaço
fiscal reduziria seu efeito.
Ademais, FORTIS e GASPARINI descrevem algumas outras propostas que têm
sido debatidas:
“Em função dessas limitações, observou-se ser preciso controlar de
alguma maneira os restos a pagar no Brasil, revestindo-os de alguns
mecanismos de controle. Várias foram as possibilidades levantadas,
como a adoção de limites máximos por rubricas; limite máximo por ano
para o conjunto dos restos a pagar; um limite global máximo para o
valor acumulado de restos a pagar; análise caso a caso, restringindo o
mecanismo a casos relevantes; possibilidade de aplicá-los apenas para
certos tipos de gastos, como por exemplo os de capital e assim por
diante”80.
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Na esfera legislativa, além do projeto de LRF, vale mencionar a tentativa de
alteração das regras de RAP na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2008. Em seu art. 131, §2º,
o PLDO 2008 vedava a execução naquele exercício de RAP Não Processados inscritos antes
de 2007 e ainda não liquidados até o final do ano. No entanto, tal dispositivo foi vetado porque
poderia “colocar em risco a continuidade de importantes ações empreendidas pelo Governo na
busca do almejado crescimento econômico”81.
A mais relevante proposta encontra-se no PLP 295 (Nova Lei de Finanças
Públicas)82, que foi aprovado no Senado Federal em junho de 2016 e está em tramitação na
Câmara dos Deputados. Ele impõe critérios mais rigorosos, entre os quais, o condicionamento
da inscrição de Restos a Pagar à disponibilidade de caixa ao final do exercício, tal qual previsto
no projeto original da LRF e proposto por KHAIR et al. Essa proposta tem como sustentação a
ideia de que a inexistência de uma regra que vincule o campo orçamentário ao financeiro
provoca um afrouxamento da política fiscal, permitindo que gastos sejam transpostos para
exercícios posteriores sem correspondência com a disponibilidade de receitas.
Além disso, o PLP 295 reduz o prazo para pagamento de Restos a Pagar, obrigando
o cancelamento dos RAP não pagos em três ou seis meses, a depender de sua classificação – se
para custeio ou investimento. Essa segunda parte da alteração pressupõe que as demais despesas
podem e devem ser executadas no período de no máximo um ano e três meses, ou um ano e
seis meses, contados da data de empenho.
A proposta prevê como exceções a esses limites os gastos com operações de
créditos e obras plurianuais. Isso indica a compreensão de que, apenas nesses casos, há exceções
justificáveis ao princípio da anualidade orçamentária, que possam exceder três ou seis meses.
Sobre este aspecto, NUNES pondera que o cancelamento de empenhos provoca
conflitos com os fornecedores, na medida em que a administração pública, em diversos casos,
já contratou a prestação dos serviços ou a entrega dos bens. Em suas palavras:
“A situação de cancelamento é um conflito entre o interesse da
Administração Pública e o interesse do credor de boa fé, que está
firmando contratos”83.
Segundo CARVALHO, o tempo médio de execução das despesas inscritas em RAP
é superior ao previsto no PLP 295. Em suas palavras:
“Dividindo os Restos a Pagar por tipo de despesa, teve-se o seguinte
tempo médio de execução: PAC – quatro a cinco anos; discricionárias
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obrigatórias – dois a três anos; demais discricionárias – três a cinco
anos; despesas obrigatórias – três a cinco anos”84.
Adicionalmente, segundo NUNES, uma desvantagem desse modelo é que ele
incentiva a burla da contabilidade. Segundo o autor, a regra que limita o prazo de vigência de
RAPNP já foi adotada no passado, por meio da LDO, e levou os gestores a registrarem
incorretamente a despesa como liquidada, esvaindo-se de sua aplicação, por se tratar de RAPP.
Como se pode perceber, existe um conflito relevante entre as propostas de restrição
dos Restos a Pagar e a prática de execução das despesas. Por um lado, observa-se o tempo
médio de execução muito superior ao previsto como limite; por outro, observa-se que uma
tentativa anterior de restrição incentivou os gestores a “maquiar” as despesas como liquidadas
para poder executá-las. A racionalidade dos gestores indica que existem situações concretas
que contrastam com as normas propostas. Pode-se depreender, portanto, que faltam
informações mais estruturadas sobre os motivos para a inscrição de despesas em Restos a Pagar.
Para realizar mudanças adequadas no sistema de orçamento, é importante conhecer
as pressões concretas à anualidade orçamentária. Somente assim, será possível avaliar se há
situações adequadas e inadequadas de “flexibilização” da anualidade por meio de RAP85, e
compreender em qual contexto e por conta de quais condicionantes elas são criadas.
Nesse sentido, vale recuperar a alteração proposta no PLDO 2007. Nele, havia um
dispositivo que estabelecia um teto para o volume de RAP inscritos no ano de 2007, que não
poderia exceder 70% do valor inscrito no ano de 2006. Contudo, o Presidente vetou esse artigo,
por três principais razões.
Primeiramente, o veto diz que: “a inscrição de restos a pagar segue estritamente a
legislação vigente, sendo o volume basicamente determinado pelo descompasso entre a
execução física e financeira e o princípio da anualidade do orçamento, em particular no tocante
aos investimentos”86. Este primeiro argumento reforça a justificativa primária para a própria a
existência dos RAP, e tem o sentido de dizer que sua inscrição não é arbitrária; ela tem a função
de corrigir o descompasso entre o tempo de execução das despesas e o princípio da anualidade.
Em segundo lugar, a mensagem aduz que não há desequilíbrio entre receitas e
despesas com o processamento de restos a pagar. Tal desequilíbrio, segundo as razões para o
veto, estaria suficientemente regulamentado no dispositivo da LRF que requer correspondência
financeira para as inscrições em RAP nos dois últimos quadrimestres do mandato. Como se tem

84

CARVALHO, 2014, p. 307.
A esse respeito, observar nota de rodapé nº 4.
86
SILVA et al, 2008, p. 84.
85

23

observado, porém, esse argumento não tem respaldo na prática orçamentária dos últimos anos,
especialmente por causa da trajetória crescente dos RAP e de seus significativos impactos
fiscais.
Em terceiro lugar, a mensagem argumenta que: “a gestão dessas obrigações não
requer limitações adicionais àquelas já consagradas na LRF, sob pena de que qualquer limite
arbitrado, sem observar a dinâmica da execução das despesas, possa colocar em risco a
continuidade de ações relevantes”87. Tal argumento é fundamental para esta pesquisa. Ele
defende, em suma, que a proposta de restrição dos RAP não tem sustentação concreta em
análises estruturadas sobre a dinâmica de execução das despesas.
A mesma percepção pode ser retirada das propostas descritas anteriormente, uma
vez que a maior parte delas se baseia em percepções genéricas sobre a execução da despesa.
Sem um diagnóstico estruturado sobre as pressões concretas pela “flexibilização” da anualidade
orçamentária88, a modificação da legislação seguirá um caminho sinuoso, calcado na tentativa
e erro.
Disso decorre a necessidade de esclarecer as situações que motivam a inscrição de
despesas em Restos a Pagar. Tal objetivo dialoga diretamente com uma das sugestões de
CARVALHO, transcrita abaixo:
“É essencial uma análise qualitativa aprofundada sobre os fatores que
influenciam os Restos a Pagar. Diferenciar os empecilhos burocráticos
do mau planejamento na fixação da dotação ajuda a elucidar os pontos
positivos e negativos da ferramenta Restos a Pagar”89.

1.8.

Literatura sobre Motivos para Inscrição de Restos a Pagar

Existem várias posições na literatura sobre os motivos para a inscrição de Restos a
Pagar. Antes de abordá-los ponto a ponto, é importante uniformizar o entendimento sobre o
termo “motivos”, para evitar divergências de compreensão.
Entende-se como motivos para a inscrição de RAP os aspectos que influenciam a
tomada de decisão dos gestores responsáveis pelo processo de execução da despesa. Assim,
decisões centralizadas do governo, aspectos normativos e descrições gerais sobre o sistema
orçamentário constituem motivos na medida em que condicionem a conduta dos gestores
responsáveis pela gestão orçamentária.
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Para estruturar a exposição, os motivos foram agregados em três grandes grupos:
I.

Motivos para o empenho tardio;

II.

Motivos para a não-liquidação;

III.

Motivos para o não-pagamento.

No primeiro caso, a principal razão para a inscrição de RAP está em seu empenho
tardio; isto é, a impossibilidade de execução das outras fases da despesa durante o ano
decorreria principalmente do momento em que ela foi empenhada. No segundo caso, em tese,
haveria tempo hábil para a fase de liquidação, mas algumas situações provocaram seu
prolongamento. No terceiro caso, houve empenho e liquidação, mas não houve o pagamento,
seja porque não se desejava que a despesa fosse paga naquele momento ou porque não havia
condições técnicas para seu processamento. Nos dois primeiros casos, trata-se primordialmente
de RAP Não Processados, e no terceiro, de RAP Processados.

1.8.1. Motivos para o empenho tardio

1.8.1.1. Contingenciamento / Liberação tardia de recursos orçamentários

Este motivo é bastante comum na literatura e está associado ao objetivo de cumprir
a meta de resultado fiscal primário. Ao longo do ano, as despesas são comprimidas por meio
de decretos de contingenciamento, que estabelecem limites para empenho. Nos últimos
trimestres, as despesas são descompressadas e tardiamente empenhadas. Por essa razão, como
demonstrado por SANTOS90, tais despesas estão mais propensas a serem inscritas em Restos a
Pagar. Essa leitura é reforçada por FURIATI91, SILVA et al92, RIBEIRO93 e MENDES94.
ALVES reforça a correlação entre RAP e contingenciamento, quando diz que “a
dinâmica do contingenciamento orçamentário e da programação financeira para cumprimento
do Resultado Primário tende a aumentar sistematicamente as inscrições em Restos a Pagar”95.
O cálculo de utilidade fiscal da descompressão de recursos inclui justamente o
emprego dos Restos a Pagar. Ainda que a decisão sobre o empenho caiba aos gestores de médio
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escalão, o resultado alcançado é fruto de uma decisão central do governo sobre o
contingenciamento e a descompressão dos empenhos. Conforme GERARDO:
“Para alcançar esse objetivo, uma das estratégias usadas é gerar
elevados superávits primários nos primeiros nove meses do ano e
calibrar o descontingenciamento no último trimestre do ano para
alcançar a meta de superávit primário no final do ano”96.
No entanto, segundo CARVALHO, esse motivo não é condicionante exclusivo da
inscrição de Restos a Pagar. Em suas palavras:
“(...) mesmo excluindo o fator contingenciamento observamos um
prazo de execução longo, entre quatro e cinco anos. Isso reforça a tese
de que o contingenciamento pode interferir, mas não é o único fator
importante para inscrição em Restos a Pagar”97.
Ademais, a liberação tardia de recursos também pode ser fruto da aprovação de
créditos adicionais de forma concentrada ao final do exercício, tal qual descrito por SILVA et
al. Segundo os autores, isso aumenta o espaço para a utilização de RAP98.

1.8.1.2. Garantir o aproveitamento da dotação orçamentária

Outro motivo descrito por alguns autores é o interesse dos gestores em garantir os
recursos previstos no orçamento. A replicação dessas dotações em orçamentos futuros é incerta,
de modo que, por estar interessado primordialmente em sua própria política, o gestor decide
garantir a disponibilidade desses recursos.
Essa leitura é reforçada por RIBEIRO, que realizou oito entrevistas com servidores
de órgãos centrais e setoriais da administração direta para investigar sua percepção sobre a
anualidade e plurianualidade. Segundo ele, em duas entrevistas, essa dinâmica foi apontada
como justificativa para a concentração de empenhos e pagamentos ao final do exercício,
identificada como: “intenção de não se perder dotações orçamentárias autorizadas para um
determinado exercício financeiro”99.
De outro lado, segundo CARVALHO, essa estratégia consiste em um sintoma do
mau planejamento orçamentário, “pois se a despesa é empenhada unicamente como forma de
evitar a perda do recurso, então ela não era necessária naquele exercício”100. A nosso ver, muitos
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fatores podem ter contribuído para dificultar a execução da despesa nos meses anteriores, ao
longo do exercício. Portanto, não necessariamente a adoção dessa estratégia pelos gestores
indica que a dotação era desnecessária para aquele exercício financeiro.
Por fim, vale mencionar que essa prática de concentração de gastos ao final do ano
não é exclusiva do Brasil. CARVALHO, em referência a LIEBMAN e MAHONEY, descreve
que entidades governamentais americanas possuíam gastos na última semana do ano cinco
vezes maiores que a média semanal no resto do ano101.

1.8.1.3. Receio de redução o orçamento no ano seguinte

CAMARGO é um dos únicos autores que tiveram como objetivo investigar
especificamente os motivos para a inscrição de Restos a Pagar. Em seu texto, o autor realiza
um levantamento bibliográfico dos escritos sobre o tema. Além da organização dos outros
escritos, a contribuição inovadora do autor indica mais um motivo: o receio dos gestores de ver
reduzido o orçamento da unidade no exercício seguinte. Em suas palavras:
“Por fim, não encontramos nas referências, nem utilizamos
metodologia adequada para a comprovação empírica, porém alertamos
a possibilidade de mais um item influente na casuística da inscrição: a
cultura entre os burocratas de que a baixa execução orçamentária
impulsionaria tanto a perda de dotação orçamentária presente - pois não
houve execução – quanta de dotação futura - devido aos cortes
administrativos no ajuste orçamentário do Ministério do Planejamento,
ou seja, se não houve execução no passado, não se executará no
presente102.
Essa motivação é coerente com a prática orçamentária brasileira, pois é fato
estilizado que a elaboração do orçamento e o contingenciamento de despesas leva em conta,
primordialmente, o valor total empenhado/executado no exercício anterior. CARVALHO
resume a racionalidade por trás dessa dinâmica:
“Diante das incertezas das novas dotações que receberão, as entidades
são forçadas a executar o máximo de recurso possível, pois a não
execução, além de levar à perda da dotação atual, ocasiona redução das
dotações futuras, uma vez que no Brasil ainda é elaborado um
orçamento incremental. Os autores denominaram esse fenômeno de use
it or lose it –use-o ou perca (LIEBMAN; MAHONEY, 2010)”103.
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1.8.1.4. Atendimento de demandas políticas
Esse motivo é semelhante ao que será reproduzido no item “motivos para nãopagamento”. No entanto, neste caso, ele é apenas citado por MENDES, mas não desenvolvido.
Em referência à prática de empurrar o pagamento para exercícios seguintes por meio de RAP,
o autor aponta como uma das razões:
“manter os parlamentares sob controle: aqueles que votaram de acordo
com o governo e conseguiram o empenho e liquidação das despesas de
seu interesse, agora terão que negociar com o Executivo mais uma vez,
para que os restos a pagar sejam efetivamente pagos”104. (grifo nosso)
Nesse caso, se a dinâmica de negociação política ocorrer ao final do ano, não
havendo tempo para liquidação e pagamento, o empenho tardio seria a causa para a inscrição
em RAP.

1.8.2. Motivos para a não-liquidação

1.8.2.1. Complexidade do processo licitatório

Entre os fatores que dificultam a execução da despesa, a morosidade do processo
licitatório cumpre papel fundamental. Por constituir a regra geral para a compra de bens e a
contratação de serviços, as regras de licitação atuam transversalmente na administração pública
e são reconhecidamente um fator de lentidão para a atuação do Estado.
CARVALHO é uma das poucas autoras que menciona o tempo do processo
licitatório como motivo para a inscrição de RAP. Segundo ela, em referência às despesas com
investimentos:
“Esse tipo de despesa é geralmente precedido de um processo licitatório
complexo que demanda tempo para ser realizado. Nem sempre o ano
civil é suficiente para realizar o trâmite burocrático e completar a
execução da obra. Assim, em muitos casos a liquidação corre para os
anos seguintes. Em contrapartida, só é possível licitar se houver
dotação. Dessa forma concede-se a dotação para que se inicie o trâmite
burocrático, mas só em anos seguintes o credor consegue honrar com o
compromisso, e a inscrição em Restos a Pagar torna-se necessária”105.
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Vale destacar o trecho que menciona a necessidade de dotação orçamentária para
iniciar o processo licitatório. Esse aspecto é controverso no campo do Direito Administrativo e
tem implicações importantes na inscrição de Restos a Pagar. Se é necessário realizar o empenho
para dar início à licitação, existe então um diálogo claro entre a anualidade, a disponibilidade
de dotação orçamentária e o tempo do certame licitatório.
Segundo CARVALHO, esse tipo de empecilho à execução célere da despesa indica
que houve concessão de dotações em volume superior à capacidade de execução das unidades
organizacionais. Porém, como fica claro no caso do procedimento licitatório, é possível que o
empenho seja necessário (ou comumente tratado como necessário) para o início do processo de
execução de despesa, o que exclui a alternativa de não concessão da dotação.
Além de CARVALHO, RIBEIRO também identifica a morosidade da licitação
como um dos motivos para a inscrição de despesas em RAP106.

1.8.2.2. Outros empecilhos burocráticos

Afora o processo licitatório, dois autores na literatura mencionam outros
empecilhos burocráticos que dificultam a celeridade da liquidação de despesas; são eles:
I.
II.

Má elaboração de projetos;
Morosidade na concessão de licenças ambientais;

III.

Baixa capacidade operacional das organizações públicas;

IV.

Excessivo controle;

V.

Falta de experiência na concepção, gestão e implantação de
projetos

VI.

Fortalecimento das funções de controle em detrimento da
qualidade da gestão dos processos;

VII.
VIII.

Intervenção de órgãos regulatórios diversos (cultura, etc)
Burocracia do processo orçamentário e processo administrativo.

Os motivos I a IV foram meramente citados por CARVALHO, para quem existiria
um descompasso entre o orçamento da unidade e sua capacidade de execução. A autora enxerga
o problema como falha no planejamento orçamentário, isto é, haveria uma superestimação das
dotações, sem correspondência com a capacidade operacional dos órgãos107.

106
107

RIBEIRO, 2010, p. 25.
CARVALHO, 2014, p. 306.

29

Os motivos II a VIII são mencionados por RIBEIRO, como achado de
entrevistas108. Além desses dois textos, não foram encontrados escritos sobre empecilhos
burocráticos que podem motivar a postergação das fases de liquidação e pagamento para outros
exercícios financeiros. Acredita-se que os escritos acadêmicos sobre esses empecilhos não os
correlacione com a gestão orçamentária e a inscrição de despesas em RAP.

1.8.2.3. Despesas intrinsecamente plurianuais

Outro motivo mencionado na literatura diz respeito à própria execução de despesas
de caráter “intrinsecamente plurianual”. ALVES menciona esse aspecto como motivo para a
inscrição de Restos a Pagar; entretanto, não desenvolve uma forma de identificar esse tipo de
despesa109. De seu texto, depreende-se que os investimentos em infraestrutura são um exemplo
de despesas de caráter plurianual110.

1.8.3. Motivos para o não-pagamento

1.8.3.1. Cumprir a Meta de Resultado Fiscal Primário (Não Pagamento)

O motivo mais recorrente e reforçado na literatura diz respeito à intenção do
governo de elevar o superávit fiscal primário. Como dito anteriormente, mesmo que haja
empenho e liquidação da despesa, ela não é contabilizada negativamente no cálculo do
resultado fiscal.
GERARDO descreve esse expediente ao demonstrar que interessa ao governo dar
a aparência de austeridade, ainda que ela não seja verdadeira, pois isso melhora sua
credibilidade e reputação e reduz os custos de financiamento da dívida pública111. Dessa forma,
o governo estaria atendendo objetivos simultâneos: de um lado, cumpre as metas estabelecidas
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para as políticas públicas, como saúde e educação, e, de outro, cumpre as metas de resultado
primário. ALVES descreve de forma interessante essa dupla função dos Restos a Pagar:
“No campo politico, para o governo essa prática equivale a olhar para
a sociedade e agentes políticos e dizer ‘executei a despesa prevista no
orçamento, logo em seguida, se dirigir aos demais agentes econômicos
e complementar a frase: ‘mas não paguei’, e, assim, não desagradar a
ninguém”112.
No mesmo sentido, SILVA et al advogam “a tese de que existem ganhos contábeis
e econômicos em se elevar persistentemente o float”113. Outros autores também defendem essa
leitura, tais como ALMEIDA114 FURIATI115, MENDES116, ALVES117, entre outros.
Nesse caso, dado que a autorização financeira está incluída em uma clara hierarquia
de decisões, a impossibilidade de pagamento pelos gestores na ponta é provocada pela decisão
centralizada do Ministério da Fazenda.

1.8.3.2. Estender margem de negociação política

Os Restos a Pagar permitem a criação de uma nova fase de negociação para a
execução de despesas de interesse de parlamentares. Segundo MENDES, o governo autoriza o
empenho e a liquidação de despesas de interesse dos parlamentares de acordo com sua votação
em projetos do interesse do Executivo. Com a possibilidade de inscrição em RAP, o Executivo
pode exigir uma nova rodada de negociação para o pagamento das despesas118.
SILVA et al também identificaram o crescimento do montante de despesas inscritas
em RAP nos anos pré-eleitorais, o que, segundo os autores, poderia estar associado à sua
utilização para atender os aliados políticos numa disputa eleitoral119.

1.8.4. Falta de requisito técnico para o pagamento

Este motivo é praticamente inexistente na literatura especializada. Trata-se, em
verdade, do caso clássico de inscrição de RAP Processados. Deusvaldo Carvalho, em seu
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manual, descreve algumas situações cuja motivação para inscrição em RAP tem caráter técnico.
Ele cita o seguinte exemplo:
“A nota fiscal de prestação de serviço de uma contratada foi
protocolizada em 27 de dezembro, porém, no momento do pagamento,
foi constatado que a empresa encontrava-se com a regularidade fiscal
vencida e não houve tempo hábil para sua regularização. Nessa situação
o órgão público inscreve a despesa em restos a pagar em 31/12”120.
Outro exemplo citado pelo autor descreve a situação de uma empresa cuja
regularidade fiscal estava vencida e não houve tempo hábil para a regularização121.

1.9.

Limitações dos estudos sobre motivos para a inscrição de RAP

Pode-se perceber, primeiramente, que prevalece na literatura a percepção de que o
motivo para a inscrição de RAP é o interesse no cumprimento do resultado fiscal primário.
Ilustrativo dessa tendência é o quadro elaborado por CAMARGO em seu levantamento
bibliográfico, no qual, do total de 15 autores na literatura especializada, nove (09) indicam
como motivo para a inscrição de RAP a estratégia de postergar o pagamento de despesas com
o objetivo de melhorar o resultado fiscal122.
Percebe-se também que o segundo motivo mais popular na literatura é o
contingenciamento, que empurra para o final do exercício a realização de empenhos e
pagamentos. No quadro de CAMARGO, o contingenciamento é mencionado por cinco (05)
autores.
Ambos constituem mecanismos para guiar a inscrição de despesas em RAP com a
finalidade de atender às metas fiscais. A primeira estratégia é a simples postergação do
pagamento através da inscrição de RAP Processados. A segunda estratégia diz respeito à
concentração de empenhos ao final do exercício pelo contingenciamento, o que provoca, em
geral, a inscrição de RAP Não Processados.
Segundo CARVALHO, em seu estudo sobre o tempo médio de execução das
despesas inscritas em RAP, “mesmo excluindo o fator contingenciamento, observamos um
prazo de execução longo, entre quatro a cinco anos”. Para ela, o contingenciamento é um motivo
relevante, mas não constitui o único fator para a inscrição de RAP.
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Outra observação geral é de que a maior parte das pesquisas formulam hipóteses
aparentes para as causas da inscrição de RAP, tendo como base dados quantitativos e,
principalmente, a percepções dos autores. A única exceção é o trabalho de RIBEIRO, que
contou com a entrevista de oito (08) pessoas, sendo quatro de órgãos finalísticos, duas do órgão
central de orçamento e duas envolvidas na execução financeira.
Com exceção de RIBEIRO e CARVALHO, os motivos para não-liquidação e os
motivos que envolvem as dificuldades para executar as despesas dentro do exercício financeiro
têm pouco destaque na literatura.
Adicionalmente, nota-se que, com exceção da licitação, poucos motivos são
associados a algum tipo de despesa específica. A pergunta a ser feita é se há classificações das
despesas mais ou menos associadas a cada motivo. Isso pode ser utilizado para tentar antever e
prevenir os problemas que provocam o atraso na execução orçamentária.
Diferentemente da maioria dos estudos publicados sobre o tema, este trabalho busca
desenvolver uma metodologia empírica, com estrutura qualitativa, que leve em conta a
percepção dos gestores públicos responsáveis pela gestão orçamentária e financeira da União.
Dessa forma, pretende-se conhecer melhor os motivos para o emprego desta ferramenta na
gestão pública, avançando sobre as limitações da literatura atual. Tal iniciativa também
possibilita investigar quais classificadores da despesa estão associados a dinâmicas e
racionalidades próprias para o fenômeno.
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2. CAPÍTULO 2 – ESTUDO EMPÍRICO SOBRE A PERCEPÇÃO DOS
GESTORES PÚLICOS
Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados das entrevistas presenciais
semiestruturadas, que foram realizadas entre outubro env dezembro de 2017 com gestores
públicos responsáveis pela execução orçamentária e financeira da União.
A utilização de entrevistas presenciais foi a metodologia central escolhida para essa
etapa, uma vez que possui maior potencial de identificar novos achados e de compreender os
processos, os interesses e as condicionantes que permeiam a inscrição de despesas em Restos a
Pagar. O objetivo deste desenho de pesquisa não é de quantificar a importância relativa de cada
motivo sobre o volume de Restos a Pagar, mas de compreender a variedade desses motivos em
diferentes campos da administração pública. TROST denomina essa abordagem de Statistically
Nonrepresentative Stratified Sampling, ou, Amostragem Estratificada Estatisticamente NãoRepresentativa123.
Para aumentar a abrangência, os entrevistados foram escolhidos com base na
classificação institucional da despesa, uma vez que ela é, na maioria dos casos, compatível com
a distribuição funcional dos servidores. A fim de adequar o número de entrevistas ao tempo
disponível para a pesquisa, foram escolhidos os dez Órgãos Setoriais (OSs) com maior volume
de Restos a Pagar não processados inscritos nos últimos cinco anos (orçamentos de 2012 a
2016). Eles representam mais de 80% do volume de RAP não processados do período, tal qual
exposto na tabela abaixo.
Tabela 02: Restos a Pagar Não Processados Inscritos entre 2012 e 2016, para os dez Órgãos
Setoriais com maior volume
Órgão Setorial (OS)
74000 - Operações Oficiais de Crédito
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
26000 - Ministério da Educação
56000 - Ministério das Cidades
36000 - Ministério da Saúde
39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
52000 - Ministério da Defesa
71000 - Encargos Financeiros da União
53000 - Ministério da Integração Nacional
49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
123

RAP Não Processados
(2012 a 2016)
70.016.136.810,03
66.298.324.411,88
57.731.216.219,19
44.263.859.520,57
39.154.144.034,95
33.934.418.102,93
28.478.613.537,56
25.338.207.004,72
15.458.620.123,92
11.103.023.211,54

TROST, 1986, p 1-2.
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Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP

No entanto, três desses Órgãos Setoriais – 71000, 73000 e 74000 – não
correspondem a uma estrutura administrativa real, estando, na prática, sob supervisão de outros
órgãos do Poder Executivo. Por essa razão, com base no detalhamento por Unidades
Orçamentárias, foi feita a correspondência entre as despesas referentes a cada Unidade
Orçamentária dos órgãos fictícios e seus respectivos órgãos supervisores. Assim, elaborou-se
nova tabela ajustada com os dez órgãos não-fictícios com maior volume de RAP não
processados entre 2012 e 2016.
Tabela 03: Restos a Pagar Não Processados Inscritos entre 2012 e 2016, para os dez Órgãos
Setoriais com maior volume
Órgão Setorial Ajustado
25000 - Ministério da Fazenda
26000 - Ministério da Educação
56000 - Ministério das Cidades
36000 - Ministério da Saúde
53000 - Ministério da Integração Nacional
39000 - Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil
52000 - Ministério da Defesa
32000 - Ministério de Minas e Energia
49000 - Ministério do Desenvolvimento
Agrário
55000 - Ministério do Desenvolvimento
Social

RAP Não Processados
(2012 a 2016)
107.248.876.502,85
71.278.205.900,15
44.263.859.520,57
39.173.168.408,34
36.215.876.516,68
33.934.891.742,15
28.759.957.034,93
19.382.008.594,94
11.103.023.211,54
9.656.608.985,58

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP

Eles correspondem a 81,5% do total de RAP Não Processados inscritos no período.
A partir desse recorte, foram agendadas entrevistas com gestores públicos que lidam com a
execução orçamentária e financeira dos órgãos selecionados. Para tal escolha, levou-se em
conta a experiência dos gestores e a afinidade entre suas atribuições funcionais e o objeto de
pesquisa.
Em face da sensibilidade do assunto, as entrevistas foram conduzidas sob sigilo,
com garantia de não identificação dos gestores e de suas respectivas unidades, de modo que um
maior detalhamento desse processo de seleção não pode ser realizado neste documento, sob
pena de descumprir o sigilo dos entrevistados.
No total, foram realizadas entrevistas com 14 gestores públicos, distribuídos sob a
estrutura de nove (09) Órgãos Setoriais. Não foi possível a realização de entrevista com os
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gestores do Ministério da Integração Nacional, uma vez que quatro convites foram
consecutivamente declinados. Não obstante, os nove órgãos com representantes na pesquisa
foram responsáveis pela inscrição de 74,1% dos RAP da União no período de 2012 a 2016.
As entrevistas foram realizadas presencialmente, no local de trabalho dos gestores,
com base em um roteiro semiestruturado de perguntas, exposto no Apêndice. Tendo em vista o
objetivo exploratório desta pesquisa, as perguntas do questionário são majoritariamente abertas
e fundamentam-se nos elementos apresentados no Capítulo 1. As perguntas do questionário
foram complementadas no decorrer da entrevista por perguntas de aprofundamento, realizadas
a fim de esclarecer e detalhar os argumentos apresentados pelos entrevistados. As entrevistas
duraram em média 44min13s, variando entre 17min, na entrevista mais curta, e 01h16, na mais
longa.
Como material de apoio, foram levadas planilhas com informações sobre o volume
de RAP inscritos no período de 2012 a 2016 pela unidade de cada entrevistado. Os dados das
planilhas foram extraídos do SIOP e estruturados a partir diferentes classificações
orçamentárias e financeiras, tais como a classificação institucional, funcional, programática, de
natureza da despesa, além de agregadores da execução financeira, tais como Unidade Gestora
(UG) e Plano Interno (PI), conforme o caso. Os dados serviram como suporte para a realização
das questões de aprofundamento e para auxiliar nas respostas dos entrevistados.
As entrevistas foram gravadas, com autorização dos entrevistados e sob garantia de
sigilo da gravação. Posteriormente foram transcritas pelo próprio entrevistador. Para
sistematizar seu conteúdo, utilizou-se o software “Nvivo”, que auxilia na atribuição de códigos
temáticos aos relatos, seu ajuste e sua sistematização.
Levando em conta a estratificação da amostra e seu escopo, observou-se que, ao
passo que as entrevistas foram sendo realizadas, cada vez menos categorias novas de análise
foram apresentadas pelos gestores. Ao final, o que havia de novidade eram exemplos concretos
e detalhados de categorias gerais mencionadas anteriormente. Assim, levando em conta o
recorte dos entrevistados, de nível intermediário na execução orçamentária e financeira, assim
como o grau de generalização dos achados, atingiu-se a saturação com as 14 entrevistas
realizadas. Não obstante, acredita-se que é possível a exploração adicional de motivos para a
inscrição de RAP no nível operacional da execução orçamentária e financeira, combinado com
o detalhamento e a subdivisão dos motivos apresentados neste capítulo em grupos ainda mais
específicos.
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Nos trechos transcritos neste capítulo, busca-se evitar a identificação explícita da
unidade do entrevistado, seja por meio da supressão de referência nominais a ações, unidades
administrativas, programas e valores. Em alguns casos, ao invés da supressão da palavra
identificadora, substitui-se apenas o nome das ações, unidades e programas por palavras
genéricas, tais como “projeto”, “ação”, “autarquia”. Além disso, foi realizada a correção dos
erros gramaticais mais grosseiros, comuns na linguagem oral, mas com o cuidado para manter
a espontaneidade dos relatos, assim como sua estrutura sintática. Em suma, buscou-se
resguardar o sigilo da identidade dos entrevistados e preservar o conteúdo das narrativas.
Os assuntos que integram os subtópicos a seguir foram selecionados,
primeiramente, conforme sua pertinência com o objeto de pesquisa. Em alguns casos, os
entrevistados mencionaram aspectos voltados à gestão dos restos a pagar, após sua inscrição,
perpassando dificuldades para seu cancelamento. Como o objetivo é compreender os motivos
que provocam inicialmente a inscrição dessas despesas, assuntos como esse não estão retratados
nesse estudo, que dá prioridade às narrativas coerentes sobre motivos para a inscrição de
despesas em Restos a Pagar. Deu-se preferência e maior detalhamento aos motivos com maior
frequência relativa nas entrevistas, mas motivos pontuais, associados a fenômenos localizados
na estrutura de execução orçamentária, também estão retratados no capítulo.
Em determinados tópicos, em complemento às entrevistas, são apresentadas
informações dos sistemas de execução orçamentária e financeira da União, que permitem a
compreensão mais abrangente do fenômeno relatado.
Os motivos estão estruturados de forma semelhante ao Capítulo 01, dividindo-se
em: motivos para o empenho tardio, motivos para a não-liquidação e motivos para o nãopagamento. Tendo em vista o surgimento de motivos que se situavam em dois grupos
anteriores, acrescentou-se um novo grupo para abarcar os motivos que contribuem
simultaneamente para o empenho tardio e a não-liquidação.

2.1.

Motivos para o Empenho Tardio

2.1.1. Contingenciamento / Liberação tardia de recursos orçamentários
A liberação tardia de recursos orçamentários, mencionada largamente na literatura
e relatada no item 1.8.1.1. do Capítulo 1, foi um dos dois motivos mais frequentemente
abordados pelos gestores, tendo sido mencionado em 10 das 14 entrevistas. Tal motivo está
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associado às despesas discricionárias, as quais, nos termos do art. 9 da LRF, podem ser objeto
de limitação de empenho. Nas palavras de um dos entrevistados:
“Ao longo do ano é contingenciado, mas quando chega nos últimos dois
meses, um mês e meio, há um montante muito alto de orçamento
liberado, e dificilmente você consegue realizá-lo. Então ele vai para
RAP não processado, que é o grande volume de todos os ministérios,
de todo orçamento da União” (Gestor 06).
Isto é, em consonância com a literatura, os gestores relataram uma prática de
contingenciamento de despesas ao longo do ano e sua liberação nos últimos meses. Segundo os
entrevistados, não haveria como executar por completo um montante significativo de despesas
em período tão curto. Nas palavras do Gestor 07:
“Aqui no nosso caso específico, agora nós recebemos quase ___
milhões para gastar em um mês. Não tem como não deixar em RAP.
Para você operacionalizar em um mês?” (Gestor 07).
Assim, segundo relato do Gestor 12, o momento da liberação do limite de empenho
é determinante para o funcionamento de sua unidade. Em suas palavras:
“Grande parte das nossas despesas são empenhadas no final do ano para
que você execute no [ano] seguinte. Muitas delas já nascem com esse
aspecto de RAP. Já se sabe, já é uma coisa bem [previsível]... Talvez
se espere que você execute durante o ano, e o que não se executou passe
para o ano seguinte. No dia a dia, a gente vê isso de forma diferente: o
que tem acontecido historicamente, isso, com a gente sempre foi assim,
sem ter nenhum julgamento se é certo ou errado, é que sempre você tem
uma execução financeira e orçamentária muito pesada no final do
exercício e você já nasce com muitos RAP” (Gestor 12).
Apesar de não serem responsáveis pelas decisões que envolvem a programação
orçamentária e financeira, os gestores apresentaram razões que explicam o funcionamento
desse mecanismo. A primeira razão seria de que o orçamento já é aprovado pelo Congresso
Nacional com receitas e despesas superestimadas, o que ensejaria o contingenciamento no
início do exercício.
“Se eu mando um orçamento sempre acima da minha capacidade de
arrecadação, eu vou estar sujeito a isso. Fazer um contingenciamento
no início do ano, tentar arrumar outras receitas extraordinárias para
poder compensar, e poder liberar o orçamento ao longo do tempo. Se o
orçamento fosse mais ajustado, eu não teria esse efeito” (Gestor 11).
O segundo aspecto que os gestores apontaram é o momento atual de restrição fiscal,
no qual seria mais acentuada a imprevisibilidade do comportamento da economia, e
consequentemente, da arrecadação.
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“Como você não tem uma segurança, quando você está em crise,
quando você não tem uma segurança em relação à economia, à
sustentabilidade do crescimento, você também não se sente, sendo
governo, tranquilo em liberar tudo para que chegando lá na frente, você
vá ter a capacidade de pagamento” (Gestor 06).
Complementarmente ao ambiente imprevisível, o Gestor 11 apontou que existem
receitas instáveis, tais como as receitas extraordinárias, que não podem ser projetadas
antecipadamente com segurança. A partir do momento em que tais receitas incertas se
confirmam, seria possível a liberação do orçamento.
Diante de tudo isso, o Governo atuaria de forma defensiva na liberação dos limites,
a fim de não arriscar o descumprimento da meta de resultado primário. Segundo o Gestor 01:
“Pelo princípio da prudência, a SOF faz projeções dessa receita, ela
subestima um pouco essas projeções, exatamente para ter uma margem
de gordura, uma garantia. (...) Não porque ela quer, porque ela se vê
obrigada. Tem alguns riscos aí, o Brasil é um país virado na crise, então
tem que trabalhar se defendendo” (Gestor 01).
A liberação no final do exercício serviria para dar andamento às políticas e atender
às demandas por recursos, do contrário, se não houvesse liberação, nas palavras do Gestor 04,
“não vamos fazer nada no ano”. Em suas palavras:
“E quando chega em dezembro? Eu queria economizar 10, já
economizei 12. Pô, pega esses dois e põe na esplanada para o pessoal
empenhar, não é verdade? E aí entra a questão dos RAP”. Gestor 04
Esse conjunto de elementos ensejaria o contingenciamento concentrado no início
do ano e a liberação de recursos ao final do ano. Como se pode ver, não se tratam de motivos
que fundamentam diretamente a decisão do gestor sobre a inscrição de despesas em RAP, mas
que delimitam as fronteiras de atuação desses gestores. Nas palavras de um dos entrevistados
que lida diretamente com a execução, quando questionado se identificava no cumprimento do
resultado fiscal primário um motivo para a inscrição em RAP, ele respondeu:
“Acho que não. Pode ter na lógica do Tesouro124 né, de forçar essa
liberação no final do ano, para aumentar o resultado fiscal. Ele não vai
ter compromisso financeiro naquele exercício, e a gente vai a reboque,
porque se eu tenho o limite no final do ano, então só consigo empenhar
no final do ano” (Gestor 02).

124

Sobre esse ponto, vale ressaltar que a decisão sobre limites de empenho, em geral, é realizada pela SOF e
publicada em decreto do Presidente da República ou Portaria do Ministério do Planejamento.
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Nesse sentido, ainda que o contingenciamento e a liberação tardia de limites não
configurem um motivo direto para o gestor que realiza a execução orçamentária e financeira,
eles condicionam sua atuação.
Conforme dados do SIAFI, observa-se que os limites de empenho para PAC e
Demais Despesas Discricionárias125 apresentam comportamento compatível com os relatos,
principalmente nos anos de 2015, 2016 e 2017. Nesse período, houve aumento nos limites de
empenho ao longo do exercício, com curva acentuada de crescimento em dezembro126.
Gráfico 03: Limites de Empenho Autorizados e Autorizados Fechamento para Despesas
Discricionárias e PAC, por mês de lançamento (2012 a 2017, corrigido pelo IPCA)
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Fonte: SIAFI – Tesouro Gerencial.

Entre 2012 e 2014, apesar do crescimento recorrente dos limites de empenho
nos meses de dezembro, o fenômeno relatado pelos gestores mostrou-se menos proeminente.
Inclusive, ao longo do ano, houve redução dos limites previstos nos primeiro decretos de
programação orçamentária, com recomposição parcial em dezembro de 2013 e 2014 e, entre

Foram consideradas as Contas Correntes “J_”, “P_”, “H_”, “D_”, “C_”, “I_” e “F_”. Tendo em vista suas
diferentes condicionantes para a execução, foram excetuadas as demais contas, correspondentes a: despesas com
emendas individuais e de bancada, benefícios ao servidor, despesas financeiras com controle de fluxo,
programações com limite específico, despesas com organismos internacionais e demais despesas obrigatórias.
126
Vale ressaltar que a autorização no final do exercício é registrada em Conta Contábil específica no SIAFI,
denominada “Limite Orçamentário Autorizado – Fechamento” (CCon 723200500).
125
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outubro a dezembro de 2012, superando os limites originários. Não obstante, ainda diante da
redução consistente nos limites de empenho ao longo do ano, os meses de outubro a dezembro
de 2012 e dezembro de 2013 e 2014 foram marcados pelo fenômeno relatado nas entrevistas.
No tocante aos exercícios de 2015 e 2016, vale ressaltar que, não havendo
aprovação do orçamento no início do ano, comumente são publicados “decretos-tampão”, que
estabelecem a programação orçamentária vis-à-vis as regras de antevigência do orçamento
previstas na LDO. Em 2015 e 2016, os referidos decretos - Decreto 8.389/15 e Decreto 8.640/16
– estabeleceram limites de empenho que incluíam, basicamente, despesas obrigatórias e
despesas de caráter inadiável. Isso permite a compreensão dos valores mais baixos para
despesas discricionárias e do PAC ilustrados nos primeiros meses de 2015 e 2016.
Para 2017, apesar da aprovação mais antecipada da LOA – no início de janeiro –,
e, pois, da prescindibilidade de aplicação de normas de antevigência do orçamento, o Decreto
8.981/17 estabeleceu limites específicos para os meses de janeiro, fevereiro e março, que
antecederam a publicação do primeiro relatório de avaliação bimestral. Por essa razão, o gráfico
retrata os limites de empenho específicos para os referidos meses, no início do ano, e não limites
anuais, como é de praxe. Em seguida, após a publicação do primeiro Relatório Resumido de
Execução Orçamentária (art. 53 da LRF), os limites de empenho previstos no Decreto 8.981/17
foram atualizados pelo Decreto 9.018/2017, no dia 30 de março, e passaram a corresponder ao
limite anual, como se observa na curva ascendente entre março e abril.
Em suma, os relatos dos gestores entrevistados e os dados da programação
orçamentária e financeira reforçam a dinâmica mencionada na literatura por SANTOS127,
FURIATI128, SILVA et al129, RIBEIRO130, MENDES131, ALVES132 e GERARDO133. Ademais,
a partir das entrevistas, foi possível compreender como as decisões sobre a programação
orçamentária e financeira são transmitidas, conformando o espaço de decisão dos gestores “na
ponta”.

2.1.2. Aprovação Tardia de Créditos Adicionais
Um motivo apresentado em uma entrevista diz respeito à aprovação tardia de
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SANTOS, 2010, p. 59.
FURIATI, 2011, p.58.
129
SILVA et al, 2008, p. 22.
130
RIBEIRO, 2010, p. 28.
131
MENDES, 2008, p. 19.
132
ALVES, 2015, p. 140.
133
GERARDO, 2010, p. 32.
128
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créditos adicionais. Sua sistemática seria semelhante à liberação tardia de limites de empenho,
uma vez que amplia o espaço orçamentário no final do exercício, ou mesmo o adequa às
necessidades correntes da área, tendo sido antecipada na literatura por SILVA et al134. Segundo
relato do Gestor 04, muitos créditos adicionais são aprovados apenas no último bimestre do
ano, fazendo com que sua execução seja feita às pressas:
“O congresso aprovou, ‘Meu Deus do Céu’, vamos aproveitar e
empenhar. Porque às vezes é uma oportunidade rara que você tem; você
está tentando fazer uma correção no seu orçamento (...). Se o congresso
tivesse aprovado mais cedo, obviamente você teria feito o empenho
mais cedo” (Gestor 04).
Ainda que, em tese, nos termos do art. 167, §2º, da CF, seja possível a reabertura
de créditos adicionais aprovados nos últimos quatro meses do ano para o ano seguinte, tal
situação tornaria novamente incerta a dotação. A reabertura de créditos adicionais demanda a
publicação de um novo ato e não é feita de forma automática. Além disso, após a EC 95/2016,
uma vez que passam a integrar o orçamento do ano seguinte, os créditos especiais reabertos
devem ser contabilizados para fins de apuração do “teto dos gastos”, de modo que, estando o
orçamento próximo ao limite do teto, sua reabertura dependeria do cancelamento de dotações.
Em suma, tendo em vista a incerteza que circunda a reabertura de créditos adicionais reforça a
preocupação do Gestor 04 quanto a seu prazo de vigência, até o final do exercício.
Consultando os dados sobre a quantidade de pedidos de alteração orçamentária por
data de publicação, entre 2012 e 2017, observa-se que 90,67% das alterações realizadas por
projeto de lei foram publicadas em dezembro.
Tabela 04: Número de alterações orçamentárias realizadas por projeto de lei, por mês de
publicação (2012 a 2017)
Mês de
publicação
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

134

2012
0
0
0
0
0
0
8
0
0

2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ano de publicação
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
6

2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
8
0
6

SILVA et al, 2008, p. 25.
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Outubro
Novembro
Dezembro
Total

0
0
99
107

0
0
133
133

0
0
65
65

0
0
89
89

4
17
125
152

0
20
24
44

4
37
535
590

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP

2.1.3. Empenhar para não perder orçamento
Um terceiro motivo que esteve presente nas entrevistas diz respeito à motivação
dos gestores para executar todo o orçamento antes do final do exercício. Anteriormente, tendo
como base a literatura, especialmente os textos de RIBEIRO e CARVALHO, tinha-se mapeado
esse motivo como uma possibilidade. Após a realização das entrevistas, foi possível ampliar a
compreensão sobre o tema, revelando uma cultura que associa competência em matéria
orçamentária à utilização integral das dotações. Os gestores entrevistados mencionaram que há
uma pressão para que seja efetivamente utilizada todos os recursos orçamentários alcançados
por seu órgão; do contrário, o gestor responsável seria tido como “incompetente”. Observe-se:
“Quando o governo chega no último quadrimestre, final do ano, e vê
que a arrecadação está dentro da previsão, ele começa a liberar limite
de empenho. Mas aí, pô, você está no final do ano... você tem que
empenhar e jogar para o exercício seguinte, senão, daqui a pouco, você
é taxado como incompetente. ‘Olha, te dei limite e você não gastou’.
Então o que a maioria faz: empenha e joga em RAP” (Gestor 07).
Sobre esse aspecto, perguntou-se ao Gestor 07 o que aconteceria se o empenho não
fosse realizado, ao que ele respondeu:
“Aí você perde o limite, mas em compensação, você fica como aquele
incompetente. ‘Olha, eu te dei ___ milhões de limite e você não
empenhou’. Pô, 45 minutos do segundo tempo, como você empenha?”
(Gestor 07).
Os relatos narram que a pressão é transmitida de Órgãos Setoriais (OSs), que
negociam o orçamento com a SOF e supervisionam a execução, para Unidades Orçamentárias
(UOs), que efetivamente executam a despesa. Em entrevista com gestores de UOs, foi
mencionada a pressão de OSs pela execução integral do orçamento:
“Tem essa cultura de não conseguindo executar durante o exercício
todo, chega no final do ano: “ah, mas nós vamos perder o orçamento?
Pode ser que no ano que vem não venha tudo”. Poxa, mas isso é mostrar
que você não conseguiu e está devolvendo para melhor gerir o recurso
público. Mas a ideia deles é: “não, não, nós temos que fazer tudo, para
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dizer que nós empenhamos todo o orçamento, e que ano que vem vai
ser preciso de novo” (Gestor 14).
Em sentido semelhante, outro entrevistado narrou:
“É quase inadmissível dizer um negócio desses, “isso aqui não vai ter
como executar”. “Ache um lugar para colocar”, porque sobrar ___
milhões, para eles é inadmissível” (Gestor 13).
Por essa razão, no final do exercício, haveria um esforço de OSs e UOs para
utilização dos recursos que não foram empenhados, alocando-os a unidades ou ações
orçamentárias cuja execução ainda seja possível no tempo restante.
“Daqui até o final dezembro, vai chegar um monte de crédito
orçamentário para a gente executar o resto do orçamento de algumas
unidades que não executaram” (Gestor 14).
Isto é, além da liberação de limites de empenho no final do exercício, contribuiria
para a inscrição de despesas em RAP a prática de as unidades demandarem a alteração do
orçamento, por meio de créditos, para o aproveitamento integral de recursos não empenhados.
Observando os dados sobre a publicação de alterações orçamentárias entre 2012 e
2017, excluindo as alterações que dependem da aprovação de projeto de lei pelo Congresso
Nacional, cuja governança não depende apenas do Poder Executivo, verifica-se uma
concentração de solicitações no final do ano, compatível com os relatos135. Observe-se:

135

Não se pretende com isso inferir que a única causa para a concentração de publicações de pedidos de alteração
orçamentária seja o interesse dos órgãos de realizarem o empenho integral no final do exercício. A avaliação sobre
as causas possíveis dessa dinâmica poderia inclusive ser objeto de pesquisa para outro trabalho.
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Gráfico 04: Número de pedidos de alteração orçamentária publicados por mês, exceto
alterações efetivadas por meio de projeto de lei (2012 a 2017)
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Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP)

Parte desses pedidos de alteração podem ser utilizados para viabilizar que as
dotações sejam aproveitadas na sua integralidade. Como dito nas entrevistas, os órgãos realizam
o remanejamento de recursos para unidades com maior capacidade de empenho no final do ano.
Alguns gestores demonstraram compartilhar da visão de que a utilização integral
do limite de empenho é algo desejável. Segundo o Gestor 7, a alternativa a empenhar e inscrever
em RAP seria perder a dotação, o que, em suas palavras, causaria “prejuízo” para sua área de
atuação. Semelhante comentário foi feito pelo Gestor 1, que argumentou que deixar de utilizar
o limite do órgão seria “penalizar” o ministério.
De outro lado, segundo o Gestor 13, o resultado de empenhar no afogadilho seria a
baixa qualidade do gasto público:
“O que acontece, no final do ano, quem não executou, muitas vezes
jogam para a gente, então a gente recebe muito muito muito orçamento
de última hora. E o que eu sinto, conversando com os gestores, é que
esse orçamento acaba sendo empenhado meio que de qualquer jeito”
(Gestor 13).
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Tal relato reforça a associação entre a baixa qualidade do gasto público e a inscrição
de despesas de forma apressada no final do ano, mencionada por RIBEIRO136 e
CARVALHO137. Nas palavras de MENDES: “torna-se bastante difícil administrar programas
públicos com eficácia se não há regularidade e previsibilidade na liberação de recursos”138.
2.1.4. Não Perder Recursos no Orçamento do Exercício Seguinte
Também reforçando um mecanismo descrito pela literatura, os gestores
comentaram que a inscrição de despesas em RAP era realizada, em alguns casos, para não se
perderem dotações no orçamento do ano seguinte. Segundo o Gestor 01, o que se espera de um
sistema orçamentário adequado é que, se uma área otimizar seus gastos e poupar recursos, ela
deve ser beneficiada. No entanto, para ele, nosso orçamento é tradicional e segue um modelo
incremental. Citando um exemplo de sua área, ele descreveu que, para o orçamento de 2018,
“pegou-se o valor que foi gasto em 2017, corrigiu, e jogou para cá”, pelo que concluiu: “então
o orçamento é feito assim, sucessivamente” (Gestor 01).
Na mesma linha, o Gestor 05 disse que se baseia muito em série histórica para fazer
orçamento. Segundo ele, ao fazer uma média dos anos anteriores, você pode estabelecer uma
programação para os anos seguintes, de modo que: “se aquele ministério sobreviveu com esse
recurso nos últimos 3 anos, se eu der a mesma coisa, ele vai fazer” (Gestor 05).
Porém, para ambos entrevistados, essa prática não é a forma adequada de se
elaborar o orçamento. A fim de ilustrar sua discordância, o Gestor 05 relatou uma de suas
experiências:
“Vou dar um exemplo para você, um exemplo bem pitoresco. No início
de 2017, nós fomos chamados lá na SOF porque eles iriam dar um
limite para a gente proporcional ao que a gente gastou em 2016. ‘Olhe,
mas nós vamos reduzir 10%: pegar o que gastou em 2016, diminuir
10% e dar o limite para 2017’. Pois bem... percebi que tinha um colega
meu que estava com um sorriso aqui na orelha. ‘Por que você está tão
feliz’? ‘Porque eu tive Olimpíadas ano passado, meu ministério gastou
horrores nas Olimpíadas. Se vai me dar a mesma média para 2017, que
eu não tenho eventos... se você precisar de um pouquinho (de recurso),
eu arrumo para você” (Gestor 05).
Por essa razão, à semelhança do que foi antecipado por CARVALHO139, e
conforme argumentado pelo Gestor 01, percebe-se que o incrementalismo orçamentário
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incentiva as unidades a gastarem todo o seu limite, a fim de não verem suas dotações reduzidas
no orçamento seguinte. Na passagem abaixo, além do comprometimento desnecessário de
recursos públicos, os gestores ressaltaram que essa prática prejudica a qualidade do gasto
público:
“O bom gestor vai querer economizar? Vai querer fazer uma boa
gestão? Para não perder orçamento, ele vai ter que empenhar tudo,
praticamente 100% da dotação dele. Essa que é a realidade. (...) Para
ele não perder toda essa quantia aqui, que a princípio ele economizou,
ou às vezes não conseguiu gastar, ele empenha de qualquer forma. (...)
Ele inscreve em RAP e vai executar essa cota aqui de despesa nos
próximos dois ou três anos” (Gestor 01).
Novamente, os relatos reforçam a associação entre a qualidade do gasto público e
a realização de empenhos de forma apressada no final do exercício, mencionado no item 1.8.1.3
do Capítulo 01.
Além disso, os relatos permitem o reforço de uma possibilidade de motivação
ventilada por CAMARGO; em suas palavras:
“(...) não encontramos nas referências, nem utilizamos metodologia
adequada para a comprovação empírica, porém alertamos a
possibilidade de mais um itens influente na casuística da inscrição: a
cultura entre os burocratas de que a baixa execução orçamentária
impulsionaria tanto a perda de dotação orçamentária presente - pois não
houve execução – quanta de dotação futura (...)”140.

2.1.5. Falta de Planejamento
Um mecanismo que opera de forma semelhante à liberação tardia de limites
orçamentários é a própria falta de planejamento das unidades, que deixam para executar parte
significativa dos recursos no final do ano. Trata-se de uma hipótese importante na literatura,
que foi mencionada por CARVALHO como elemento central para avaliar os pontos positivos
e negativos da ferramenta. No entanto, tal aspecto foi citado em apenas 02 das 14 entrevistas,
sendo apresentado, em geral, na forma de crítica à gestão interna do órgão/unidade. Segundo o
Gestor 03:
“Todo mundo deixa tudo para a última hora, aí é um problema de gestão
dos ministérios, eu acho. Porque as áreas acabam meio que empurrando
com a barriga o trabalho e fazem tudo no final do ano” (Gestor 03).
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CAMARGO, 2014, p. 59.
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Como se observa, esse motivo opera em conjunto com o motivo de empenhar para
não perder orçamento, retratado no item 2.1.3. Segundo o mesmo entrevistado, no final do ano,
a área responsável pela execução orçamentária precisa ligar para as áreas finalísticas para
solicitar o envio do processo para empenho, senão não daria tempo.
Em sentido semelhante, segundo o gestor 05, o tempo que se leva para executar os
projetos de sua área é longo por serem projetos de grande envergadura. Assim, em sua opinião,
por meio de mudanças na gestão interna, seria possível realizar projetos menores no início do
ano, facilitando sua execução dentro do próprio exercício.
Ainda assim, de forma geral, esse motivo não foi frequentemente tratado nas
entrevistas. Acredita-se que, por consistir numa autocrítica, ele é mais difícil de ser apresentado
pelos próprios gestores, configurando uma limitação da metodologia escolhida. Para avaliar se
determinada unidade realizou mal planejamento, é fundamental investigar em maior
profundidade o contexto em que tal unidade se insere. Por essa razão, neste subtópico, evitouse perquirir a existência de evidências de mal planejamento da unidade com base nas narrativas
dos entrevistados.

2.1.6. Reflexos na Gestão Orçamentária e Financeira: “Novembrar” e “Dezembrar”
Um gestor cujas atribuições consistem basicamente na execução de despesas
discricionárias argumentou que as unidades já se adaptaram à sistemática de empenho tardio e
encontraram formas de lidar com ela.
“Naturalmente, você não tem como executar e pagar. Então, na verdade,
toda a gestão já se adequou a isso, de você preparar o orçamento para
execução nos próximos exercícios” (Gestor 12).
Segundo ele, existe até um apelido informal para a prática de executar o orçamento
nos últimos meses do ano:
“Acho que a maioria dos órgãos trabalham assim. Chama
“dezembrada”, né? O pessoal chama isso, porque geralmente todos os
orçamentos se encaixam, você tem que novembrar e dezembrar, sair
gastando. Não acho que seja o melhor procedimento, mas é o que é
possível” (Gestor 12).
Em casos como esse, a anualidade orçamentária não corresponde efetivamente ao
intervalo de um ano. Dependendo da liberação do limite de empenho, o prazo de vigência da
autorização orçamentária tem início no momento em que o limite orçamentário é autorizado até
o final do exercício, o que pode corresponder a 12 meses, ou mesmo a poucos dias.
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Um retrato dessa dinâmica foi relatado pelo Gestor 03. Para ele, é comum sair do
trabalho tarde da noite no mês de dezembro, em função dos empenhos de última hora:
“Coisa de louco aqui. Final de ano aqui é uma loucura de empenhos. A
gente passa o mês de dezembro trabalhando até 11 horas, sábado e
domingo, até 5 da tarde, até o SIAFI cair. Pronto, o SIAFI caiu, agora
só amanhã” (Gestor 03).
O comportamento cíclico e concentrado de empenhos no final do ano, já referido
na literatura, está claramente ilustrado no gráfico a seguir. Ele apresenta os dados da execução
das despesas discricionárias, exceto PAC, desde 2005, quando se iniciou a utilização do
classificador de RP. Observe-se:
Gráfico 05: Despesas Discricionárias, exceto PAC, Empenhadas e Inscritas em RAP Não
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Como se pode perceber a partir do gráfico, existe uma concentração significativa
de empenhos nos meses de dezembro (entre 2015 e 2017, em dezembro e janeiro). Tal
concentração é refletida também no comportamento dos RAPNP, que se tornam ainda mais
próximos do total empenhado nos últimos meses do ano.
Proporcionalmente, essa ciclicidade dos RAPNP para despesas discricionárias é
ainda mais evidente. No gráfico a seguir, apresenta-se a proporção de recursos empenhados que
foram posteriormente inscritos em RAPNP, por mês de empenho. Ressalte-se que o gráfico não
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apresenta o valor agregado mês a mês, mas a proporção específica de RAPNP correspondente
ao montante empenhado em cada mês.
Gráfico 06: Proporção Despesas Discricionárias, Exceto PAC, Empenhadas que foram
posteriormente Inscritas em RAP Não Processados (2005 a 2017)
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2.2.

Motivos que contribuem simultaneamente para o empenho tardio e para a não-

liquidação

2.2.1. Execução por Estados e Municípios
Em sete (07) entrevistas, os gestores mencionaram que a descentralização para
estados e municípios contribui para a inscrição de despesas em Restos a Pagar. Trata-se de uma
perspectiva nova sobre o tema, uma vez que ele apenas havia sido mencionado pelo estudo
quantitativo da FGV como uma situação com alto volume de RAP, sem, no entanto, haver nos
textos sobre o tema algum aprofundamento sobre suas causas.
Em geral, os relatos dos gestores entrevistados associam a descentralização para
estados e municípios com a execução de emendas parlamentares. Para melhor compreensão da
dinâmica própria das emendas, seu detalhamento encontra-se no item 2.2.2. Excetuando-se as
emendas, os demais motivos estão vinculados ao próprio funcionamento do processo, em
especial da descentralização de recursos por meio de convênios.
Com base nos relatos, foi possível estruturar um fluxo geral do processo descrito
pelos gestores:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Decisão sobre alocação do recurso e solicitação de projeto ao ente;
Apresentação de projetos por estados/municípios;
Análise do projeto pela área técnica;
Publicação de portaria;
Empenho do valor do projeto (parcial ou total, conforme o caso);
Preparação da execução por estados e municípios (licitação, dispensa,
etc.);
Execução do projeto;
Prestação de Contas; e
Liquidação e Pagamento.

Em cima das etapas desse fluxo, foram apresentados cinco grandes mecanismos
presentes nas descentralizações que provocam a inscrição em RAPNP, seja por meio do
retardamento dos empenhos, seja por meio da impossibilidade de liquidação durante o
exercício.
2.2.1.1. Órgãos apenas iniciam o processo após sinalização dos decisores sobre a alocação
do recurso e certificação de disponibilidade orçamentária;
Com relação à fase que ocorre antes do empenho, o Gestor 03 relatou que parte
significativa da decisão e da negociação com os entes ocorre anteriormente à apresentação do
projeto. Assim, em muitos casos, a análise do projeto só pode ser realizada quando há definição
sobre a disponibilidade orçamentária dos recursos necessários, assim como quando a decisão
está tomada entre as instâncias superiores do ministério e o ente conveniado. Conforme relatado
no item 9.2.8, o atraso na aprovação do orçamento dificulta o início dessas etapas.
De forma esclarecedora sobre esse quesito, o Gestor 02 relatou o seguinte:
Entrevistador: “Quando as prefeituras colocam no SICONV?”
Gestor 02: “Depois que já tem a sinalização que vai ser atendido. A
gente não tem um banco de projetos.”
Entrevistador: “Aí sinaliza que vai atender...”
Gestor 02: “Aí que eles vão correr atrás”.
Entrevistador: “E quando sinaliza?”
Gestor 02: “Quando tem o orçamento aprovado. E a maioria das
prefeituras não tem uma estrutura, nem uma cultura de projeto e tal,
planejamento”.
Ou seja, os relatos dão conta de situações em que, para dar início ao processo, é
preciso ter orçamento aprovado e que haja uma sinalização por parte do órgão de que o pedido
vai ser atendido. A partir de então, a prefeitura deve correr atrás para elaborar e apresentar o
projeto, dando início à etapa de análise técnica pelo órgão da União. Tal dinâmica difere
substancialmente de projetos cuja elaboração e análise são realizados diretamente pela União e
independem do início do exercício financeiro para serem planejados, tais como projetos do
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PAC.
2.2.1.2. Empenho realizado pelo valor integral
Esse aspecto foi citado pelo Gestor 03, que relatou uma situação em que um
normativo interno de sua unidade determinou que todos os recursos deveriam ser
descentralizados pela totalidade. Assim, segundo ele, a forma de empenho dependia do tipo da
política e da portaria que regia essa referida política:
Gestor 03: “Empenha, sai a portaria e empenha”.
Entrevistador: “Aí você empenha uma parte?”
Gestor 03: “Ou o total, depende da portaria” (Gestor 03)
O empenho integral, como motivo autônomo, isto é, não necessariamente associado
à execução de despesas por estados e municípios, é tratado no item 2.3.1.
2.2.1.3. Início da contratualização apenas após realização do empenho pela União
Outro aspecto mencionado nos relatos é de que a contratualização do projeto só é
iniciada pelo ente após o empenho dos recursos prometidos pela União:
“Porque você manda o dinheiro por convênio para o estado, para o
município, e a partir daí é que ele vai tomar as iniciativas de fazer a
contratação. Você manda uma receita de convênio para ele, ele vai
colocar no orçamento dele como receita de convenio, e a partir daí ele
vai fazer um projeto para contratar uma empresa... sabe lá quando ele
contrata” (Gestor 04).
Na mesma linha, fazendo referência a um programa específico de sua área, com
alto volume de RAP, o Gestor 06 comentou:
“Quase 100% dos recursos que são liberados do programa só são pagos
no exercício seguinte. Porque é um recurso que chega para cá, é
centralizado no departamento do programa, lá você vai fazer um
convênio com a prefeitura ou com o Estado, e a prefeitura lá do
municipiozinho da fronteira vai fazer um processo licitatório. Então
todo esse processo leva bastante tempo” (Gestor 06).
2.2.1.4. Execução de projetos por estados e municípios é lenta
Ademais, foi relatado que a execução dos projetos por estados e municípios é lenta,
não sendo possível cobrar deles um cronograma rigoroso. Conforme o Gestor 03:
“Mas você vai para um município de pequeno porte, você não tem gente
para fazer, não. Você tem que trabalhar com o mínimo de estrutura.
Tem municípios que não tem internet, olha só. Instrução então... se ele
não tem internet... imagina o conhecimento deles sobre a legalidade dos
atos. Por isso que acontecem as coisas do jeito que acontecem. Assim,
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querer beneficiar entes subnacionais com recursos e esperar deles uma
execução e determinar tempo para isso, é inviável” (Gestor 03)
O Gestor 10 também fez comentário semelhante. Ele disse que as amarras legais e
burocráticas esbarram na eficiência do município. Em função de sua ineficiência, em diversos
casos, o município não consegue dar conta de executar o projeto para o qual recebeu empenho.
Em suas palavras: “eu empenho, mando para o município, mas o município não consegue dar
andamento na obra, então eu fico com um RAP imenso por conta disso” (Gestor 10).
2.2.1.5. Entes federados não estão habituados com prestação de contas
Tendo em vista a baixa capacidade técnica dos outros entes, o processo de prestação
de contas também não ocorre de forma simples. Na entrevista com o Gestor 06, ele comentou
que esse processo envolve verificar se o processo licitatório do município está lícito, se não
falta nenhuma parte do projeto básico, “tem todo esse trâmite” (Gestor 06).
Em entrevista com o Gestor 03, ele reforçou que os estados e municípios não estão
habituados à fase de prestação de contas:
“Às vezes o cara nem sabe que tem que mandar a documentação para
cá para receber o dinheiro. Para você ver como é difícil. Às vezes ele
liga e ‘ah, mas eu não recebi o dinheiro da terceira parcela’; ‘é, mas
você já prestou conta?’; ‘ah e tem que prestar?’; ‘tem, tem que prestar’”
(Gestor 03).
No mesmo sentido, o Gestor 05 comentou que os conveniados “têm muita
dificuldade em prestar conta”.
Vale ressaltar que, apesar de sua relevância e transversalidade, o motivo referente
à execução descentralizada de políticas públicas por estados e municípios não está presente na
literatura. Não obstante, é comum nos escritos sobre desenhos de políticas públicas a menção
às dificuldades de governança entre União, estados e municípios.
Investigando-se os dados da execução orçamentária e financeira de 2012 a 2016,
para RP2 (discricionárias) e RP3 (PAC)141, verifica-se que o percentual de transferências a
estados e municípios que resultou na inscrição de RAPNP é superior ao de recursos executados
diretamente pela União. No caso das aplicações diretas, 34,84% do volume empenhado foi
inscrito em RAPNP, ao passo que, no caso das transferências a estados e municípios, esse
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Utiliza-se o recorte de RP2 e RP3 para não incluir as transferências constitucionais obrigatórias, classificadas
como RP1, cuja lógica de execução está descrita no item 2.3.2, e as emendas parlamentares, classificadas como
RP6 e RP7, tratadas no item 2.2.2.
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percentual foi de 58,42%.
Como rebatimento dessa maior propensão à inscrição em RAP, utilizando-se o
mesmo recorte (RP2 e RP3, 2012 a 2016), ao passo que transferências aos entes federativos
corresponderam a 18,36% do total de empenhos, esse percentual foi de 27,66% do total de
RAPNP. Ou seja, mais de ¼ das despesas do PAC e demais despesas discricionárias inscritas
em RAPNP corresponde a recursos transferidos para estados e municípios.
Tabela 05: Despesas com indicador RP2 e RP3 Empenhadas e Inscritas em RAPNP entre
2012 e 2016, por Modalidade de Aplicação (corrigido pelo IPCA)
Modalidade de Aplicação da
Despesa

RAPNP /
Empenhado (%)

Aplicações diretas (Modalidade 90)
Transferências a Estados e Municípios
(Modalidades 30, 31, 32, 40, 41 e 42)
Transferências a inst. Privadas s/ fins
lucrativos (50)
Transferências ao exterior (80)
Aplicações diretas - operações intraorcamentárias (91)
Transferências a inst. Privadas com
fins lucrativos (60)
Transferências a consórcios públicos
Transferências a instituições
multigovernamentais (70)
Total geral

34,84%
58,42%

% do Total
Empenhado
(Coluna)
76,37%
18,36%

% do Total
Inscrito em
RAPNP (Coluna)
68,63%
27,66%

25,18%

3,30%

2,14%

29,24%
27,54%

1,10%
0,69%

0,83%
0,49%

39,44%

0,12%

0,13%

76,97%
93,68%

0,06%
0,01%

0,12%
0,01%

-

100,00%

100,00%

Fonte: Portal Siga Brasil, Senado Federal.

2.2.2. Execução de Emendas Parlamentares
Em 06 diferentes entrevistas, os gestores citaram como motivo para a inscrição de
RAPNP a execução de emendas parlamentares. Primeiramente, vale ressaltar que esse motivo
está fortemente associado ao item 2.11, supra, que aborda a execução de despesas por estados
e municípios. Isso porque, em todas as entrevistas realizadas, quando houve citação de emendas
parlamentares, elas estavam associadas a algum projeto com execução descentralizada por
estados e municípios. Deste modo, o fluxo de execução das emendas muito se assemelha ao
que já está descrito no referido item.
As especificidades do caso das emendas parlamentares incluem, primeiramente, o
fato de que, por motivos próprios, são despesas com volume significativo de empenhos no final
o ano, de tal forma que a execução do projeto normalmente se inicia no ano seguinte. Nas
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palavras do Gestor 02:
“Geralmente o empenho tem ocorrido no final do exercício, e a
execução vai ocorrer nos anos seguintes. Acontece muito isso aqui.
Principalmente quando se trata de emenda parlamentar. Tanto que é o
que a gente tem tido mais dificuldade para reduzir. A gente conseguiu
reduzir bastante o PAC, o volume de RAP do PAC, só que das emendas,
a gente tem dificuldade porque geralmente esses empenhos ocorrem no
final do ano e as obras vão começar nos anos seguintes” (Gestor 02).
Para compreender melhor porque os empenhos de emenda parlamentar são inscritos
no final do ano, o Gestor 03 explicou:
Entrevistador: “Esses empenhos são distribuídos ao longo do ano ou
são concentrados?”
Gestor 03: “Dezembro”.
Entrevistador: “Dezembro... porque dezembro? Só para eu entender...”
Gestor 03: “Porque a maioria é emenda parlamentar”.
Entrevistador: “É emenda parlamentar...”
Gestor 03: “Os parlamentares deixam tudo para indicar no final do
ano”.
Entrevistador: “Entendi...”
Gestor 03: “Eles ficam, politicamente: tira de um município e bota para
outro, tira de um município e bota para outro. E no final ano, ‘vai ser o
município tal’. Aí o município apresenta a proposta de acordo uma
portaria” (Gestor 03).
Assim, um aspecto fundamental para o empenho da despesa é o momento em que
o parlamentar indica o município favorecido. O parlamentar utiliza o tempo de empenho
disponível para realizar a negociação política com o destinatário da emenda.
Além disso, em quatro entrevistas, os gestores destacaram que a decisão sobre o
empenho das emendas parlamentares não fica sob a responsabilidade do ministério onde está
alocada a dotação orçamentária, mas sob alçada da Secretaria de Governo da Presidência da
República (SEGOV/PR).
Gestor 02: “Tem também a participação da SEGOV/PR, que faz esse
acompanhamento, a priorização dos empreendimentos que são
alocados tanto na questão dessa ação, que não é emenda, quanto da
emenda, que eles fazem um acompanhamento. Mas o ministério não
tem muito autonomia, a autonomia fica mais com a SEGOV/PR em
relação a essa [questão]...”
Entrevistador: “Ela negocia diretamente com a prefeitura, com o
prefeito?”
Gestor 02: “Com o parlamentar”.
Entrevistador: “E depois disso, o que acontece?”
Gestor 02: “Depois disso, dessa negociação, as prefeituras que são
priorizadas têm que apresentar o projeto, também entra na lógica do
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SICONV, de apresentar projeto, de ser analisado pelas áreas técnicas, e
contratado.”
Ou seja, para dar início ao fluxo técnico de execução da emenda – apresentação do
projeto via Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV), análise técnica,
realização do empenho, execução e prestação de contas –, é necessária a decisão política do
parlamentar sobre o destinatário da emenda, assim como a negociação entre a SEGOV/PR e o
parlamentar.
Em entrevista com o Gestor 07, ele narrou outra parte da negociação que provoca
a inscrição de despesas em Restos a Pagar. No caso exposto por ele, o atraso não teria ocorrido
no empenho, mas na liberação dos recursos financeiros:
Entrevistador: “E porque a emenda vai para RAP?
Gestor 07: “Mesma coisa; o governo não liberou o dinheiro. Mas isso
aqui também tem aquele negócio: “você vai me apoiar? Eu libero sua
emenda. Você não apoia, eu não libero sua emenda”. Por isso que vai
para RAP. Porque na verdade, isso aqui, quando vem liberação para
emenda, a gente nem define, porque o parlamentar vai direto na
SEGOV e negocia. Então a SEGOV já liga para a STN e fala:
“libera tantos milhões para pagar emendas tais, tais e tais”, e
comunica a nossa ASPAR. Então já vem o negócio casado. Agora, se
você não é da base do governo, ou não votou a favor, sua emenda vai
para RAP” (Gestor 07).
Tal relato é bem elucidativo sobre o funcionamento do processo. Conforme descrito
anteriormente, segundo MENDES, os RAP permitem uma segunda rodada de negociação: a
primeira, seria na fase de empenho, e a segunda, na fase de pagamento 142. As duas rodadas
foram expostas nas entrevistas; a depender do tempo de negociação política, pode haver
inscrição em RAP por empenho tardio ou por falta de liberação financeira. Observe-se o
seguinte trecho da entrevista com o Gestor 07, que relata a situação de atraso na liberação
financeira:
Entrevistador: “Essa negociação é do financeiro?”
Gestor 07: “É, do limite financeiro. Basicamente, a questão
orçamentária, o que o parlamentar fala: “tem uma entidade lá”. A
entidade vai no SICONV, cadastra ela no SICONV, que é o Sistema de
Convênio, a área de convênio verifica se está tudo ok e manda para a
Caixa empenhar. E fica lá empenhado. Fica aguardando o financeiro”.
Entrevistador: “Mas a Caixa vai executando?”
Gestor 07: “Não, só executa quando vem financeiro. Ela faz o empenho
e vai ficando em RAP”.
142

MENDES, 2008, p. 17.
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Entrevistador: “A Caixa espera?”
Gestor 07: “Exatamente. Fica esperando essa negociação, o parlamentar
vai na SEGOV para liberar o financeiro, senão não vai. É por isso que
aqui é basicamente emenda” (Gestor 07).
No mesmo sentido, o Gestor 14 comentou:
Entrevistador: “Como funciona das emendas, ele acaba ficando para o
ano seguinte por quê?
Gestor 14: “Porque não chega, e também não libera o pagamento. A
liberação de emenda impositiva é só pela SRI [SEGOV/PR]. A gente
não tem gestão nenhuma. Mas empenhar eles [gestores da área
responsável] empenham tudo, impositiva você empenha”.
Ou seja, no tocante ao momento do empenho de emendas parlamentares, haveria
duas principais condicionantes:
1. a negociação política entre o Executivo e o Legislativo, alinhada com
votações no Congresso Nacional;
2. o empenho tardio, decorrente da negociação entre o parlamentar e os
destinatários das emendas e das etapas técnicas que precedem o empenho,
tais como a apresentação de projetos por estados e municípios e seu
respectivo exame pela área técnica da União.
Após consulta aos dados sobre o momento de empenho de emendas parlamentares,
verifica-se que eles são compatíveis com as dinâmicas descritas pelos gestores. Observe-se:
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Gráfico 07 - Despesas Decorrentes de Emendas Parlamentares (RPs 6 e 7) Empenhadas e
Inscritas em RAP Não Processados por Mês de Referência (2014 a 2017, correção pelo IPCA)
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Como se pode perceber, os empenhos são concentrados em momentos
determinados, que coincidem, de um lado, com importantes etapas de negociação entre o
Executivo e o Congresso Nacional, tais como os meses que antecederam as eleições de 2014143,
os meses próximos à votação sobre o impeachment, em 2016, e a votação da denúncia contra o
Presidente da República, em 2017; e de outro lado, com os finais de exercício.
Outra faceta da execução de emendas parlamentares que merece atenção é a
inexistência prévia de projetos estruturados. Conforme relatado, tratam-se de projetos
apresentados após a negociação, quando já há uma indicação política de seu atendimento.
“A emenda individual entra também nessa análise por parte das
secretarias - agora é impositiva né? -, então os parlamentares
priorizam as emendas, depois as prefeituras apresentam as
propostas, são analisadas aqui, e geralmente o empenho já tem
ocorrido. Só que a contratação vai demorar, vai ocorrer, ou agora no
final do ano, ou no começo do ano que vem com cláusula suspensiva”
(Gestor 02).
Segundo o Gestor 03, em sua área, o processo era menos estruturado antes de 2014.
Naquela época, empenhava-se o valor total sobre o qual o parlamentar “tinha direito” em sua
143

SILVA et al observaram um crescimento no volume de RAP em anos pré-eleitorais, o que poderia estar
associado ao atendimento de demandas de aliados tendo em vista o processo eleitoral.
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emenda, de modo que a diferença entre esse montante e o que era efetivamente aprovado pela
área técnica para a obra ficava em RAP. Em suas palavras:
“Vamos lá... (...) o cara [parlamentar] tinha direito a 500. Eu empenhei
os 500. O cara [prefeitura] apresentou uma proposta de 400. Mas a
análise técnico-econômica disse que com 300 ele construía. Você
percebeu que ficaram 200 no limbo? E esses 200 estariam em RAP. Até
a gente cumprir a transferência total e cancelar, ele tem que ficar lá em
RAP. Então esse foi o problema de 2013” (Gestor 03).
Para o mesmo gestor, esse cenário teria mudado um pouco com a organização do
fluxo de execução das emendas em sua unidade. Conforme relatou, a partir de 2014 tiveram
início as emendas impositivas, mas o parlamentar só tinha “direito” ao empenho se a emenda
passasse pela análise técnica e a proposta fosse aprovada. Havendo impedimento técnico, o
parlamentar perderia seu “direito” ao empenho. Desse modo, segundo o Gestor 03, o fluxo ficou
mais coerente, pois o valor do empenho passou a ser correspondente ao aprovado na análise
técnica. Em suas palavras, desde então: “a proposta vem primeiro, analiso o projeto, vejo que
está ok, e o valor do projeto é o valor que eu empenho; agora está mais coerente” (Gestor 03).
Diante disso, é relevante sublinhar o fato de que todo o processo só tem início com
a indicação do parlamentar; a partir daí é que a prefeitura apresenta um projeto, que ele é
analisado, para então ser empenhado (em alguns casos, o empenho acontece até mesmo antes
da conclusão da análise). Desse modo, dependendo do momento em que ocorrer a indicação do
parlamentar, o prazo para análise e empenho – necessariamente até o final do ano – pode ser
exíguo.
Reforçando o funcionamento das emendas parlamentares, o Gestor 03 comentou
que, para ele, o motivo para a inscrição de despesas em RAP seria político:
“É político porque parte desse RAP que fica é todo por uma questão
política, de pactuação política, não pela política pública da área, mas
uma questão política, porque parte do recurso é de emenda parlamentar.
Parte do nosso RAP é emenda parlamentar. É só você pegar aqui as
ações. É basicamente o que vai ficando. É praticamente o que está
empenhado, você tá vendo [apontando para tabelas]” (Gestor 03).
Tendo em vista a discrepância entre o modo de funcionamento dos demais RAP e
os RAP decorrentes de emendas parlamentares, o Gestor 07 comentou que é importante separar
a parcela de emendas das demais, quando da análise da inscrição de RAP por órgão. Em suas
palavras:
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“Às vezes houve crescimento [de RAP], porque houve muita emenda
naquele ano. Por exemplo, para nós aqui, estamos prevendo, talvez no
ano que vem, um aumento significativo. Mas vai ser tudo de emenda.
Porque como aqui é do ___ [partido], os deputados da base do ___
[partido] estão colocando muitas emendas aqui. Então a parte de [RAP
de] emendas deve ter um crescimento aqui dentro, mas não a parte de
discricionária” (Gestor 07).
Ou seja, em alguns casos, a causa para o crescimento em RAP pode ser
simplesmente a vinculação partidária do ministro, que pode provocar um aumento de emendas
parlamentares no ministério, assim como, consequentemente, de RAP NP.
A associação entre emendas impositivas e restos a pagar, citada nas entrevistas,
encontra respaldo nos dados sobre a execução financeira no SIAFI. Durante os exercícios de
2014 a 2017144, as despesas com indicador de Resultado Primário (RP) 6 e 7 - emendas
impositivas individuais e de bancada - possuíram inscrição em RAPNP superior às despesas
com outros RPs, tais como as despesas do PAC e demais despesas discricionárias. Nesse
período, o percentual de inscrição em RAPNP de emendas impositivas oscilou entre 71 e 97%
do montante empenhado.
Gráfico 08 - Proporção entre Despesas inscritas em RAP Não Processados e Despesas
Empenhadas, por Indicador de Resultado Primário - RP (2014 a 2017)
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As emendas impositivas foram previstas, originalmente, no art. 52 da LDO de 2014 (Lei 12.919/2013),
momento em que foi criada a classificação orçamentária RP6, para identificar as despesas decorrentes de emendas
individuais de execução obrigatória. Posteriormente, por meio da EC 86/2015, tal previsão foi incluída no art. 166,
§§ 9º a 18, da CF.
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Como se pode perceber no gráfico, o simples fato de tratar-se de emenda
parlamentar contribui para o aumento significativo de sua probabilidade de inscrição em
RAPNP. Desde que foram criadas, em 2014, em média 85% das emendas individuais
impositivas tiveram esse desfecho ao final do exercício.
Além disso, segundo o Gestor 02, as emendas parlamentares seriam um motivo
atual e persistente para a inscrição em RAP, ao contrário do PAC, cuja prevalência teria
reduzido. Quando questionado sobre os motivos que levavam à inscrição de RAP nos últimos
dois anos, o Gestor 02 comentou: “se for tirar o de 2016, a gente não teve muito volume,
principalmente no PAC, mas se pegar emenda, vai ter” (Gestor 02).
Tal relato coincide com os dados do SIAFI; nos últimos anos, houve queda
significativa no volume de RAPNP para despesas do PAC (RP3) e aumento gradual no volume
de Emendas Impositivas (RPs 6 e 7).
Gráfico 09: Volume de RAP Não Processados Inscritos por Indicador de Resultado Primário
- PAC/RP3 e Emendas Impositivas/RP 6 e 7 (2012 a 2017 - corrigido pelo IPCA)
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Por fim, deve-se ressaltar que esse motivo possui pouquíssimas referências na
literatura. As que existem, majoritariamente mencionadas por MENDES, vão no sentido de que
os RAP podem ser uma forma de aumentar o tempo de negociação com os parlamentares, e que
a liberação de empenho e pagamento decorrem de um processo de negociação política. A partir
dos relatos, foi possível ampliar a compreensão desse fenômeno, incluindo a relação entre
emendas parlamentares, execução por estados e municípios e inscrições em Restos a Pagar.
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Ademais, os dados reforçaram a conexão entre os dois fenômenos, demonstrando que a grande
maioria das despesas decorrentes de emendas impositivas acabam sendo inscritas em RAP.

2.2.3. Garantir Execução Durante o Período de Antevigência da LOA: “Agenda 120”
Um motivo diferente, que não havia sido identificado na literatura, diz respeito à
estratégia de inscrever despesas em RAP para garantir a execução no início do ano, antes da
aprovação do PLOA e do estabelecimento dos limites de empenho. Em geral, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias estabelece que, até a aprovação de LOA, a execução orçamentária deve se
resumir a um rol exaustivo de despesas, majoritariamente obrigatórias.
Em face das restrições à execução de outras despesas não previstas na LDO, três
gestores disseram que realizam a inscrição em RAP para não causarem a paralisação das
atividades no início do ano. Segundo o Gestor 04, essa estratégia é conhecida como “Agenda
120”.
“Só lá para abril ou maio que a gente tem efetivamente autorização para
iniciar execução de despesas discricionárias. As obrigatórias eu já tenho
desde janeiro. Aí o que acontece com quem é gestor? Quando chega em
novembro e dezembro, o que ele já faz? Agenda 120, a gente já tem até
um nome fictício (...)” (Gestor 04)
Ela serviria para resguardar gastos que não estariam autorizados pela regra de
antevigência da LDO, tais como, por exemplo, contratos de TI. Como justificativa para essa
necessidade, o entrevistado questionou o que poderia fazer com as empresas que estavam
trabalhando para sua unidade. Em seguida, descreveu em detalhes suas razões:
“Então essa cultura acabou sendo criada, de fazer uma agenda para o
início do ano. (...) Foi uma governança que se criou. Ou você faz assim,
ou você responde depois. Como você vai ter uma empresa trabalhando
para você aqui e você sem pagar em janeiro, em fevereiro? A vida
continua, meu amigo. Não é porque o governo está de férias, o
Congresso está de férias, que a gente não tem que pagar a despesa não.
Tem que pagar” (Gestor 4).
O Gestor 06 fez relato semelhante, argumentando que o atraso na aprovação do
orçamento “virou rotina”, de tal sorte que “você só vai ter um orçamento a partir de abril, maio”
(Gestor 06). Por essa razão, segundo ele, ou se trabalha exclusivamente com duodécimos
previstos na LDO, ou se inscreve despesas em RAP para executar no início do ano seguinte.
Vale ressaltar que, conforme relatado pelo Gestor 02, esse mecanismo já foi
inclusive sugerido pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento como forma de garantir a
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continuidade de obras do PAC, numa ocasião em que já se previa atraso significativo na
aprovação do orçamento pelo Congresso Nacional. Em suas palavras:
“Ah, e teve um ano que foi até o próprio Planejamento com Fazenda
que acabaram forçando os ministérios a empenhar valor alto... tinha
uma expectativa já que o congresso ia demorar para aprovar o
orçamento. Tanto que só aprovou em março. Para não parar, e isso foi
mais voltado para o PAC, para não ter uma solução de descontinuidade
nas obras do PAC, incentivou que fossem feitos o empenho e a
inscrição em RAP para as obras terem um andamento no começo do
ano seguinte” (Gestor 02).
Em suma, esse motivo carrega consigo uma crítica indireta dos gestores às regras
de antevigência do orçamento. Conforme relatado por três entrevistados (Gestores 02, 04 e 06),
para garantir a continuidade de contratos básicos ou de investimentos importantes, seria
necessária a utilização de RAP. Isso cria dúvidas, primeiramente, sobre a eficácia da norma de
antevigência, que pode ser facilmente contornada por RAP, e faz questionar sobre sua
conveniência, por excluir despesas tidas pelos entrevistados como fundamentais. Ademais, os
referidos relatos apresentam um impacto relevante do atraso na aprovação do orçamento pelo
Congresso Nacional.

2.2.4. Iniciar Execução após Aprovação do Orçamento
Outra faceta da aprovação tardia da Lei Orçamentária Anual, que também não
guarda correspondente na literatura, diz respeito à dependência para início da execução de
determinadas políticas do conhecimento prévio sobre o tamanho do orçamento aprovado e os
limite de empenho autorizados. Não se trata, neste caso, da execução de despesas no período
de antevigência; tratam-se de despesas cujo dimensionamento e cujo planejamento ao longo do
ano só são realizadas após a aprovação da LOA.
Segundo o Gestor 05, ainda que se deixe tudo preparado para o início da execução,
a aprovação do orçamento é fundamental para as etapas iniciais de planejamento das atividades
a serem realizadas durante o exercício. Em suas palavras, o trâmite começa:
“Quando é aprovada LOA. Tem essa diferença, porque a gente não sabe
o tamanho do nosso orçamento né? A gente pode até deixar tudo
preparado, mas não sabe o tamanho que vai ser. Se a LOA atrasar, atrasa
toda a nossa execução. Se a LOA for aprovada no início do ano, a gente
tem um tempo maior” (Gestor 05).

63

Em seu relato, o Gestor 05 disse que a execução das políticas de sua unidade passa
por um trâmite interno que inclui lançamento de edital, assinatura de plano de trabalho,
verificação de regularidade jurídica, retorno para reanálise (no caso de algum apontamento),
entre outras etapas, que precedem o empenho e a autorização do início da execução da política.
Por essa razão, ele argumenta que a demora na aprovação do orçamento “atrasa toda a nossa
execução” (Gestor 05).
Semelhante narrativa foi apresentada pelo Gestor 02, em resposta a uma pergunta
sobre a existência de algum impedimento para que a execução da política fosse iniciada antes,
ao que ele respondeu:
“Acho que a anualidade do orçamento, porque você não sabe quanto
você tem de orçamento, não tem como definir quais são os projetos que
você [vai realizar]; você não sabe o valor do que vai ser aprovado no
orçamento para aquele projeto. Então isso atrapalha bastante” (Gestor
02).
De volta ao Gestor 05, quando questionado se não havia nenhuma forma de prever
o volume de seu orçamento antes da aprovação, ele respondeu:
“A gente tem o PLOA, mas na maioria, tem corte. No ano passado, a
LOA foi aprovada em maio, então, assim, travou tudo” (Gestor 05).

2.2.5. Fluxo Usual de Execução da Política
Além desses aspectos, foi mencionado pelos gestores que existe uma progressão de
etapas na execução das próprias políticas que devem preceder a realização do empenho e da
liquidação. Esse fluxo inclui atividades como licitação, trâmite pela área jurídica, aprovação do
controle interno, além das atividades finalísticas que são próprias de cada área. O processo foi
mencionado no capítulo 01, em referência à literatura, como “complexidade do processo
licitatório” (item 1.8.2) e “outros empecilhos burocráticos” (item 1.8.3).
Um dos gestores, que lida com obras, disse que dificilmente se consegue contratar
e fazer com que uma empresa da área de engenharia faça a obra, ateste e receba o pagamento
em tão pouco tempo. Assim, segundo o Gestor 04:
“A maioria dos empenhos que saem no segundo semestre correm um
risco muito grande de irem para RAP. Mas como, o orçamento tem que
ser feito dentro do ano, então, se não existir a figura do RAP, nós não
precisamos de orçamento para o segundo semestre” (Gestor 04).
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Além da etapa prévia ao empenho, os gestores citaram exemplos de políticas cuja
execução, após o empenho e antes da liquidação, leva tempo. Um exemplo citado, diz respeito
ao incentivo à agricultura familiar, cuja execução depende da safra, incluindo as etapas de
plantio, colheita e fornecimento do produto. Em casos assim, na medida em que o empenho
constitui uma garantia e, por força de lei, deve preceder a realização de despesas, ele acaba
sendo realizado em montante superior ao esperado para o exercício. Nesse sentido, este motivo
em muito se aproxima dos relatos do item 2.3.1, sobre a estratégia de realização de empenho
integral, e do item 2.3.3, que retrata a imprevisibilidade na execução de obras.

2.3.

Motivos para a Não-Liquidação

2.3.1. Empenho Integral
O empenho integral ocorre quando, conhecendo-se a priori a composição
plurianual da despesa, empenha-se o valor total do projeto ou da atividade, e não a parte
esperada para execução durante aquele exercício. Trata-se de uma situação que foge à regra do
art. 27 do Decreto 93.872/86145, não está prevista na literatura, mas que foi apresentada em oito
(08) entrevistas como uma estratégia comum dos executores.
A principal racionalidade que está por trás dessa prática é a incerteza sobre o
orçamento futuro. Para evitar que o projeto seja ameaçado por eventuais variações no
orçamento, os gestores envolvidos diretamente na execução da política, assim como as próprias
empresas executoras, preferem que haja o empenho integral. Como disse o Gestor 02: “é aquela
cultura de não ter a garantia de que no ano seguinte você vai ter aquele recurso”; em outro
trecho da entrevista, menciona que se empenhava integralmente “para dar uma certa garantia
de que aquelas obras iriam ser tocadas”.
Mas nem sempre é isso que os gestores responsáveis pela gestão orçamentária e
financeira fazem, ou mesmo preferem, dado que o comprometimento de um valor alto do
orçamento durante o exercício impede que outros projetos sejam realizados. Nas palavras do
Gestor 04, por causa desse tipo de decisão, “você fica com o recurso preso”. Consequentemente,
conforme dito pelo Gestor 02, trata-se de uma prática que foi mais comum “no tempo das vacas
gordas, quando o orçamento era maior”.

Decreto 93.872/86, Art. 27, caput: “As despesas relativas a contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigência
plurianual, serão empenhadas em cada exercício financeiro pela parte nele a ser executada”.
145
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É importante ressaltar que, nas entrevistas, esse motivo esteve associado,
frequentemente, às obras do PAC, especialmente em face de seu caráter plurianual, e do
momento em que se realizavam – quando havia maior disponibilidade orçamentária. A seguir,
transcreve-se trecho da entrevista com o Gestor 02:
Entrevistador: “E na questão do PAC?”
Gestor 02: “No passado eram feitos empenhos com valores maiores do
que aqueles que seriam executados no exercício. Você tinha uma sobra
de orçamento e podia empenhar um valor maior. Os contratos eram
plurianuais, você fazia o empenho, e isso gerou um estoque de RAP
muito alto”.
Essa sobra de orçamento ocorria porque, segundo o mesmo gestor, a quantidade de
projetos era menor que o tamanho do orçamento. Como resultado, houve obras que não
andaram ou andaram num ritmo mais lento do que o esperado, e, por terem sido integralmente
empenhadas, contribuíram para o alto estoque de RAP Não Processados do PAC.
“Ainda tem muito saldo de empenho, tem muita coisa que foi
empenhada e a obra continua andando muito devagar. Isso é resquício
ainda... se a gente for ver esses RAP, vamos ver que são de anos de
2012, por aí, coisa mais antiga. São os que não estão andando” (Gestor
02).
Um discurso comum a respeito dos empenhos integrais do PAC é de que eles estão
reduzindo. Eles foram referidos, em geral, como uma prática típica do passado, que estava tendo
maior controle no presente. Conforme o Gestor 02, especificamente sobre o PAC, “isso tem
reduzido bastante; a gente tem procurado empenhar aquilo que vai gastar no exercício” (Gestor
02). Tal relato ganha respaldo no Gráfico 09, que apresenta a redução na inscrição de despesas
do PAC em RAP.
Além do PAC, esse motivo foi mencionado em três outras situações modelo:
financiamentos/empréstimos, despesas descentralizadas para a administração indireta e outras
despesas de cunho plurianual. Na primeira situação, o Gestor 11 disse que os financiamentos e
os empréstimos estão geralmente associados a investimentos plurianuais. Segundo ele, trata-se
de um resultado decorrente da própria forma de dispêndio, segundo a qual se empenha toda a
dotação de um projeto e, ao longo do tempo, vão-se utilizando os restos a pagar.
“Então nos financiamentos você libera um valor para um projeto
especifico, normalmente empenha o valor total, e depois vai
consumindo esses RAP. Por isso também esses valores altos, porque
isso são questões plurianuais; quer dizer, é um orçamento que você vai
executar durante quatro, cinco anos, durante a execução do projeto”
(Gestor 11).
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Segundo o mesmo entrevistado, o empenho integral pode ser visto como uma
“orientação geral”, comum a várias áreas, que visa a garantir recursos para determinado projeto.
Se não fossem comprometidos no orçamento por meio do empenho, tais recursos poderiam ser
utilizados para outras finalidades.
“Para garantir os projetos. Se eu não fizer o empenho todo, aí eu tenho
mais projeto do que, em tese, o valor que eu tenho aqui (...). Eu
empenho tudo para garantir o fluxo do projeto e depois fico atrás do
financeiro para pagar. Aí na hora do pagamento: “ah, o projeto tal está
mais adiantado”, então pago esse e deixo o outro, que está mais
atrasado, para pagar depois” (Gestor 11).
Ou seja, o empenho integral daria maior flexibilidade para o gestor que cuida da
implementação do projeto e precisa lidar com a incerteza sobre seu andamento. Estando todos
os projetos com orçamento reservado, não haveria preocupação sobre qual parcela de cada
projeto deve ser empenhada em cada exercício; a preocupação se resumiria a decidir qual deles
deve receber o pagamento, conforme sua execução; ou seja, é mais fácil o controle na boca do
caixa.
A segunda situação geral observada nas entrevistas é o empenho integral associado
à descentralização para entidades da administração indireta. Em um dos órgãos, foi relatado
haver uma orientação para que o recurso seja empenhado na totalidade, devendo-se repassar o
financeiro para as entidades vinculadas conforme sua liquidação. Nas palavras do Gestor 03:
“Essa é uma ação em que a gente manda recursos para as autarquias
investirem. (...) A gente empenha na totalidade e só repassa para eles o
financeiro de acordo com a liquidação. Aí vai ficando no RAP deles”
Gestor 03.
Em outro exemplo, também citado pelo Gestor 03, o empenho integral é realizado
pela própria autarquia, a fim de garantir sua atuação ao longo dos anos seguintes.
Gestor 03 – “Ela empenha tudo e vai executando”.
Entrevistador – “Por que você acha que ela empenha tudo?”
Gestor 03 – “Eu acho que ela empenha porque ela tem que receber a
garantia que o projeto dela vai estar orçamentariamente assegurado.
Porque o seguinte, na hora que eu faço a pactuação, eu crio um
cronograma do projeto. Então naquelas liberações eu vou mandar
orçamento. Tem projeto que se manda o orçamento todo e tem projeto
que se manda em parcela. Mas normalmente se manda o valor total, até
mesmo para a autarquia ter a garantia de que vai receber o recurso”
(Gestor 03).
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Ou seja, esse tipo de motivação reforça o caráter garantidor do empenho, que é mais
relevante nas situações em que há projetos longos, os quais são expostos ao risco de
descontinuidade nos anos seguintes.
A terceira situação diz respeito a outros projetos de cunho plurianual, quando o
planejamento do projeto é feito com antecedência superior a um ano de sua conclusão. Esse é
o caso do exemplo citado pelo Gestor 13, que faz referência a uma política recorrente, cujo
planejamento é feito com grande antecedência, de modo a atender os próprios objetivos da
política e reduzir seus custos. Nas palavras do entrevistado:
Gestor 13 – “É uma negociação grande. Então, nesse ano, eles já
negociaram para o ano que vem. Todos os preços, todas as coisas...
então é uma negociação feita no ano anterior, entendeu? Por isso, acaba
que eles utilizam muito o RAP”.
Entrevistador – “Mas por quê?”
Gestor 13 – “Porque eles já empenham. São contratos fechados, tem
toda uma etapa de produção (...). É do próprio programa, é a estrutura
do programa”.
Segundo o mesmo entrevistado, o planejamento dos fornecedores ocorre também
com grande antecedência, de modo que, o empenho seria uma forma de garantir seu pagamento.
O fato de se planejar com antecedência, ter um recurso empenhado e um pagamento alinhado
com as instâncias decisórias foi citado como um elemento que contribui para baratear o custo
da contratação nessa política.
Como se observa, o interesse em se proteger do risco é compartilhado pelas
empresas, as quais, no relato do Gestor 04, inclusive pressionam politicamente os órgãos para
que o empenho seja realizado na integralidade.
“Vou fazer uma obra na região amazônica, janela de 4 meses para
executar, contrato de dois anos, a empresa chega e fala: “olha, eu quero
meu empenho todo”. Eu falo: “porque você quer o empenho todo? O
cronograma físico financeiro dessa obra é de dois anos”. “Não, mas eu
quero aproveitar a janela e trabalhar o máximo que der”. “Então você
me fala o que você faz, o máximo que der, para eu fazer seu empenho,
que eu vou planejar para colocar no orçamento do ano seguinte o valor
restante”. Aí a empresa vai lá no Presidente da República, vai lá no
Presidente da Câmara, vai lá no Ministro da Fazenda, aí liga para você:
“é para empenhar tudo”. Eu empenho” (Gestor 04).
O relato reforça dois pontos importantes. Primeiramente, apresenta um exemplo
esclarecedor da importância que as empresas contratadas dão ao empenho na integralidade.
Como disse o Gestor 04, “O sonho de consumo da empresa é ganhar o contrato e ganhar o
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empenho todo”. Em sentido semelhante, o Gestor 13: “É uma garantia. É uma garantia para o
contrato. (...), é uma garantia para o fornecedor”. Para elas, está em jogo a estabilidade do
contrato e a confiança no poder público, especialmente no que diz respeito ao pagamento. Em
segundo lugar, o relato também mostra a faceta política à qual a execução do orçamento está
exposta, que subordina, por vezes, a posição técnica do gestor, embasada no art. 27 do Decreto
93.872/86, aos interesses das empresas e dos ocupantes de cargos políticos.
Em entrevista com o Gestor 06, ele relatou outro exemplo em que o empenho
integral é realizado como garantia para despesas de cunho plurianual. No exemplo citado, para
realizar a contratação, o poder público entra numa fila de atendimento da empresa fornecedora,
que demora tempo superior a um ano para realizar a entrega do serviço demandado. Por essa
razão, nas palavras do entrevistado:
“Então você tem que garantir o crédito para que quando chegar na sua
vez você vá brigar por orçamento, por limite, para poder ser atendido.
Você tem que estar com ele já garantido, para poder, quando chegar a
vez, você já estar com ele. Então muitas vezes você garante em um
exercício, e não realiza no outro, e você reinscreve, reinscreve... até
chegar o momento de você executar” (Gestor 06).

2.3.2. Oposição Caixa/Competência: “Processinho de dezembro”
O motivo para a inscrição de despesas obrigatórias mais relatado foi a oposição
entre os regimes de caixa e competência, especialmente no tocante ao pagamento de despesas
da competência de dezembro. Ou seja, trata-se de uma despesa do exercício (competência), que
é paga no exercício seguinte (caixa). Na linguagem de um dos gestores entrevistados, em geral,
para as despesas obrigatórias, o que fica pendente de pagamento é o “processinho de dezembro”
(Gestor 02).
“É, ___ [ação orçamentária] a gente paga na virada. São os processos
obrigatórios, são assim as transferências obrigatórias. (...) município
(...) tem direito de receber aquele recurso, mensal, em parcelas. Então
a gente passa 12 parcelas desse recurso. (...) Todo mês eu mando uma
parcela. Eu preciso que feche um mês para calcular quanto ele tem
direito de receber, então eu só repasso no mês seguinte” (Gestor 02).
O relato acima remete ao caso típico mais citado nas entrevistas para explicar
despesas obrigatórias inscritas em RAP: as transferências constitucionais e legais. Tal conjunto
de despesa já havia sido mencionado na literatura pelo estudo da FGV, que destacava o alto
volume de RAP inscritos decorrentes de transferências, sem, no entanto, sugerir um motivo
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para essa observação nos dados. Segundo os gestores entrevistados, tal fenômeno decorre, em
especial, do fato de que, para conhecer precisamente o montante de receitas arrecadadas durante
o exercício, em primeiro lugar, é preciso que o exercício termine. Assim, o pagamento só pode
ser realizado no exercício seguinte, às custas do orçamento anterior. Quando questionado sobre
o funcionamento dos RAP nesse tipo de despesa, o Gestor 11 comentou:
“Aí é uma questão do decêndio. Como eu transfiro os recursos
decendialmente [referentes ao período de dez dias], a última parcela eu
só passo no ano seguinte, então talvez o valor seja alto por isso. E
também porque o último decêndio do ano é o que tem a maior
arrecadação, quer dizer, o mês de dezembro é um mês de arrecadação
alta, especificamente no último decêndio. (...) Então inclui em RAP,
porque se refere ao ano anterior, e paga no ano seguinte”. (Gestor 11)
Para melhor compreender esse mecanismo, toma-se como exemplo a Portaria nº
999 de 29 de novembro de 2017, da Secretaria do Tesouro Nacional, na qual se estabelece o
cronograma de transferências do FPE, FPM e IPI Exportações. Nela, estão previstos todos os
decêndios cujo crédito deve ocorrer no ano de 2018. Reforçando o relato dos gestores, está
previsto que os recursos arrecadados entre 21 e 31 de dezembro de 2017 devem ser creditados
até 10 de janeiro de 2018.
Em outra entrevista, foi citado o exemplo da complementação de recursos da União
ao FUNDEB, que é realizada para os estados que não atingiram o valor mínimo por estudante.
A complementação é feita, conforme relato do entrevistado, conforme cronograma previsto em
portaria interministerial do MEC e do MF. Sobre esse aspecto, verificou-se que a própria lei
regulamentadora do fundo, Lei 11.494 de 2007, prevê um cronograma para o repasse, que
autoriza o complemento em janeiro de 15% do valor total. Observe-se
Art. 6º (...)
§1º A complementação da União observará o cronograma da
programação financeira do Tesouro Nacional e contemplará
pagamentos mensais de, no mínimo, 5% (cinco por cento) da
complementação anual, a serem realizados até o último dia útil de cada
mês, assegurados os repasses de, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por
cento) até 31 de julho, de 85% (oitenta e cinco por cento) até 31 de
dezembro de cada ano, e de 100% (cem por cento) até 31 de janeiro do
exercício imediatamente subseqüente.
Assim, a cada ano é editada portaria interministerial estabelecendo o cronograma
de repasses, que prevê o percentual de 15% para janeiro do ano subsequente. Um exemplo
desses atos pode ser visualizado na Portaria Interministerial MEC/MF nº 3, de 29 de agosto de
2017.
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Outro exemplo, citado pelo Gestor 11, é o pagamento de equalizações de preços e
taxas, calculado a cada seis meses. Conforme o entrevistado, a execução tem as seguintes
etapas: o valor apurado no segundo semestre é informado pelos bancos no final de dezembro;
há um prazo de cinco dias para verificação de informações; as despesas são inscritas em RAP
e, por fim, o pagamento é feito em janeiro do ano seguinte.
A exigência de que o empenho para o caso das equalizações de preços e taxas seja
realizado pelo regime de competência decorre, conforme o entrevistado, de orientação dos
órgãos de controle interno e externo. Em suas palavras:
“Eu tenho um pagamento alto de equalização de preços e taxas em
janeiro, e isso é apurado em dezembro. (...) Esse valor (...) eu não
inscrevia em RAP, ele corria à conta do orçamento do ano seguinte,
mas por uma interpretação da CGU, ela entendeu que, como a gente
paga isso até o dia 05 de janeiro, isso deveria estar no orçamento do ano
anterior, devia ser pago com RAP. (...) o entendimento de CGU e TCU
é de que isso é uma despesa do exercício”. (Gestor 11)
Além desses motivos, outro aspecto citado nas entrevistas que provoca a inscrição
de transferências constitucionais e legais em RAP é a diferença entre a projeção de receita,
calculada pela SOF e o valor efetivamente arrecadado. Segundo o Gestor 01, a SOF “se vê
obrigada” a projetar valores mais baixos para a arrecadação, de modo a mitigar os riscos da
flutuação na atividade econômica. Para realizar o pagamento, o gestor responsável pelo
empenho necessitaria, segundo o relato, de autorização da SOF, correspondente ao montante
projetado. Dessa forma, a diferença entre as projeções e os valores efetivamente arrecadados
seria acumulada mês a mês. Ao chegar no final do ano, mais especificamente no final de
dezembro, as projeções da SOF seriam atualizadas para corresponder ao montante realmente
arrecadado. Em seguida, seria realizado o empenho. No entanto, segundo o entrevistado, não
haveria mais tempo hábil para a STN realizar a transferência, provocando a inscrição das
despesas em RAP.
Por fim, um último exemplo de despesas obrigatórias cuja inscrição em RAP
decorre da oposição entre o regime de caixa e o regime de competência diz respeito à folha do
Regime Geral de Previdência Social de dezembro, a qual, segundo Gestor 11, seria empenhada
em dezembro, inscrita em RAP e paga em janeiro.
Observando-se os dados sobre a inscrição de despesas obrigatórias em RAP, notamse duas fases bem definidas: uma fase antes de 2015 e outra após 2015. Na primeira fase, as
despesas obrigatórias inscritas em RAP eram majoritariamente empenhadas no mês de janeiro,
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conforme a execução tradicional para as despesas obrigatórias (majoritariamente empenhadas
em janeiro). A partir de 2015, houve uma queda significativa no volume de RAPNP de despesas
obrigatórias, que modificou seu perfil geral. As despesas antes empenhadas em janeiro
deixaram de ser inscritas em RAPNP, mas as despesas com empenho em dezembro
permaneceram. Tendo em vista o discurso dos gestores sobre os decêndios e os processos de
dezembro, acredita-se que tais relatos são compatíveis com a concentração de empenhos
referentes a RAPNP no final do ano, observada como fenômeno preponderante a partir da
segunda metade de 2014.
Gráfico 10 - Despesas Obrigatórias Inscritas em RAP Não Processados por Mês de
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2.3.3. Imprevisibilidade na Execução de Obras
Um elemento que foi citado em três entrevistas é a imprevisibilidade na execução
de obras públicas. Tendo em vista a grande quantidade de acontecimentos que podem afetar o
cumprimento fiel do cronograma de uma obra pública, torna-se difícil antever a parcela exata
que será necessária para cada exercício. Nas palavras do Gestor 04:
Como é que eu vou acertar certinho, ora, o cronograma físico financeiro
da empresa no ano de 2017, ela vai gastar tantos milhões e no mês a
mês vai ser assim. Em obra de engenharia, isso nunca é possível.
Acontece uma interferência, a empresa tem que parar, vem uma chuva
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muito pesada, a empresa não vai produzir naqueles meses. Acaba que
esse cronograma vai sofrendo alteração. E isso traz os RAP.
Trata-se de uma situação comum para a utilização do instrumento de RAP, que
inclusive é citada em livros-texto como situação modelo de utilização de RAP. Na literatura, o
tema em geral é associado à morosidade do processo licitatório e à existência de empecilhos
burocráticos à execução de obras públicas, tal como mencionado por CARVALHO146.
Segundo o Gestor 02, em pleno alinhamento com a literatura, os motivos mais
comuns para atraso em obras de sua área são problemas em licitação e licenciamento ambiental.
No caso das licitações, o entrevistado citou que é comum a licitação não andar, não ir para
frente, ou seja, ter impedimentos, recursos, judicialização. Além disso, o gestor citou que
algumas obras foram paralisadas porque houve atraso de pagamento, que tornou mais difícil a
retomada da obra.
O terceiro gestor a mencionar a imprevisibilidade na execução de obras foi o Gestor
03, que argumentou ser comum o desconhecimento das contratadas sobre o real objeto do
contrato. Assim, durante a execução, diversas condições antes imprevistas pela contratada
tornariam a obra mais difícil e demorada do que o cronograma original. Desse modo, ainda que
o empenho siga fielmente o cronograma, eventuais atrasos podem provocar a inscrição da
despesa em RAP.
O aspecto inovador nos relatos sobre o tema é o destaque para a imprevisibilidade
como elemento fundamental na análise de RAP. Não se trataria, apenas, do atraso natural e
antevisto causado pelos empecilhos burocráticos referidos na literatura, mas da exposição ao
risco, que põe em xeque as dotações empenhadas em linha com o cronograma de execução da
obra.
2.3.4. Simultaneidade entre Liquidação e Pagamento
Outro motivo trazido pelas entrevistas, e sem tematização na literatura, consiste na
elucidação da prática de realizar a liquidação e o pagamento de forma simultânea. Tal motivo
assume especial importância tendo em vista que o volume de RAP Não Processados é muito
superior ao volume de RAP Processados. Em 04 entrevistas, foram citados exemplos de
despesas cuja liquidação ocorre simultaneamente ao pagamento. Nas palavras do Gestor 02:
“Geralmente a ____, quando ela tem o financeiro, ela faz a liquidação
e o pagamento. Esse é um dos motivos por que a gente tem esse RAP
146

CARVALHO, 2014, p. 302.
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não processado alto. Às vezes o que está no sistema não reflete o que
de fato está acontecendo. Você pode ter já uma obra que foi executada,
e ainda não liquidada porque não teve o limite financeiro” (Gestor 02).
Em outro relato bastante elucidativo, ao ser questionado sobre qual tipo de RAP era
geralmente utilizado em determinado programa, o Gestor 13 comentou:
“Na verdade, ele fica em não processado, porque a gente faz casado
aqui. Eu só faço a liquidação na hora que eu vou pagar. É junto. Ele
solicita o pagamento, assim que o financeiro chega, eu liquido e pago”
(Gestor 13).
Sabe-se que a liquidação da despesa confirma o direito do credor de receber o
pagamento. Assim, para os gestores, é mais confortável que a liquidação já seja feita
simultaneamente ao pagamento, conforme relatado nas entrevistas. Desse modo, a liquidação
simultânea ajuda a explicar porque parte significativa dos RAP são Não Processados.

2.4.

Motivos para o Não-Pagamento

2.4.1. Limite de Empenho vs. Limite de Pagamento
A discrepância entre o limite de empenho e o limite de pagamento foi um motivo
recorrentemente mencionado nas entrevistas, tendo sido citado por 10 gestores. Vale ressaltar
que se trata de uma situação não mencionada nos textos acadêmicos sobre o tema, colecionados
no Capítulo 01.
Segundo os gestores, existe uma diferença significativa entre o limite orçamentário
e financeiro, que se aplicaria, desde 2017, exclusivamente às despesas discricionárias; ou seja,
para tais despesas, é possível empenhar um volume de recursos mais alto do que se pode pagar.
Por essa razão, ainda que fosse concluída a execução da despesa até o final do exercício, dada
a inexistência de recursos suficientes para pagamento, ao gestor não restaria alternativa senão
a inscrição em RAP.
“Basicamente, na hora em que o governo baixa o Decreto de
Programação Orçamentária e Financeira (DPOF), ou Decreto de
Contingenciamento, em que ele define os limites para os órgãos, ele já
define a política de RAP. A partir do momento em que eu estabeleço
um limite de empenho e um de financeiro, essa diferença vai para
RAP. Não tem como. (...) Não tem muito o que a gente definir; se nós
empenharmos 100% do montante que ele estabeleceu para nosso limite
de empenho, a diferença vai ficar em RAP” (Gestor 07).
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Esse relato é reforçado por outros, dos Gestores 01, 06, 07, 08, 09, 11 e 13. O Gestor
07 narrou que, da mesma forma como os órgãos centrais determinam um limite de empenho e
pagamento para os órgãos setoriais, as instâncias superiores dentro de cada órgão distribuem
esses limites para suas unidades internas. Assim, a depender dessa distribuição, haveria uma
maior ou menor concentração de Restos a Pagar em cada unidade do órgão; em suas palavras:
“o governo federal faz geral, e internamente se faz dentro do órgão; é uma escadinha” (Gestor
07).
Importante notar que o limite de pagamento definido nos DPOFs serve tanto para o
pagamento das despesas do exercício, como para o pagamento dos RAP de exercícios
anteriores. Segundo alguns entrevistados, é prática corriqueira que, com o limite de pagamento
do exercício, sejam pagos principalmente Restos a Pagar de anos anteriores, ao passo que são
empenhadas novas despesas, para pagamento nos anos seguintes.
“Esse limite de pagamento é para pagar tanto os RAP, quanto as
despesas do exercício. Se você for olhar, ele é bem menor que o limite
de empenho. Então a unidade pode empenhar aquilo lá, mas é muito
pequeno o valor que tem para pagar. (...) Um dos motivos é esse, o
gestor tem aquele montante de dotação para empenhar, ele empenha, só
que muitas vezes ele não consegue pagar, porque ele não tem limite de
pagamento. Nós não dispomos de um limite de pagamento tão grande
quanto o limite orçamentário” (Gestor 08).
Tal dinâmica dialoga com a liberação de limites no final do exercício. Segundo o
Gestor 01, no final de 2017, o Ministério do Planejamento publicou portaria aumentando seu
limite de empenho, mas o limite financeiro manteve-se igual. Assim, após a alteração, a
diferença entre o limite orçamentário e financeiro teria subido de 12% para 25%.
O Gestor 07 relatou que estima, com antecedência, a variação no estoque de RAP
que ocorrerá ao final do exercício por meio da diferença entre os limites de empenho e
pagamento, descontado o volume de cancelamentos de RAP. Assumindo que o órgão empenhe
todo o limite disponível, a não ser que o cancelamento de RAP seja superior à diferença entre
o limite de empenho e pagamento, o estoque de RAP aumentaria ano após ano. Nas palavras
do Gestor 01: “a bola de neve vai só aumentando... é impagável”.
Resultado disso é que, para os entrevistados, as despesas inscritas em RAP
disputam com as despesas empenhadas no exercício pelo limite de pagamento. Nas palavras do
Gestor 01: “se o cara resolver pagar o RAP, ele vai ficar sem executar o orçamento dele do
exercício”. Em sentido semelhante, os Gestores 05 e 07 relataram que suas unidades
costumavam pagar mais despesas inscritas em RAP do que despesas empenhadas no exercício.
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Por essa razão, não bastaria apenas a equiparação entre o limite de empenho e de
pagamento para se reduzir o passivo; seria necessário que o limite financeiro fosse superior ao
limite de empenho, viabilizando o pagamento não apenas de despesas em valor equivalente aos
novos empenhos, mas também de despesas que integram o passivo. Nas palavras de um deles:
“Na verdade, não podia nem igualar, o limite de pagamento tinha que
aumentar para zerar o meu passivo. Senão eu vou sempre pagando as
velhas, e vou deixando as novas ficarem velhas, e vou empurrando, vou
empurrando, até...” (Gestor 07).
Não obstante, um dos entrevistados disse que essa diferença estaria ficando menor
nos últimos anos. Segundo o Gestor 06, anteriormente, havia pouco diálogo entre a SOF e a
STN, mas “agora estão conversando mais e a coisa está mais responsável na hora de liberar
orçamento, para ter essa cobertura financeira” (Gestor 06).

2.4.2. Postergação da Liquidação e do Pagamento para Cumprir a Meta de Resultado
Primário
Por fim, o motivo mais mencionado na literatura, foi abordado em quatro
entrevistas. Os entrevistados comentaram que a forma de liberação de limites orçamentários
descrita no item 2.1.1 não foi a mesma entre 2012 e 2016. Segundo os gestores, a prática
mencionada de liberar recursos no final do exercício seria a forma mais “conservadora” e
“prudente” de lidar com a incerteza sobre a economia, mas teria havido também uma forma
“otimista” de lidar com os limites de empenho:
“Tem uma visão mais otimista, e talvez irresponsável, em achar que as
coisas vão acontecer (...). Isso aconteceu bastante nos últimos anos,
com a expectativa de se arrecadar isso e aquilo; uma visão muito
otimista que colocava um PIB muito alto. Ele não se realizava naquele
montante, porém a despesa foi projetada em cima daquela visão, então
você não tem mais como reduzir, se você já liberou. (...) Se você já
liberou, aí você vai ter um RAP crescido por conta disso” (Gestor 06).
Interessante notar que, tanto no caso de liberação dos limites de empenho no final
do ano, quanto no caso oposto, de contingenciamento no mesmo período, atingiram-se
resultados semelhantes: a inscrição de despesas em Restos a Pagar. De um lado, no caso da
liberação de recursos no final do ano, não haveria tempo hábil para liquidação e pagamento
dentro do exercício; de outro, no caso de contingenciamento, relatou-se a postergação de
pagamento das despesas já empenhadas para o exercício seguinte, por meio de RAP, para não
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haver descumprimento da meta de superávit fiscal primário. Sobre esse aspecto, um dos
gestores entrevistados narrou:
Gestor A147: “É, esse período aqui... teve uma política governamental
que aumentou muito essa inscrição, que foi muito para o resultado
primário, foi muito claro”.
Entrevistador: “Como é que repercutia aqui nesse período?”
Gestor A: “Aqui, você não pagou, disseram para pagar tudo no ano
seguinte, disseram não paga. (...) Não veio dinheiro. Jogaram
programas que tinham que acabar em novembro para janeiro, entendeu?
Foi bem forte”.
Entrevistador: “Inclusive na obrigatória?”
Gestor A: “Obrigatória, tudo. Tive que passar tudo.”
Em entrevista com outro gestor, foi citada também a necessidade de adiamento da
liquidação e do pagamento por causa da pactuação de uma grande quantidade projetos, sem que
houvesse disponibilidade financeira. A forma encontrada, em determinados casos, para
prorrogar esse pagamento foi de retardar ao máximo a liquidação. Nas palavras de um dos
entrevistados:
“Falou-se ‘eu não quero receber’, então não vou liquidar. Tem que
retardar ao máximo possível. Tem uma nota pronta, não tem dinheiro
para pagar; essa vírgula aqui está no lugar errado, essa fatura eu não
vou assinar por conta desse erro. Aí tinha um processo para corrigir
aquilo, que levava algum tempo, e ia se ganhando tempo por conta
disso. Então esse é um projeto, você postergou ao máximo a liquidação,
obviamente o pagamento” (Gestor B148).
Como se pode depreender dos relatos, tendo em vista que a regra de resultado fiscal
primário se aplica exclusivamente ao pagamento da despesa, os RAP consistem em uma
ferramenta que torna efetivamente possível contornar a regra fiscal.

2.5.

Comparativo entre Achados e Previsões da Literatura

Tendo em vista a multiplicidade de achados, busca-se resumir, no quadro a seguir,
as contribuições desta pesquisa para o objeto de análise, em comparação com os motivos
previstos anteriormente na literatura.

147
148

Em razão da sensibilidade do tema, preferiu-se omitir o número do gestor entrevistado.
Idem.
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Vale ressaltar que, em nenhum dos achados, foi identificada contraposição direta
entre os relatos dos gestores e as previsões da literatura. Reforçando a primeira hipótese do
trabalho, nota-se que, em sete (07) casos, foram identificados motivos “novos”, sem
correspondentes nos escritos anteriores sobre restos a pagar, mas que tiveram grande
centralidade nos achados desta pesquisa.
Nos outros dez (10) casos, os motivos já haviam sido, de alguma maneira,
mencionados na literatura, no entanto, a maioria deles não possuía fundamento empírico e era
apresentada em menor grau de detalhamento. Nessas situações, a pesquisa permitiu a
complementação dos elementos previstos na literatura, dando maior riqueza de detalhes à
situações narradas e permitindo conhecer a racionalidade dos atores envolvidos no processo.
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Quadro 01: Comparativo entre Achados e Previsões da Literatura (continua)
Categoria
Motivo
Literatura
Motivos para o Contingenciamento
/ Referido por SANTOS, 2010;
Empenho Tardio Liberação
tardia
de FURIATI, 2011; SILVA et al,
recursos orçamentários
2008;
RIBEIRO,
2010;
MENDES, 2008; ALVES, 2015;
GERARDO, 2010. Associação
com cumprimento do resultado
fiscal primário.
Aprovação Tardia de Mencionado por SILVA et al,
Créditos Orçamentários
2008,
como
fator
que
desorganiza a execução de
programas do governo e aumenta
o espaço para utilização de RAP
no ano seguinte.
Empenhar para não perder Referido por RIBEIRO, 2010, e
orçamento
CARVALHO, 2014. Autores
descrevem racionalidade que
pode motivar conduta dos
gestores - usar a dotação ou
perdê-la.

Não Perder Recursos no CAMARGO, 2014, apresenta
Orçamento do Exercício esse
motivo
como
uma
Seguinte
possibilidade, porém sem base
empírica. CARVALHO, 2014,
associa
motivação
com
incrementalidade do orçamento.

Contribuições da pesquisa
Entrevistas esclarecerem o canal de transmissão das decisões
de cúpula sobre a programação orçamentária e financeira para
a inscrição em RAP; relatos apresentam a dificuldade de
execução nos meses restantes; gestores comentam a adaptação
das unidades a essa prática.

Relatos dão concretude à motivação dos gestores de
aproveitamento dos créditos aprovados antes do fim do ano,
retratados como "oportunidade única"; dados reforçam o
fenômeno de aprovação concentrada de créditos adicionais no
mês de dezembro.
Relatos revelam cultura que associa competência em matéria
orçamentária e utilização integral das dotações;
Gestores expõem pressão transmitida de Órgãos Setoriais
para Unidades Orçamentárias pela utilização integral das
dotações; Entrevistas revelam estratégia de realocação de
dotações por meio de créditos orçamentários para áreas com
maior capacidade e velocidade de execução no final do
exercício; relatos associam prática à má qualidade do gasto
público.
Pesquisa fornece substrato empírico para a hipótese
formulada na literatura; Relatos detalham a racionalidade que
move os gestores a não economizarem e gastarem todo seu
orçamento; Relato pitoresco permite questionamento sobre
disfuncionalidades causadas pelo orçamento incremental.
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Quadro 01: Comparativo entre Achados e Previsões da Literatura (continuação)
Motivos para o Falta de Planejamento
Empenho Tardio

Reflexos
na
Gestão
Orçamentária
e
Financeira: “Novembrar”
e “Dezembrar”
Motivos para o Execução Realizada por
Empenho Tardio Estados e Municípios
e
a
NãoLiquidação

Execução de Emendas
Parlamentares

CARVALHO, 2014, atribui ao Falta de planejamento interno tematizado em poucas
empenho tardio a falta de entrevistas; Limitação da metodologia de pesquisa, tendo em
planejamento das unidades.
vista o caráter de autocrítica presente nessa motivação; Relato
sobre o tema reforça narrativa de que unidades deixam para
fazer no final do ano.
Literatura
apresenta Relatos dão concretude às hipóteses previstas na literatura;
concentração de empenhos no Pesquisa revela linguagem própria dos executores para se
final do ano como fato estilizado. referir ao fenômeno; Gestores demonstram que as unidades
adaptaram seu funcionamento a essa condição.
Sem correspondente na literatura. Esclarecimento das etapas de execução dessas despesas,
especialmente de convênios; Estruturação dos motivos em
cinco subgrupos: início do processo técnico de apresentação e
análise do projeto após sinalização do decisor político,
empenho integral, contratualização somente após empenho da
União, execução lenta de projetos e dificuldades na prestação
de contas. Dados do SIAFI reforçam que modalidades de
aplicação por transferência a estados e municípios possuem
maior proporção de RAPNP.
MENDES, 2008, descreve que Relatos apresentam motivos para o empenho tardio de
negociação
política
é emendas parlamentares; Pesquisa reforça literatura sobre
determinante para momento do negociação política com parlamentares em duas etapas;
empenho. Restos a pagar Associação entre execução de emendas parlamentares e
apresentados como forma de descentralização para estados e municípios; Relatos revelam
estender negociação, criando falta de autonomia das unidades finalísticas na execução
uma
etapa
associada
ao dessas despesas; Entrevistas expõem inexistência prévia de
pagamento.
projetos estruturados para execução de emendas; Dados
esclarecem proporção superior de inscrição em RAPNP de
emendas, em comparação com outras despesas; Relatos e
dados indicam atualidade do fenômeno e seu crescimento.
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Quadro 01: Comparativo entre Achados e Previsões da Literatura (continuação)
Motivos para o
Empenho Tardio
e
a
NãoLiquidação

Antevigência
do Sem correspondente na literatura.
Orçamento e Aprovação
Tardia da LOA: Garantir
Execução no Início do Ano

Iniciar Execução após Sem correspondente na literatura.
Aprovação do Orçamento

Fluxo Usual de Execução CARVALHO,
2014,
e
da Política
RIBEIRO, 2010, mencionam o
processo licitatório e etapas
burocráticas como uma das
possíveis causas para inscrição
em RAP.
Motivos para a Empenho Integral
Sem correspondente na literatura.
Não-Liquidação

Pesquisa revela a cultura que foi criada pelo gestores para
evitar paralisação de atividades no início do ano; Apresenta
linguagem própria dos gestores para se referirem a essa
prática; Relatos apresentam em detalhes motivações e
preocupações dos gestores; Entrevistas revelam que prática já
foi inclusive utilizada para viabilizar a execução, por
solicitação dos órgãos centrais do governo; Prática revela
possíveis disfunções da regra de antevigência do orçamento.
Relatos introduzem esse outro impacto da aprovação tardia do
orçamento; Revela importância dada pelos gestores ao
conhecimento prévio do orçamento e do limite de empenho, a
fim de realizar o planejamento e a execução das políticas.
Relatos trazem exemplos de políticas cuja execução é
usualmente mais longa do que o exercício financeiro, e que
não podem ser facilmente segmentadas na fase de empenho.
Gestor relata que, se não houvesse RAP, em sua área, não
seria necessário orçamento para o segundo semestre, dado o
prazo normal para sua execução.
Apresenta que a referida motivação está associada à incerteza
quanto ao orçamento futuro; Identifica que a prática é
comumente
empregada
em
despesas
do
PAC,
financiamentos/empréstimos, despesas descentralizadas para
a administração indireta e outras despesas de cunho
plurianual; Revela racionalidade por trás dos interesse das
empresas na realização do empenho integral; Gestores
sugerem que controle "na boca do caixa" é mais fácil.
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Quadro 01: Comparativo entre Achados e Previsões da Literatura (continuação)
Motivos para a Oposição
Não-Liquidação
Caixa/Competência
Parcelas Referentes
Mês de Dezembro

Imprevisibilidade
Execução de Obras

e
ao

na

Simultaneidade
entre
Liquidação e Pagamento

Motivos para o Limite de Empenho vs.
Não-Pagamento
Limite de Pagamento

Sem correspondente na literatura. Pesquisa apresenta motivação mais comum referida pelos
gestores para inscrição de despesas obrigatórias em RAP; São
apresentadas as razões para a impossibilidade de liquidação
dessas despesas no mesmo exercício de seu empenho;
Apresenta como exemplos as transferências constitucionais e
legais de recursos, assim como a equalização de preços e
taxas.
CARVALHO,
2014,
e Entrevistas acrescentam a percepção dos gestores sobre a
RIBEIRO,
2010, mencionam imprevisibilidade e o risco. Motivo não se resumiria à
processo licitatório e etapas morosidade do processo, envolvendo também os riscos de sua
burocráticas como possíveis inexecução; Riscos contrastam com a necessidade de
causas para o atraso na execução parcelamento dos empenhos ao longo dos anos.
de obras e a inscrição em RAP.
Sem correspondente na literatura. Entrevistas esclarecem tal prática, comum na gestão
orçamentária; simultaneidade pode ser o aspecto definidor
para a inscrição de despesas em RAP Não Processados, ao
invés de RAP Processados.
Sem correspondente na literatura. Entrevistas revelam a prática, que consiste na autorização de
limites de empenho superiores aos limites de pagamento; Se
gestores seguissem a racionalidade de utilizar todo o limite à
disposição, não haveria alternativa que não a inscrição da
diferença em RAP; Limite de pagamento é alvo de disputa
entre RAP e orçamento do exercício; Unidades relatam
prática de empurrar despesas novas e pagar velhas;
Descentralização de limites feito entre órgãos e entre suas
unidades reproduz fenômeno em níveis inferiores.

82

Quadro 01: Comparativo entre Achados e Previsões da Literatura (conclusão)
Motivos para o Postergação da Liquidação
Não-Pagamento
e do Pagamento para
Cumprir a Meta de
Resultado Primário

Referido por ALMEIDA, 2011;
FURIATI, 2011; SILVA et al,
2008; MENDES, 2008; ALVES,
2015;
GERARDO,
2010.
Atribuem inscrição de RAP à
atuação coordenada do governo,
interessado no cumprimento da
política fiscal.

Gestores relatam situações concretas em que houve
solicitação de órgãos centrais para a postergação do
pagamento, a fim de cumprir a meta de resultado primário;
Relatos dão conta da forma com que tais instruções e
interesses são transmitidos; Relatos revelam estratégia para
adiar pagamento, por meio da identificação de pequenos erros
formais.
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2.6.

Classificação dos Motivos por Elemento Geral e Específico e Distribuição por

Indicador de RP
Por fim, esta seção busca realizar um apanhado geral dos motivos descritos neste
capítulo, contrastando os achados com a segunda e a terceira hipótese do trabalho.
No tocante à segunda hipótese, conforme se depreende do Quadro 02 (a seguir),
foi possível identificar a prevalência de alguns motivos em determinadas classificações da
despesa, especialmente na classificação por indicador de Resultado Primário (RP). Em sete
casos, os motivos descritos pelos gestores aplicam-se a despesas discricionárias e do PAC (RPs
2 e 3); em dois deles, a sistemática refere-se majoritariamente às emendas parlamentares, e em
um, às despesas obrigatórias; os cinco motivos restantes tem caráter transversal, tendo como
referência características gerais da administração pública.
Conforme mencionado ao longo do capítulo, outras classificações orçamentárias
também se fizeram presentes nos relatos dos gestores, no entanto, de forma mais isolada.
Quanto à terceira hipótese do trabalho, verifica-se que a maior parte dos motivos
está associada a elementos da administração pública brasileira, e não apenas a condições
delimitadas nas normas sobre RAP. Os elementos específicos retratados em cada motivo
podem classificados em três elementos gerais: o sistema orçamentário, a gestão pública e a
gestão fiscal. Tal constatação reforça a hipótese de que parte significativa das inscrições
decorrem da lentidão do sistema administrativo e orçamentário brasileiro.
No Quadro 02, a seguir, são apresentados os motivos conforme sua prevalência
conforme os indicadores de RP e sua associação com os elementos gerais e específicos do
administração públicas brasileira.
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Quadro 02: Estruturação dos motivos por Elemento Geral e Específico e conforme sua
prevalência por Indicador de RP
Item

Momento

2.1.2.
2.1.3.
Empenho
tardio

2.1.5.

2.1.6.

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.

Empenho e
Liquidação
Tardia

2.2.4.
2.2.5.
2.3.1.

Elemento Específico

Discricionárias
e PAC

Gestão fiscal

Programação
orçamentária

Transversal

Sistema
orçamentário

Gestão do Cronograma

Empenhar para não
perder orçamento

Discricionárias
e PAC

Sistema
orçamentário

Anualidade - Baixa
previsibilidade no
médio prazo

Não Perder Recursos
no Orçamento do
Exercício Seguinte

Discricionárias
e PAC

Sistema
orçamentário

Orçamento incremental

Falta de Planejamento

Transversal

Gestão pública

Planejamento
governamental

Discricionárias
e PAC

Sistema
Orçamentário

Execução Orçamentária

Reflexos na Gestão
Orçamentária e
Financeira:
“Novembrar” e
“Dezembrar”
Execução por Estados
e Municípios
Execução de Emendas
Parlamentares
Garantir Execução
Durante o Período de
Antevigência da LOA:
“Agenda 120”
Iniciar Execução após
Aprovação do
Orçamento
Fluxo Usual de
Execução da Política
Empenho Integral

2.3.2.
Liquidação
Tardia
2.3.3.

Oposição
Caixa/Competência:
“Processinho de
dezembro”
Imprevisibilidade na
Execução de Obras
Simultaneidade entre
Liquidação e
Pagamento

2.3.4.

2.4.1.
NãoPagamento
2.4.2.

Elemento Geral

Contingenciamento /
Liberação tardia de
recursos
orçamentários
Aprovação Tardia de
Créditos Adicionais

2.1.1.

2.1.4.

Prevalência
por Indicador
de RP

Motivo

Limite de Empenho
vs. Limite de
Pagamento
Postergação da
Liquidação e do
Pagamento para
Cumprir a Meta de
Resultado Primário

Emendas
Parlamentares
Emendas
Parlamentares

Gestão pública
Gestão pública

Desenho de processos e
governança federativa
Prevalência de jogos de
interesse
Gestão do Cronograma
e normas de
antevigência

Discricionárias
e PAC

Sistema
orçamentário

Discricionárias
e PAC

Sistema
orçamentário

Transversal

Gestão pública

PAC

Sistema
orçamentário

Obrigatórias

Sistema
orçamentário

Anualidade - Regimes
de caixa e competência

PAC

Sistema
orçamentário

Transversal

Gestão pública

Discricionárias
e PAC

Gestão fiscal

Anualidade Autorização por ano
Desenho de Processos e
Risco de
responsabilização dos
gestores
Programação
orçamentária e
financeira

Transversal

Gestão fiscal

Anualidade - Baixa
previsibilidade no
médio prazo
Desenho de processos e
governança
Anualidade - Baixa
previsibilidade no
médio prazo

Planejamento da
política fiscal
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Como se observa, no tocante ao sistema orçamentário, ganham destaque as
disfuncionalidades já previstas na literatura para sistemas estruturados sob o manto da
anualidade orçamentária, tais como a baixa previsibilidade de recursos no médio prazo e o
descompasso entre a vigência do orçamento e a exposição a riscos de inexecução de
determinadas políticas. Ademais, foram mencionados dois aspectos relacionados ao
cronograma de elaboração e revisão do orçamento, quais sejam: os atrasos na aprovação do
orçamento, as regras de antevigência do orçamento e o atraso na aprovação de créditos
adicionais pelo Congresso. Por fim, outro elemento específico atinente ao sistema orçamentário
é a incrementalidade na elaboração do orçamento, que cria incentivos para a utilização integral
das dotações.
Com relação à gestão pública, destaca-se o descompasso entre o desenho dos
processos de implementação das políticas públicas e a execução orçamentária. Ademais, apesar
do silêncio de muitos entrevistados, o baixo planejamento das unidades foi mencionado
especialmente pela literatura e por alguns entrevistados como aspecto relevante para a
compreensão do fenômeno. Em terceiro lugar, identificou-se que a execução de emendas
parlamentares submete a gestão orçamentária aos jogos de interesses políticos dos
parlamentares e dos governantes, provocando a inscrição das despesas em RAP. Além disso,
foram identificadas dificuldades de compatibilizar a descentralização federativa com o a
execução orçamentária da União.
O terceiro elemento sistêmico que pode ser depreendido da pesquisa é a gestão
fiscal. Seu instrumento com maior impacto sobre os RAP é a programação orçamentária e
financeira, caracterizada pela liberação de limites de empenho no final do exercício e pela
discrepância entre limites de empenho e de pagamento. Além disso, foi mencionada a prática
de postergação de pagamentos para atendimento da meta de resultado fiscal primário.
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3. CONCLUSÃO
Esse trabalho teve como objetivo compreender os motivos para a inscrição de
despesas em RAP. Para atingi-lo, primeiramente, realizou-se uma exploração bibliográfica do
objeto de pesquisa, inserindo-o no debate entre anualidade e plurianualidade orçamentária.
Foram expostos os pontos positivos e as limitações da frequência anual de aprovação e vigência
dos orçamentos. Foi possível perceber que a anualidade não é um princípio absoluto para a o
ciclo orçamentário; outros princípios, tais como a continuidade, economicidade e eficiência
dos serviços públicos podem ser levados em conta na construção de um sistema orçamentário
adequado.
Em seguida, foi apresentada a ideia de gestão plurianual dos orçamentos, que é
adotada em alguns países por meio de mecanismos como o carry over e os orçamentos com
vigência superior a um ano. Tais instrumentos são adotados para evitar picos de gastos no final
do exercício e para reduzir a instabilidade diante dos riscos de descontinuidade dos projetos.
No Brasil, os RAP assumem a complexa tarefa de postergar o ciclo orçamentário
e, nos últimos anos, cresceram em volume e em importância na literatura. Nesse período, deuse ênfase aos problemas causados pelos RAP, especialmente os que se referem à gestão fiscal,
à falta de transparência e à concorrência com o orçamento em vigor. Consequentemente, foram
apresentadas inúmeras propostas de restrição da ferramenta dos RAP, a fim de reduzir suas
disfuncionalidades.
A literatura indica um conjunto de motivos para a utilização dessa ferramenta de
gestão financeira, no entanto, trata-se de um assunto carente de estudo empírico. Entre os
motivos mais recorrentemente mencionados nos escritos sobre RAP encontram-se a
postergação de pagamentos com o objetivo de atingir a meta de resultado fiscal primário e a
política de contingenciamento de despesas ao longo do ano e liberação de limites nos últimos
meses.
Com base na literatura, foi realizada pesquisa qualitativa, consistente na realização
de entrevistas presenciais com gestores públicos envolvidos na execução orçamentária e
financeira. Os resultados acrescentaram novos elementos de análise sobre o tema, assim como
reforçaram os motivos mencionados pela literatura, detalhando seu funcionamento.
A partir dos achados, conclui-se que a primeira hipótese do trabalho, que previa
escopo limitado dos motivos previstos na literatura, foi confirmada. De fato, conforme exposto
no Quadro 01, a pesquisa empírica identificou importantes motivos que não estavam mapeados
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ou não eram destacados pela literatura, tais como a execução de emendas parlamentares e a
descentralização de recursos para estados e municípios.
A segunda e a terceira hipótese também foram reforçadas pelos achados, uma vez
que eles demonstram uma conexão entre a classificação orçamentária e os processos que
perpassam a inscrição de despesas em RAP. Tais processos, em alusão à terceira hipótese,
compõem mecanismos abrangentes de condicionamento da atuação dos gestores públicos, e
estão conectados a elementos sistêmicos da administração pública, tais como o funcionamento
do sistema orçamentário, a forma de realização da gestão fiscal e a persistência de determiandas
características da gestão pública brasileira.
Nesse sentido, pode-se afirmar que a solução para as disfuncionalidades descritas
no Capítulo 01 não passa apenas por mudanças nas normas que disciplinam a utilização de
RAP. Na maioria dos casos, os RAP funcionam como válvula de escape para restrições
estruturais do sistema orçamentário, da gestão fiscal e de determinados aspectos da gestão
pública. Inclusive, em muitas situações, os RAP funcionam como um recurso importante para
viabilizar a ação governamental.
A restrição para a utilização de RAPNP veio acompanhada de exceções, tais como
a que prevê sua utilização quando for de “interesse da administração”. A exceção, nesse caso,
pode virar regra. O mesmo se pode dizer sobre os prazos de vigência de RAPNP, os quais são
flexibilizados frequentemente por meio de decretos.
As propostas referidas no Capítulo 01 estão focadas em regras como essas, que se
encontram no final da cadeia causal para utilização de RAP, e visam a solucionar especialmente
o aspecto fiscal – como é o caso da proposta legislativa que condiciona a inscrição de RAP à
disponibilidade de caixa.
Para as exceções não continuarem valendo como regra, sugerem-se outros pontos
de atenção: a imprevisibilidade de médio prazo quanto às dotações orçamentárias; a gestão do
cronograma de elaboração, aprovação e revisão dos orçamentos; a articulação entre os
processos de implementação de políticas públicas e de execução orçamentária e financeira; a
governança das despesas descentralizadas para estados e municípios; os critérios para a
execução de despesas referentes a emendas parlamentares; a temporalidade de liberação dos
limites de empenho; a coerência entre limites de empenho e limites de pagamento, entre outros.
Tais características estruturais precedem os critérios e as condições para utilização dos restos
a pagar, e persistem independentemente delas.
Por fim, vale reforçar que o desenho desta pesquisa não visa a mensurar a
importância relativa de cada motivo. Este é um passo posterior, que não poderia ser feito antes
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da investigação sobre a variedade de motivos. Para pesquisas futuras, sugere-se a utilização de
metodologia de maior alcance estatístico para estimar a importância relativa dos motivos
mapeados neste trabalho. Ademais, há espaço para investigação mais detida de determinadas
dinâmicas referidas no trabalho, tais como a dinâmica de execução de emendas parlamentares
e a descentralização de recursos para estados e municípios.
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5. APÊNDICE
Roteiro das Entrevistas

I.

Apresentação
a. Reforçar sigilo
b. Perguntar se pode gravar (não ter que parar muitas vezes para anotar)

II.

Explicação do objetivo da pesquisa

III.

Perguntas:
a. Como é sua interação com a inscrição de despesas em RAP? Como funciona
aqui o trabalho da área?
b. Em sua opinião, quais seriam os principais motivos para a inscrição de
despesas em RAP Não Processados no seu órgão?
(Apresentar dados sobre distribuição dos RAP no órgão)
c. Dentre os grupos com maior volume de RAP não processados, quais
acontecimentos, situações ou intenções geralmente levam a sua inscrição?
d. Levando em conta esses dados, você acredita que os motivos para a inscrição
em RAP não processados variam entre grupos diferentes de despesa? De que
forma?
e. É fato estilizado na literatura que nos últimos três meses do ano há uma
realização maior de empenhos. Na sua opinião, porque isso acontece?
f. Alguns autores mencionam a intenção do governo de inscrever RAP para
aumentar o superavit fiscal primário. Na sua vivência, você identifica que a
inscrição de RAP é realizada com essa intenção? Em caso afirmativo, em que
situações?
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