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Quem se defronta com o vasto arranjo de números do orçamento público 
pode ser levado a pensar sobre orçamento como um assunto árido, como 
sendo o paraíso de burocratas e estatísticos desinteressantes. Nada pode 
ser mais equivocado. 

A natureza humana dificilmente pode ser melhor evidenciada do 
que quando os homens lutam para obter uma fatia maior dos fundos 
disponíveis, ou apropriar o que eles têm entre as várias demandas. 

O orçamento lida com os propósitos dos homens. Como podem ser 
levados à cooperação? Como os seus conflitos podem ser resolvidos? 
Como podem encontrar formas para lidar efetivamente com os 
problemas recalcitrantes?

Servindo a diversos propósitos, o orçamento pode ser muitas coisas: 
um ato político; um plano de trabalho, uma predição, uma fonte de 
esclarecimentos; uma fuga a restrições; um meio de ofuscação; um “freio” 
ao progresso...”

Aaron Wildavsky
Prefácio da Primeira Edição de
“The Politics of the Budgetary Process”
1964, p. xxiii
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INTRODUÇÃO

O orçamento público pode ser entendido como o 
conjunto de escolhas e prioridades do governo em 
determinado ano. Isso porque o orçamento possui 
em si a característica de ser limitado, ou seja, exis-
te uma quantidade limitada de recursos disponíveis, 
que devem ser alocados da melhor forma possível. 
Se, por um lado, é difícil mensurar em discursos polí-
ticos o quanto determinado governo está comprome-
tido com determinadas ações, por outro, isso pode 
ser concretamente avaliado no orçamento do ano.  
Tanto na fase de autorização quanto na de execução 
do processo orçamentário, são manifestadas as esco-
lhas concretas do poder público com base não só em 
critérios de gestão, mas também em critérios fiscais 
e de política.

Por conter tantos registros sobre a natureza das es-
colhas públicas, o orçamento deve ser encarado com 
muita atenção pela sociedade. Para tanto, é necessá-
rio que haja bastante transparência nas informações. 
A Diretoria de Analise de Políticas Públicas (DAPP) da 
Fundação Getulio Vargas entende o conceito de trans-
parência não apenas como a simples disponibilização 
de dados públicos, mas como a apresentação desses 
dados de forma simples e compreensível ao cidadão 
comum. Pensando nisso, desenvolvemos algumas fer-
ramentas interativas de visualização de dados sobre 
os gastos públicos, como é o “Mosaico Orçamentário”, 
a “Geologia Orçamentária” e o “Transferências”, todos 
disponíveis para consulta e download no site da FGV/

DAPP (www.dapp.fgv.br) . Seguindo o mesmo conceito, 
este estudo pretende dar visibilidade e transparência 
ao orçamento público federal, explorando a utilização 
de uma conta que vem sendo cada vez mais acionada 
pelos governos: os Restos a Pagar1 (daqui em diante 
também chamados de RaP).

O orçamento brasileiro é anual, o que significa 
que deve ser aprovado e executado para o prazo de 
um ano. Prevê-se, porém, uma exceção no caso de 
despesas empenhadas, mas que não foram pagas 
dentro do exercício financeiro, até 31 de dezembro 
do ano vigente. Nesse caso, elas podem ser inscritas 
para o próximo ano na conta de Restos a Pagar. As-
sim, o governo garante que, após a liquidação, haverá 

SE, POR UM LADO, É DIFÍCIL 
MENSURAR EM DISCURSOS 
POLÍTICOS O QUANTO 
DETERMINADO GOVERNO 
ESTÁ COMPROMETIDO COM 
DETERMINADAS AÇÕES, 
POR OUTRO, ISSO PODE SER 
CONCRETAMENTE AVALIADO 
NO ORÇAMENTO DO ANO.

1 Este tema também foi o objeto de estudo de autores como Al-
meida Júnior (2013), Gerardo (2012), Alves (2012), Fernandes 
(2004) Cunha e Resende (2013) e Cunha e Resende (2014).
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recursos para o pagamento dos compromissos assu-
midos com seus fornecedores.

 É interessante notar que, no âmbito do orçamento 
público, a despesa é reconhecida no momento do em-
penho (o chamado regime de competência), ao passo 
que a receita é reconhecida em regime de caixa. Sendo 
assim, é possível assumir que os recursos inscritos em 
Restos a Pagar para o ano seguinte foram despesas do 
ano corrente, sem que isso afete variáveis fiscais impor-
tantes que são contabilizadas em regime de caixa, como, 
por exemplo, o resultado primário. Isso pode gerar al-
guns incentivos para a inscrição de valores na conta.  

Outros fatores podem incentivar o uso de Restos 
a Pagar, como a facilidade da garantia de orçamento 
para determinada ação no ano seguinte. O processo de 
elaboração, votação e aprovação do orçamento públi-
co é demorado e custoso, o que faz com que, ao inscre-
ver despesas para o próximo ano via Restos a Pagar, 
o gestor possa garantir um montante para o próximo 
ano sem passar pelo mecanismo tradicional do ciclo 
orçamentário. 

Valendo-se ou não dos incentivos inerentes às 
regras do jogo, o expediente de Restos a Pagar vem 
crescendo vertiginosamente ao longo dos anos. 
Para cobrir as especificações de status de cada um dos 
casos de utilização da rubrica, uma variedade de tipos 
de Restos a Pagar foi sendo incorporada ao dicionário 
de finanças públicas, tornando o tema bastante com-
plexo para acompanhamento e análise. 

9

O objetivo deste trabalho é colocar luz sobre a conta 
que vem ganhando cada vez mais importância frente 
ao orçamento tradicional do ano. Na primeira seção 
vamos consolidar um dicionário para cada tipo de Res-
tos a Pagar, mostrando como se articulam entre si. Na 
segunda seção, faremos um mapeamento para identi-
ficar onde se concentram os Restos a Pagar analisados 
por Natureza de Despesa, Função e Órgão a partir dos 
dados obtidos da plataforma SIGA Brasil, do Senado 
Federal.2 Nessa seção apresentaremos a visualização 
do “Mosaico” e da “Geologia Orçamentária”, compa-
rando a distribuição do orçamento total do ano com o 
orçamento específico da conta estudada. A terceira se-
ção mostra como se dá a evolução da conta de Restos 
a Pagar como percentual do PIB e do orçamento, bem 
como sua execução ao longo do período estudado (re-
ferente às leis orçamentárias de 2001 a 2014). A quarta 
e última seção traz as principais conclusões da análise.

Verificamos que há um aumento considerável dos 
valores inscritos em Restos a Pagar, tanto processa-
dos quanto não processados, além de uma elevação 
do estoque não pago nem cancelado (Restos a Pagar 
a Pagar) no período analisado. Esses valores estão 
identificados, sobretudo, em pastas que concentram 
recursos discricionários, como é o caso de investimen-
tos em infraestrutura (obras e instalações), subvenções 
econômicas, repasses a demais entes da federação e 
algumas operações de crédito.

2http://www12.senado.gov.br/orcamento/sigabrasil.
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O processo de execução das despesas públicas 
passa por algumas etapas intermediárias: autoriza-
ção, empenho, liquidação e, finalmente, pagamento. 
A autorização se dá na Lei Orçamentária Anual, quan-
do o governo define quais os valores autorizados 
para gasto em cada área. A autorização, no entanto, 
não garante que o gasto seja efetuado de fato. Para 
tanto, é preciso que se reserve uma quantia de or-
çamento para uma finalidade específica, passo esse 
chamado de empenho. A liquidação ocorre quando 
se reconhece que o produto ou serviço foi entregue 
ao setor público; é o último passo necessário para 
que haja o pagamento efetivo do valor, com a emis-
são da ordem bancária.

Vale ressaltar que a liquidação e o pagamento ocor-
rem comumente em momentos distintos. A autoriza-
ção de emissão da ordem bancária, a partir da consta-
tação de liquidação da despesa, precede a emissão da 
ordem propriamente dita, que constitui o pagamento. 
Isso inclusive dá origem a dois regimes contábeis na 
administração pública: o regime de caixa, que conta as 
despesas como pertencentes ao exercício em que fo-

ram pagas; e o regime de competência, que registra as 
despesas no exercício no qual foram liquidadas.

A conta de Restos a Pagar aloca no orçamento pú-
blico as despesas empenhadas em um determinado 
ano, mas não pagas no exercício. Ela garante que o 
orçamento para tal despesa esteja disponível no ano 
seguinte. Se a despesa foi empenhada e liquidada, será 
inscrita como Restos a Pagar Processados, usualmente 
associados à diferença do tempo entre liquidação e pa-
gamento. Caso não tenha chegado nem mesmo a ser 
liquidada, a despesa será inscrita como Restos a Pagar 
Não Processados. 

Essa é a definição geral, mas existem várias sub-
contas dentro desta, funcionando quase como um or-
çamento paralelo ao orçamento anual. A literatura em 
relação ao significado dessas contas é bastante vaga e 
pouco didática e, portanto, a definição de cada subcon-
ta merece especial atenção: 

◊	 Restos a Pagar Não Processados Inscritos:
Refere-se aos valores empenhados, mas não li-

CONCEITOS
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quidados no exercício corrente, que deveriam ser 
pagos no ano seguinte. São inscritos no ano cor-
rente e entram com essa denominação no ano se-
guinte.

◊	 Restos a Pagar Processados Inscritos
Refere-se aos valores empenhados e liquidados 

no exercício corrente e que deveriam ser pagos no 
ano seguinte. São inscritos no ano corrente e entram 
com essa denominação no ano seguinte.

◊	 Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 
Outros Exercícios: 
Restos a Pagar empenhados e não liquidados, ins-

critos no ano retrasado ou em anos anteriores e que 
se mantêm para o ano corrente. Note-se que não há 
um par relativo aos Processados Inscritos de outros 
exercícios. Isso faz sentido porque, nesta categoria, 
enquadram-se as despesas já liquidadas, cujo paga-
mento deveria ocorrer mais em curto prazo, no exer-
cício seguinte ao da inscrição.

◊	 Restos a Pagar Inscritos
Refere-se ao total de despesas empenhadas e não 

pagas no(s) exercício(s) anterior(es) ao exercício cor-
rente e inscritas como Restos a Pagar no(s) ano(s) se-
guinte.

Nota Relevante: O cálculo de Restos a Pagar Ins-
critos foi alterado durante o período estudado no 
artigo. Até 2008, referia-se aos Restos a Pagar Pro-
cessados Inscritos somados apenas aos Não Pro-
cessados Inscritos. No ano de 2009, a conta passa 
a ser registrada no portal do SIGA como a soma dos 
Restos a Pagar Inscritos Processados com os Não 
Processados, mais os Restos a Pagar Inscritos em 
Outros Exercícios. Neste trabalho, vamos considerar 
os Inscritos como a soma dessas três contas, como 
vem sendo feito nos últimos anos, em todo o pe-
ríodo analisado; ou seja, quando nos referirmos a 
Restos a Pagar Inscritos estaremos contabilizando a 
soma de Restos a Pagar Processados,  Restos a Pa-
gar Não Processados e Restos a Pagar Inscritos em 
Anos Anteriores.

◊	 Restos a Pagar Pagos (Processados e Não Pro-
cessados): 
Restos a Pagar inscritos no ano anterior para o ano 

corrente e que foram pagos durante o ano corrente. 

◊	 Restos a Pagar Cancelados (Processados e Não 
Processados): 
Restos a Pagar inscritos no ano anterior para o ano 

corrente e que não serão pagos, sendo, por fim, cance-
lados no ano corrente. 

◊	  Restos a Pagar a Pagar: 
É a soma dos valores inscritos em Restos a Pagar, 

tanto do ano anterior como dos precedentes, que não 
foram nem pagos nem cancelados e estão disponíveis 
no orçamento da rubrica. 

Os Restos a Pagar não pagos nem cancelados têm 
prazo de prescrição de cinco anos. Caso nada ocorra 
nesse período, eles deixam de valer. No entanto, algu-
mas vezes, mesmo depois de prescrita, a dívida deve 
ser paga. Nesse caso, em uma conta cujo elemento de 
despesa é Despesas de Exercícios Anteriores, podendo 
ser descontada tanto do orçamento vigente quanto de 
alguma rubrica de Restos a Pagar.3

Deve-se notar, primeiramente, o nível de comple-
xidade do tema, pois as definições e a própria condu-
ção da inscrição e dos gastos efetivos são truncados 
e, por vezes, contraditórios. Se em muitos aspectos o 
orçamento público brasileiro vem passando por sig-
nificativos aprimoramentos de controle (desde a Lei 
de Responsabilidade Fiscal promulgada em 2000) e 
transparência (com o marco histórico relevante da Lei 
de Acesso à Informação de 2011), a regulamentação e 
o controle dos Restos a Pagar carecem de atenção e, 
principalmente, de mecanismos de transparência que 
facilitem seu acompanhamento.4

A apresentação dos conceitos já abordados nortea-
rá a análise dos dados relativos aos Restos a Pagar nas 
próximas seções do presente trabalho.

3FERNANDES, 2004 
4ALVES, 2012.
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ESTRUTURA
DOS RESTOS A PAGAR

O objetivo desta seção é identificar em quais ru-
bricas se localizam os Restos a Pagar no orçamento 
público. A análise permite o melhor entendimento 
de quais gastos estão de fato sendo postergados, de 
modo a compreender, com refinamento, o impacto 
que a condução da política fiscal, no que se refere es-
pecificamente ao registro de Restos a Pagar, gera na 
sociedade.

Em primeiro lugar, procura-se identificar quais os 
principais grupos de natureza de despesa dos mon-
tantes inscritos em Restos a Pagar. Depois, investiga-
-se qual o destino funcional das despesas poster-
gadas. E, por fim, será analisada a distribuição dos 
Restos a Pagar por órgão e unidade orçamentária, 
visando a demonstrar quais unidades da administra-
ção pública contemplam a maior parte dos recursos 
postergados. A hipótese norteadora dessa observa-

A análise do Gráfico abaixo indica grande concen-
tração de Restos a Pagar em grupos de natureza de 
despesa (GND) específicos. A análise foi feita com va-
lores inscritos entre 2000 e 2013 para os anos seguin-
tes. 

RESTOS A PAGAR
INSCRITOS SEGUNDO 
A CLASSIFICAÇÃO 
FUNCIONAL

3.1

ção é  que as funções e órgãos usualmente associa-
dos a gastos discricionários terão maior acúmulo de 
Restos a Pagar.
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GRÁFICO 1 

RESTOS A PAGAR
Inscritos por grupo de natureza de despesa como percentual do total de Restos a Pagar Inscritos (2000-2013)

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração: FGV/DAPP.
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Como se pode notar, os GNDs de Outras Despesas 
Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras 
são, respectivamente, os que mais possuem Restos 
a Pagar Inscritos. Somados, os valores de todos os anos 
representam acima de 95% de todo o volume de Restos 
a Pagar Inscritos do período. Esses três grupos têm em 
comum o fato de que refletem em sua maioria despe-
sas discricionárias, portanto mais passíveis de manejo. 
Os investimentos sozinhos corresponderam a 39,8% do 
valor lançado de 2013 para 2014, o menor valor obser-
vado desde 2008, quando os investimentos atingiram o 
pico de 49,7% dos lançamentos de Restos a Pagar.

 A título de esclarecimento, as definições dos gru-
pos mencionados são, segundo consta no manual 
técnico de orçamento do Ministério do Planejamento: 

◊	 Outras	 Despesas	 Correntes: Despesas orçamentárias 
com aquisição de material de consumo, pagamento de 
diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, 
auxílio-transporte, além de outras despesas correntes 
não classificáveis nos demais grupos de natureza de des-
pesa.

◊	 Investimentos: Despesas orçamentárias com softwares 
e com o planejamento e a execução de obras, inclusive 
com a aquisição de imóveis considerados necessários à 
realização destas, e com a aquisição de instalações, equi-
pamentos e material permanente.

◊	 Inversões	 Financeiras: Despesas orçamentárias com a 
aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; 

aquisição de títulos representativos do capital de empre-
sas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, 
quando a operação não implique em aumento do capital; 
e com a constituição ou aumento do capital de empresas, 
além de outras despesas classificáveis neste grupo.5

É curioso observar que, ao analisar o orçamento 
total segundo a classificação de natureza de despesa, 
a distribuição se dá de maneira bem diferente, como 
se vê na ferramenta “Geologia”, da FGV/DAPP, apre-
sentada no Gráfico 2. No período analisado, 2001 a 
2014, as maiores contas são “Outras Despesas Cor-
rentes”, “Amortização da dívida” e “Pessoal e encar-
gos sociais”, respectivamente. Tanto as inversões 
quanto, principalmente, os investimentos são contas 
com bem menos espaço no orçamento total do que 
na perspectiva dos Restos a Pagar.

Chama a atenção que, além de investirmos pou-
co, muito do valor que é alocado para essa natu-
reza será retido na conta de Restos a Pagar.

5BRASIL 2015; p. 55; grifo nosso.
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Fonte: SIGA Brasil. Elaboração: FGV/DAPP. Disponível em: http://dapp.fgv.br/mosaico/geologia

GRÁFICO 2

ORÇAMENTO AUTORIZADO POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA, 2001-2014
(Em percentual)

O Gráfico 3 apresenta, para o total de Restos a 
Pagar inscritos, a distribuição por funções dos valo-
res nominais agregados entre 2000 e 2013, período 
de análise deste artigo. Como se pode perceber, um 
quarto do total da inscrição de Restos a Pagar encon-
tra-se na função “Encargos Especiais”, que congrega 
recursos para pagamento da dívida e transferências 
aos demais entes da federação. Na sequência, há 
algumas funções que tipicamente possuem grande 
parcela dos recursos discricionários, como Saúde, 

Transporte, Educação e Urbanismo. No que tange 
especificamente à função “Previdência Social”, vale 
ressaltar que a partir de 2008 a última folha do ano 
de benefícios do INSS passou a contar como Restos a 
Pagar Processados,6 elevando o montante registrado 
nessa conta; o valor, no entanto, se manteve estável 
desde então.

No Gráfico 4 observa-se a evolução dos Restos a 
Pagar inscritos por função, considerando as 10 prin-
cipais funções em cada ano observado. É notável a 
surpreendente elevação dos Restos a Pagar inscri-
tos na função encargos especiais, que sai de 0,3% 

RESTOS A PAGAR
INSCRITOS SEGUNDO 
A CLASSIFICAÇÃO 
FUNCIONAL

3.2

6ALMEIDA JUNIOR, 2014
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GRÁFICO 3

RESTOS A PAGAR 
Inscritos por Função, como percentual do total de Restos a Pagar Inscritos (2000 a 2013)
(em percentual)
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do PIB em 2000 para 1,1% do PIB em 2013. Quanto à 
Previdência Social, o aumento considerável em 2008 
se deve ao fato relatado no parágrafo anterior, mas 
se percebe uma queda de patamar como percentual 
do PIB em 2013.

Vale ressaltar ainda que a função Educação era 
a terceira maior em 2000, mas passou a ser a se-
gunda maior em 2013, enquanto a Saúde, antes a 
segunda, passou a ser a quinta. Considerando o 
período total analisado, as funções com maior au-
mento na inscrição de Restos a Pagar, em termos 
de percentual do PIB, foram Urbanismo (cresceu 
14 vezes), Ciência e Tecnologia (dez vezes), Cultu-
ra (nove vezes), Comércio e Serviços (oito vezes), 
Saneamento (oito vezes), Essencial à Justiça (seis 

vezes), Previdência Social (seis vezes) e Desporto e 
Lazer (seis vezes).

Existe uma relação direta entre o percentual de 
recursos discricionários alocados por função e o vo-
lume de recursos inscritos em Restos a Pagar, como 
explicado anteriormente. O Gráfico 5 ilustra essa re-
lação, revelando ainda, pelo diâmetro dos círculos, o 
tamanho relativo do orçamento dessas funções. As 
funções com parcela grande dos seus recursos de 
tipo discricionário, como Saneamento e Habita-
ção, possuem recursos inscritos em Restos a Pagar 
(tal como observado em 2014) duas a quatro ve-
zes maiores que o total autorizado para o ano em 
questão. Urbanismo, Organização Agrária e Ciência e 
Tecnologia se encontram em situação semelhante.
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GRÁFICO 5

RESTOS A PAGAR
Inscritos como proporção do total autorizado, contra proporção do valor autorizado que é discricionário, por função - 20134
(em percentual)

4O tamanho dos círculos representa a magnitude relativa de cada função como parte do orçamento autorizado total.

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração: FGV/DAPP. 
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GRÁFICO 4

RESTOS A PAGAR
Inscritos por Função como percentual do PIB
(Em percentual)

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração: FGV/DAPP.
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BOX 1 

COMPARAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR FUNÇÃO COM O ORÇAMENTO AUTORIZADO EM 
2013 USANDO A FERRAMENTA “MOSAICO ORÇAMENTÁRIO” (FGV/DAPP)

 O “Mosaico Orçamentá-
rio”, ferramenta desenvolvida 
pela FGV/DAPP para visualizar 
a distribuição do orçamento 
público, permite observar, na 
figura B2, como o orçamen-
to se dividiu por funções em 
2013 (segundo os valores to-
tais autorizados), de modo a 
comparar com a distribuição 
dos Restos a Pagar inscritos 
no mesmo ano (figura 1).7 O 
tamanho dos quadrados re-
flete o peso de cada função no 
total.

Em ambos os casos, a fun-
ção Encargos Especiais é a 
mais representativa, sendo 
27% dos Restos a Pagar e 38% 

no total. No entanto, é pos-
sível perceber que funções 
como Transporte, Urbanismo 
e Saneamento apresentam 
comportamento particular. O 
Transporte representa ape-
nas 1,5% do orçamento, mas 
representa 8% dos Restos a 
Pagar, enquanto o Urbanis-
mo, com 0,5% do orçamento, 
responde por 4,5% dos Restos 
a Pagar. O saneamento, que 
perfaz 0,2% do orçamento, 
apresenta 2,5% dos Restos a 
Pagar.

Por outro lado, as funções 
Trabalho e Assistência Social 
apresentam comportamento 
oposto. A função Trabalho, 

que representa 4,1% do total 
do orçamento, responde por 
pouco mais de 1% dos Restos 
a Pagar, enquanto a Assistên-
cia Social, com fatia semelhan-
te do orçamento, acumula 2% 
dos Restos a Pagar.

A relação entre as duas fi-
guras não é muito clara a par-
tir dessa simples observação, 
mas a Figura B3, na página 
seguinte, pode ajudar a escla-
recer a situação.   Ela replica a 
Figura B1 da página anterior, 
mas a figura B4 traz uma nova 
informação : a distribuição do 
orçamento de 2013 por fun-
ção contando apenas com os 
recursos discricionários, ou 

Entre as funções que agregam maior parcela de 
recursos, nota-se que a Educação apresenta um volu-
me de Restos a Pagar inscritos da ordem de 10% do 
total dessa conta em 2013 – sendo a segunda maior 
função neste aspecto –, como mostra a figura 1 do 
BOX 1. É preciso ressaltar que essa função apresen-
ta 40% de seus recursos como discricionários. Já as 
funções Encargos Especiais e Previdência Social, ape-
sar de muito representativas em termos absolutos, 
possuem percentual baixo de Restos a Pagar, se ob-
servado o percentual de alocações autorizadas, além 

de se caracterizarem pelo baixo volume relativo de 
despesas discricionárias.

A próxima subseção busca investigar, com maior 
precisão, onde se encontram os Restos a Pagar no 
orçamento, observando a classificação por órgãos e 
unidades orçamentárias e chegando ao nível de ele-
mentos de despesa. Ou seja, busca-se compreender 
quais informações em nível mais granular ajudam a 
explicar o tamanho das funções apresentadas, bem 
como seu aumento no período recente.
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FIGURA 2

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR AUTORIZADO POR FUNÇÃO NO ORÇAMENTO 2013

Fonte: FGV/DAPP com base em SIGA
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7No Mosaico Orçamentário (dapp.fgv.br/mosaico) as cores representam os percentuais de execução de cada rubrica. No 
entanto, não estamos usando esta informação aqui, uma vez que no mosaico dos Restos a Pagar as cores não representam 
a taxa de execução destas rubricas.

FIGURA 3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR FUNÇÃO EM 2013

Fonte: FGV/DAPP com base em SIGA

FIGURA4

VALOR AUTORIZADO DISCRICIONÁRIO POR FUNÇÃO NO ORÇAMENTO 2013
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seja, com os recursos passí-
veis de contingenciamento e 
manejo pelo Executivo. Isso 
significa que foram retiradas 
do cálculo as despesas obriga-
tórias garantidas por lei.

É importante perceber 
que a Educação, quarta maior 
função do orçamento, é, na 
verdade, a função que mais 
congrega recursos discricioná-
rios (18% do total). É também 
a segunda maior na distribui-
ção dos Restos a Pagar (10% 
do total), perdendo apenas 
para Encargos Especiais – que, 

como já visto neste artigo, cor-
responde principalmente a re-
passes, a subsídios e a opera-
ções de crédito.

Outro fato chama atenção: 
entre os recursos discricioná-
rios, é possível perceber que 
funções como Transporte e 
Urbanismo são bem mais rele-
vantes do que no cálculo total 
dos recursos. Com respectiva-
mente 9% e 4% desse tipo de 
recurso, as funções represen-
tam proporções semelhantes 
de Restos a Pagar. O caso da 
Saúde também atenção é des-

tacável, pois essa função re-
presenta pouco mais de 5% do 
orçamento autorizado, mas 
quase 12% dos discricioná-
rios e 7% dos Restos a Pagar. 
Sendo assim, é possível traçar 
um paralelo entre recursos 
discricionários e Restos a Pa-
gar (como se verá em detalhe 
mais adiante) quando se per-
cebe alta concentração desse 
tipo de postergação de gasto 
em rubricas importantes – do 
ponto de vista social (Saúde, 
Educação) e de infraestrutura 
(Transporte, Saneamento) do 
país.

PANTEÃO DA PÁTRIA E DA 
LIBERDADE TANCREDO NEVES
BRASÍLIA
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GRÁFICO 6 

DISTRIBUIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
Inscritos por órgão, como percentual do total de Restos a Pagar Inscritos, 2000 a 2013

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração: FGV/DAPP.

RESTOS A PAGAR
INSCRITOS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL

3.3

da União e transferências aos demais entes da federa-
ção também ocupam uma parte considerável (repre-
sentam a maior parte da inscrição na função Encargos 
Especiais), além de órgãos que correspondem quase 
inteiramente às funções anteriormente mostradas – 
como Saúde, Previdência, Transporte e Educação.

A distribuição dos Restos a Pagar inscritos, segun-
do os órgãos da administração federal, encontra-se 
no Gráfico 6. A maior parcela da inscrição de Restos 
a Pagar se dá no Ministério das Cidades, no qual 
predominam as despesas discricionárias de inves-
timento. Operações de crédito, encargos financeiros 

Para tentar entender o que explica o alto (e cres-
cente) volume de Restos a Pagar na função de Encar-
gos Especiais, investigou-se quais órgãos estariam 
associados a essa função. O diagnóstico é de que os 
órgãos que mais acumulavam lançamentos nessa 

rubrica são exatamente os dois primeiros do gráfico 
anterior, mais as transferências e os encargos finan-
ceiros da União – que, juntos, representam 89% das 
despesas de encargos especiais inscritas em Restos 
a Pagar.



26

GRÁFICO 7

PERCENTUAL DOS RESTOS A PAGAR
Inscritos na função Encargos Especiais por Órgão, 2000 a 2013

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração: FGV/DAPP.
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EM SÍNTESE, O QUE 
EXPLICA A MAIOR PARTE 
DOS RESTOS A PAGAR 
INSCRITOS COMO ENCARGOS 
ESPECIAIS (PRINCIPAL 
FUNÇÃO) É A POSTERGAÇÃO 
DE PAGAMENTOS EM 
TRANSFERÊNCIAS PARA 
OS DEMAIS ENTES DA 
FEDERAÇÃO, A CONCESSÃO 
DE EMPRÉSTIMOS E DE 
FINANCIAMENTOS E AS 
ISENÇÕES/SUBVENÇÕES 
ECONÔMICAS. 

Dentro desses órgãos, a investigação acerca dos 
elementos de despesa permitiu algumas conclu-
sões. A primeira é que a maior parte dos encargos 
especiais registrados em Restos a Pagar refere-se 
a transferências aos estados e municípios, sob o 
elemento de despesa “distribuição de receitas”, e 
à unidade orçamentária das transferências cons-
titucionais, como o IPI-Exportação, compensações 
da Lei Kandir e salário-educação, entre outros. Os 
Restos a Pagar desses repasses correspondem 
a pouco menos de 9% do total das inscrições em 
Restos a Pagar do período. Estes tiveram um au-
mento muito expressivo no último ano (inscrição 
em 2013 em relação a 2012): de R$ 7,6 bilhões para 
R$ 18,8 bilhões.

Segundo, uma parcela significativa dos Restos a 
Pagar de encargos especiais refere-se a operações 
de crédito, mais especificamente à concessão de em-
préstimos ou de financiamentos. Com uma média de 
11% do total de Restos a Pagar inscritos, essa rubrica 
teve aumento substancial em 2012, saindo de R$ 1,7 
bilhão para R$ 9,2 bilhões e, depois, caindo em 2013 
para R$ 4,5 bilhões.

Terceiro, a alta parcela alocada em encargos finan-
ceiros da União e no Ministério das Cidades é explicada 
pelo elemento de despesa “subvenções econômicas”, 
juntamente com “equalização de preços e taxas”. Os 
Restos a Pagar inscritos nessa rubrica respondiam por 
pouco mais de 1% do total no início da década, mas hoje 
representam mais de 12%, um crescimento substancial.
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GRÁFICO 8

EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
Inscritos por elemento de despesa, como percentual do total

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração: FGV/DAPP.

Em síntese, o que explica a maior parte dos 
Restos a Pagar inscritos como encargos especiais 
(principal função) é a postergação de pagamentos 
em transferências para os demais entes da fede-
ração, a concessão de empréstimos e de financia-
mentos e as isenções/subvenções econômicas. 

 O Gráfico 8 mostra a evolução dos Restos a Pagar 
por elemento de despesa. Vale ressaltar que o princi-
pal elemento de despesa inscrito em Restos a Pagar 
refere-se a “auxílios” disseminados em várias funções 
e órgãos. No Ministério da Saúde (e similarmente no 
Ministério da Educação), por exemplo, esses auxílios 
correspondem a mais de 40% dos Restos a Pagar, 
sendo que 15% referem-se a “contribuições”, e 13%, 
a materiais de consumo. Já no caso da Previdência, 
obviamente, os gastos se referem a aposentadorias, 
reformas e pensões.

Outro dado importante são os  Restos a Pagar 
do Ministério dos Transportes. Mais de 65% das 
inscrições nessa rubrica dizem respeito a investi-
mentos, mais especificamente a obras e instala-
ções, sendo que acima de 20% referem-se a servi-
ços de terceiros executados por pessoas jurídicas, 
incluindo atividades de consultoria. Um grande vo-
lume de recursos do Ministério da Integração Na-
cional também se refere a obras e instalações. No 
caso da Defesa, a maior parte se aplica a materiais 
de consumo.
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A PREVIDÊNCIA SOCIAL É A 
FUNÇÃO QUE APRESENTA O 
MAIOR PERCENTUAL MÉDIO 
DE PAGAMENTO DOS RESTOS 
A PAGAR NO PERÍODO 
ANALISADO.

RELAÇÃO ENTRE RESTOS A PAGAR
PAGOS E INSCRITOS POR FUNÇÃO, ÓRGÃO 
E ELEMENTO DE DESPESA

3.4

Uma vez realizada a análise descritiva dos Restos 
a Pagar inscritos, parte-se para o exame da relação 
entre os Restos a Pagar Pagos e os Restos a Pagar 
Inscritos no ano anterior.

Esta seção analisa os percentuais de execução 
(RaP Pago/RaP Inscrito) desagregados por função, 
órgão e elemento de despesa. A análise dessas infor-
mações permite saber em que rubricas a inscrição de 
Restos a Pagar cresce mais que a capacidade de pa-
gamento dos mesmos, o que implica concretamente 
em ausência de recursos para cobrir determinadas 
despesas – ou na eventual prescrição das mesmas. 

A Previdência Social é a função que apresenta o 
maior percentual médio de pagamento dos Restos a 
Pagar no período analisado, com média de 86% – sen-
do que em 2014 o percentual foi de 96%. Isso se deve 
ao fato explicado anteriormente: a última parcela de 
pagamento do INSS do ano é colocada em Restos a 
Pagar, o que apenas transfere o INSS de exercício fi-
nanceiro. O pagamento é feito quase integralmente 
no exercício subsequente.

A função Educação possui percentual médio de 
execução de Restos a Pagar de 63%, sendo, portanto, 
superior à média geral (58%); contudo, como se trata 
de montantes consideráveis, ainda assim os Restos 
a Pagar não pagos no ano subsequente à inscrição 
em Educação são relativamente altos, da ordem de 
R$ 10 bilhões em 2014, por exemplo. Já os Encargos 
Especiais, principal função em valores absolutos de 
inscrição de Restos a Pagar, apresentam comporta-
mento relativamente estável, porém com percentual 
de execução abaixo da média (44%) e uma queda re-
lativa de cinco pontos percentuais.

No caso dos Transportes, que executam em mé-
dia 58% dos Restos a Pagar, houve um decréscimo 
considerável do percentual de execução no período 
analisado, de mais de 80% no início da década a me-
nos de 60%, hoje.  Algo similar acontece com Ciên-
cia e Tecnologia. Ambos os casos merecem especial 
atenção, visto que são áreas estratégicas para o de-
senvolvimento do país.

Isso também acontece em áreas sociais importan-
tes, como Saúde e Segurança Pública. Na primeira, 
houve queda de 34% no período analisado em termos 
de percentual de execução, com uma média de 49%, 
enquanto na segunda houve queda de 37 pontos per-
centuais, com média de 53%. Os casos de Saneamen-
to e de Urbanismo chamam ainda mais atenção, pois 
possuem média de execução de aproximadamente 
30%, além de queda de mais de 70 pontos percentu-
ais na década.  O Gráfico 9 revela a queda observável 
nas funções ressaltadas.

Já na classificação institucional, pode-se perceber 
que alguns ministérios possuem problemas para 
executar os Restos a Pagar usualmente associados 
às funções apresentadas no gráfico anterior. Como 
exemplos, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino-
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GRÁFICO 9

EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
Inscritos por elemento de despesa, como percentual do total

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração: FGV/DAPP.

EXISTEM ALGUMAS ÁREAS 
COM BAIXA ALOCAÇÃO 

QUE POSSUEM ALTO 
PERCENTUAL DE RECURSOS 
DISCRICIONÁRIOS E 
QUEDA SIGNIFICATIVA NO 
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE 
RESTOS A PAGAR.

vação (49%), o Ministério da Saúde (48%), o Ministério 
das Cidades (42%), o Ministério da Fazenda (31%) e o 
Ministério do Turismo (26%).

Analisando os elementos de despesa, não foi possí-
vel encontrar uma relação clara entre o RaP Pago / RaP 
Inscrito e o percentual de recursos autorizados do tipo 

-
dos), que o percentual de execução dos Restos a Pagar 
é de cerca de 60% em rubricas tão distintas quanto 
Obras e Instalações (quase totalmente discricionária) 
e Distribuição de Receitas (quase totalmente obrigató-
ria). As execuções de Auxílios e Subvenções Econômi-

que a primeira possui alto percentual de recursos dis-
cricionários, e a segunda, percentual quase nulo.

Em síntese, a análise da relação RaP Pago / RaP 
Inscrito permite avaliar em que medida os valores 
são postergados apenas para o ano subsequente, 
ou se há tendência de geração de valor não pago 
ao longo dos anos. Existem algumas áreas com 
baixa alocação orçamentária (como Saneamento e 
Habitação) que possuem alto percentual de recur-

sos discricionários e queda significativa no percen-
tual de execução de Restos a Pagar, o que ajuda a 
explicar o elevado estoque de inscrição de Restos a 
Pagar nos anos recentes, chegando a quase quatro 
vezes o valor autorizado para o último ano obser-
vado (2013). 
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GRÁFICO 10

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração: FGV/DAPP.

5O tamanho dos círculos representa a magnitude relativa de cada função como parte do orçamento autorizado total.
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Os dados até agora apresentados mostram a in-
cidência da inscrição de Restos a Pagar, revelando as 
áreas que podem sofrer mais, eventualmente, com 
uma tendência de não pagamento de obrigações 
no exercício orçamentário ao qual se destinam ori-

ginalmente. A próxima seção analisa a evolução da 
conta agregada de Restos a Pagar nos últimos anos, 
buscando mais evidências do uso dos Restos a Pagar 
como forma de postergar gastos que infl uenciam no 
cálculo do resultado primário.

04.RELAÇÃO RESTOS A PAGAR PAGOS 
Inscritos (média 2000-2013), contra proporção do valor autorizado que é discricionário (média 2013-2014) por elemento de 
despesa5  (em percentual).
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EVOLUÇÃO DA CONTA 
DE RESTOS A PAGAR

Para investigar como se deu a evolução dos 
Restos a Pagar no período, calculou-se a soma de 
Restos a Pagar Processados e Não Processados ins-
critos nos anos de 2000 a 2013 para os anos sub-
sequentes. O aumento exponencial evidenciado, no 

cuidado, pois os valores dessa conta são nominais. 
A linha azul indica a porcentagem do orçamento 
total destinada a Restos a Pagar. Como o SIGA não 
possui o orçamento do ano de 2000, para esse ano, 

-
-

guridade social disponíveis na Lei Orçamentária do 
ano. 

Foi comprovada estatisticamente, ao nível de sig-
-

ção de Restos a Pagar em 2005, como pode ser visto 
na Tabela 1.

GRÁFICO 11

EVOLUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
Inscritos Processados e Não Processados no período como percentual do PIB e do orçamento autorizado (2000 a 2013)

Fonte: FGV/DAPP
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Fonte: FGV/DAPP

GRÁFICO 12

EVOLUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
Inscritos Processados e Não Processados (2000 a 2013) como proporção do orçamento autorizado total

TABELA 1

RESULTADO DA REGRESSÃO DO PERCENTUAL DE RESTOS A PAGAR COMO PERCENTUAL DO TOTAL DO ORÇAMENTO CONTRA O ANO E 
INDICADORA PARA ANO >= 2005

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração: FGV/DAPP.

entre os Restos a Pagar Não Processados e Proces-
sados. Enquanto o orçamento nominal aumentou 
343,63% entre 2000 e 2013, os Restos a Pagar Não 
Processados apresentaram um crescimento nominal 
de 864,62% no período destacado, menos da meta-
de do crescimento dos Restos a Pagar Processados, 
que aumentaram 1.974,89% nominalmente. Como 
consequência, a participação dos Restos a Pagar 
não processados e processados ganhou importância 
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8,00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RaP Não Proc Inscrito

RaP Proc Inscrito

  
COEFICIENTES ERRO PADRÃO ESTATÍSTICA T VALOR-P

INTERSEÇÃO 1,787 6,009 0,297 0,772

ANO -0,001 0,003 -0,290 0,778

I(ANO >= 2005) -12,092 6,494 -1,862 0,092

I(ANO >= 2005)– ANO 0,006 0,003 1,862 0,092

como proporção do orçamento total, registrando um 
crescimento de 4,04 pontos percentuais, no caso dos 
não processados (de 3,44% em 2000 para 7,47% em 
2013), e de 1,62%, no caso dos processados (de 0,44% 
em 2000 para 2,06% em 2013).   

Enquanto a evolução dos Restos a Pagar não pro-
cessados parece linear a partir de 2004, os Restos 
a Pagar processados deram um salto entre 2007 e 
2008. No ano anterior ao estopim da crise do sub-
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prime, a inscrição dos Restos a Pagar processados 
correspondeu a 0,75% do orçamento; em 2008, esse 
valor saltou para 2,86%.  Enquanto a média entre os 
anos de 2000 e 2007 foi de 0,71%, atingindo um pico 
de 1,41% em 2003, entre 2008 e 2013 a média foi de 
2,01%, decaindo ao menor valor em 2012: 1,54%. Es-
ses números refletem parte das ações anticíclicas to-
madas pelo governo federal em resposta à queda de 
atividade econômica no fim de 2008.

Combinados, os Restos a Pagar não processados 
e processados saltaram de uma participação de 
3,88% do orçamento federal em 2000 para 9,53% 
em 2013, uma variação de 5,65 pontos percentuais. 

Boa parte do salto observado em 2008 correspon-
de ao lançamento do último mês de pagamento de 
benefícios previdenciários como Restos a Pagar para 

NO ANO ANTERIOR 
AO ESTOPIM DA CRISE 
DO SUBPRIME, A 
INSCRIÇÃO DOS RESTOS 
A PAGAR PROCESSADOS 
CORRESPONDEU A 0,75% DO 
ORÇAMENTO; EM 2008, ESSE 
VALOR SALTOU PARA 2,86%. 

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração: FGV/DAPP.
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GRÁFICO 13

RESTOS A PAGAR INSCRITOS E RESTOS A PAGAR PAGOS DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
(R$ Bilhões, 2000 a 2014)

o ano seguinte, como pode ser observado no Gráfico 
13 abaixo. Esse ponto foi ressaltado por Almeida Jú-
nior (2014).
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Fonte: SIGA Brasil. Elaboração: FGV/DAPP.

GRÁFICO 14

EVOLUÇÃO DA TAXA DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
(em percentual)

Assim como o orçamento do ano corrente, o orça-

que o fato de constar em lei orçamentária não exige 
a obrigatoriedade de execução dessas despesas (ela 

taxa de execução (Restos a Pagar Pagos sobre Restos 
a Pagar Inscritos) de cada um dos dois tipos de Restos 
a Pagar estudados.

As taxas de execução variam bastante no período 
estudado. O ano de 2004 destaca-se pelo nível muito 
baixo de execução de Restos a Pagar Não Processa-
dos – apenas 23,88% desses gastos foram efetiva-
mente pagos. Os anos de 2001, 2008 e 2009 chamam 
atenção por serem os únicos anos nos quais a execu-
ção de Restos a Pagar Não Processados foi maior que 
a de Processados.
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Análise análoga é feita utilizando apenas os dados 
do Ministério da Previdência Social, como pode ser 

-
mento do último mês da folha de benefícios como 
Restos a Pagar para 2009, a execução dos RaP Pro-
cessados desse ano não foi completa. De fato, a exe-
cução dos RaP Processados da pasta no ano foi de 
76,69%, menor inclusive que a execução em 2008. 
Apenas a partir de 2010 que os RaP Processados 
foram honrados quase totalmente. Esse fato ajuda 
a entender a evolução do progressiva  das taxas de 
execução dos RaP Processados do orçamento federal 
a partir de 2008 até a estabilização, em torno de 80%, 
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Fonte: SIGA Brasil. Elaboração: FGV/DAPP.

GRÁFICO 15

EVOLUÇÃO DA TAXA DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
(2001 a 2014)

Com a intenção de postergar o pagamento de 
despesas de um ano para outro, é de se esperar que, 
além do aumento dos Restos a Pagar Inscritos, que 
de fato se confirmou, haja também um aumento do 
percentual executado dessa conta, o que efetivamen-

te ocorreu no caso da Previdência. A lógica é a de 
postergação de despesas que por certo ocorreriam, 
executando-as logo no ano seguinte, após o fecha-
mento do exercício financeiro e a entrega dos resulta-
dos positivos. No entanto, essa prática se repete em 
todos os anos desde 2008, o que significa que, caso a 
administração pública escolha reverter a prática em 
um determinado ano, o esforço fiscal representará, 
no ano específico, um impacto negativo sobre o cál-
culo do superávit primário.

Conforme mostrado na seção de conceitos deste 
artigo, existe uma conta chamada “Restos a Pagar a 
Pagar” que mostra os valores não pagos e não can-
celados, tanto do ano anterior quanto dos preceden-
tes a este. O Gráfico 16 evidencia um aumento des-
ses Restos a Pagar a Pagar ao longo dos anos, o que 
significa, na prática, um acúmulo dos Restos a Pagar 
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no período analisado. Esses números indicam um 
problema crônico e que merece atenção: o volume 
de recursos registrados nas LOAs como RaP a Pagar 
apresenta trajetória crescente e chega a alcançar 
4,6% do valor total autorizado no orçamento anual, 
como verificado em 2014. Isso representa 1,56% do 
PIB do ano.  

É importante ressaltar que a informação mostrada 
no gráfico acima se refere a um estoque, ou seja, um 
saldo acumulado ao longo do tempo. Os anos de re-
ferência são relativos aos anos das LOAs, assim como 
o orçamento autorizado e o PIB nominal. A estimativa 
para 2015  retrata uma piora considerável do cenário, 
quando o estoque de RaP a Pagar pode chegar muito 
próximo a dois pontos do PIB, o que significa 5,8% 
do orçamento autorizado para o ano. Se o governo 
federal desejasse liquidar esse estoque de Restos a 
Pagar a Pagar no ano de 2015, precisaria empreender 
um esforço fiscal (além do já realizado para cumprir 

a meta de superávit primário) de 1,94% do PIB (ou 
5,81% do orçamento autorizado total).

A cada ano, a Secretaria de Orçamento Federal, 
alocada no Ministério do Planejamento, submete 
uma proposta de orçamento anual formulada segun-
do diretrizes do Plano Plurianual vigente e da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias do ano. Os valores orçados 
no ciclo devem ser, ainda, aprovados no Congresso e 
pelo chefe do Executivo. Esse processo é demorado e 
envolve muitos ajustes de ordem político-econômica. 
A inscrição de despesas em Restos a Pagar, no en-
tanto, é capaz de garantir orçamento para o ano pos-
terior sem que elas passem novamente por todo o 
procedimento decisório, correndo o risco, inclusive, 
de que não sejam aprovadas. Dessa forma, outras 
considerações sobre escolhas e sobre a antevisão do 
impacto em diferentes cenários podem estar envolvi-
das na conta de Restos a Pagar, além da geração de 
resultados primários positivos.

GRÁFICO 16

EVOLUÇÃO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR A PAGAR
como percentual do orçamento autorizado e como percentual do PIB, 2001 a 2015.

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração: FGV/DAPP.
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CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

 A análise empreendida neste trabalho pôde revelar 
informações importantes para o debate brasileiro so-
bre o orçamento público, no que tange especificamente 
ao uso da conta de Restos a Pagar nas leis orçamentá-
rias de 2001 a 2014. A complexidade dos conceitos en-
volvidos e o pouco entendimento da sociedade sobre 
o assunto incentivaram uma análise mais aprofundada 
das rubricas associadas a essa conta, além do exame 
da evolução da mesma ao longo do período analisado, 
buscando contribuir para o debate e para o avanço da 
transparência no Brasil.

Inicialmente, observou-se que os Restos a Pagar 
concentram-se nos grupos de natureza de despesa de 
Investimentos, Inversões Financeiras e Outras Despe-
sas Correntes. Esses grupos se caracterizam por uma 
alta proporção de despesas discricionárias, ou seja, 
aquelas cuja efetuação não é obrigatória, como o pa-
gamento de pessoal ou o pagamento de juros. Isso faz 
sentido, pois são as despesas que podem ser contin-
genciadas, ou seja, podem não se efetivar no ano–por-
tanto, passíveis de repasse ao período seguinte.

 A análise da inscrição de Restos a Pagar por função, 
órgão e elemento de despesa permitiu um maior deta-
lhamento do uso desse mecanismo contábil, revelando 
alguns fatos importantes. Primeiro que, apesar de usu-

almente mais associado a funções que possuem maior 
percentual de gastos discricionários (como Urbanismo, 
Habitação e mesmo Educação) – e com impacto direto 
em áreas importantes de investimento em infraestru-
tura e gastos sociais –, a maior parte da inscrição de 
Restos a Pagar encontra-se na função Encargos Espe-
ciais. Os principais elementos de despesa são a conces-
são de empréstimos, as subvenções econômicas e os 
repasses aos demais entes da federação. Essa função 
teve a maior elevação absoluta de inscrição de Restos 
a Pagar como percentual do PIB no período analisado.

 Nos órgãos, isso ficou evidente com a concentração 
de Restos a Pagar no Ministério das Cidades, em ope-
rações oficiais de crédito e em encargos financeiros da 
União. Nos elementos de despesa, foi possível identifi-
car o alto peso dos Restos a Pagar associados a obras 
e instalações e a serviços técnicos de pessoas jurídicas, 
despesas comumente associadas aos grupos de des-
pesa de investimentos e de inversões financeiras.

Além disso, a análise mais detalhada da relação en-
tre Restos a Pagar Pagos e Inscritos mostrou que não 
há associação clara entre essa razão e o percentual de 
gastos discricionários por elemento de despesa, como 
foi possível aferir na análise dos Restos a Pagar Inscritos 
por função. Por outro lado, é evidente que as funções 
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com maior percentual de discricionariedade tiveram 
uma queda considerável ao longo dos últimos anos, 
revelando um problema para a execução orçamentária 
de áreas importantes para o desenvolvimento do país 
– como Transporte, Ciência e Tecnologia, Segurança 
Pública, Saúde, Saneamento e Urbanismo.

A evolução dos Restos a Pagar nas leis orçamentá-
rias de 2001 a 2014 mostra que, além de aumento em 
termos nominais, houve uma elevação do percentual 
dessa conta como proporção do orçamento total. É no-
tável, em especial, o salto da inscrição em 2008 devido 
à postergação da última parcela dos benefícios da Pre-
vidência Social para 2009. Isso causou reflexo positivo 
no Resultado Primário de 2008, que deixou de incluir 
um montante significativo nas despesas do ano fiscal. 
Como a prática tornou-se recorrente nos anos seguin-
tes, o efeito não se prolongou para o restante da série 
histórica, já que, de 2009 em diante, o governo voltou a 
se comprometer com todas as parcelas dos benefícios 
previdenciários. A diferença é que uma delas passou a 
ser paga fora do orçamento do ano corrente, ou seja, 
como resquício do ano anterior por intermédio dos 
Restos a Pagar Processados.

A principal contribuição deste trabalho é, portanto, 
a de indicar o notado desvio de recursos do orçamento 
para os Restos a Pagar, chegando em 2014 a acumular 
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(com Restos a Pagar a Pagar) um montante próximo a 
5% do orçamento autorizado, o que responde por qua-
se 2% do PIB. O crescimento do volume de Restos a 
Pagar a Pagar no período estudado é o resultado de 
maior destaque deste trabalho, tendo em vista que 
esse valor corresponde aos Restos a Pagar que foram 
inscritos, mas não foram nem pagos nem cancelados, 
criando um estoque que só cresce ano a ano. 

Há que se considerar em sequência que o acúmulo 
de orçamento na conta de Restos a Pagar é, em si, uma 
prática que deve ser avaliada com cuidado, já que ela 
pode ser entendida como um “orçamento paralelo” – 
uma vez que os Restos a Pagar não estão sujeitos aos 
mesmos critérios de controle e de fiscalização do orça-
mento anual.

Esse tema é relevante por elucidar um mecanis-
mo que diminui o nível de transparência das finan-
ças públicas. A academia e o setor público devem 
empreender esforços para promover um melhor en-
tendimento e ampliar a transparência dos critérios 
de inscrição e de pagamento na conta, de forma a 
promover o accountability pelas perspectivas fiscal e 
legal do processo orçamentário. O presente trabalho 
pretende contribuir para essa agenda de pesquisa e 
ressalta a importância do monitoramento constante 
de tais práticas.
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