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MANUAL DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA 

 

Base Legal: A formulação deste Manual está pautada na seguinte base legal: 

 - Lei nº 4.320/64; 

 - Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; 

- Decreto da Presidência da República nº 93.872/86 

- Decreto do Estado do Rio de Janeiro nº 41.880 de 25 de maio de 2009; 

- Decreto do Estado do Rio de Janeiro nº 46.654 de 10 de maio de 2019; 

 

Princípios Contábeis: A formulação deste Manual está pautada nos seguintes princípios 

contábeis: 

- Princípio da Oportunidade: Relaciona-se à tempestividade e à integridade do registro do 

patrimônio e das suas mutações, determinando que este seja feito de imediato e com a 

extensão correta, independentemente das causas que as originaram. 

- Princípio da Competência – As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do 

resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se 

correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. De acordo com estes 

princípios, as despesas deverão ser reconhecidas no momento da ocorrência do fato 

gerador. Pertencem também ao exercício financeiro às receitas nele arrecadadas e as 

despesas nele legalmente empenhadas. 

 

- Do Exercício Financeiro: De acordo com o artigo 35 da Lei nº 4.320/64, pertencem ao 

exercício financeiro: - as receitas nele arrecadadas; - as despesas nele legalmente 

empenhadas. Considera-se restos a pagar, as despesas empenhadas e não pagas até 31 de 

dezembro, distinguindo-se as processadas e as não processadas. O artigo 37 da Lei nº 

4.320/64 dispõe que “as despesas de exercícios encerrados, para os quais o orçamento 

respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se 

tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição 

interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício 

correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, 

discriminada por elemento de despesa, obedecida, sempre que possível, a ordem 

cronológica”. Tal artigo foi regulamentado pelo artigo 22 do Decreto nº 93.872/86, que 

dispõe: Artigo 22 - As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento 
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respectivo consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las, que não se 

tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição 

interrompida, e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício 

correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação destinada a atender despesas de 

exercícios anteriores, respeitada a categoria econômica própria (Lei nº 4.320/64, artigo 37). 

O reconhecimento da obrigação de pagamento, de que trata este artigo, cabe à autoridade 

competente para empenhar a despesa. Para os efeitos deste artigo, considera-se: a) 

despesas que não se tenham processado na época própria, aquelas cujo empenho tenha 

sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, 

mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação; b) restos a 

pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição, como restos a pagar, tenha 

sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor; c) compromissos reconhecidos após o 

encerramento do exercício, a obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas 

somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício 

correspondente.  

 

De forma a esclarecer o artigo supracitado, estão destacadas a seguir as três situações 

previstas na legislação: 1ª Situação: Despesas de exercícios encerrados, para as quais o 

orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que 

não se tenham processado na época própria. Observações: - O termo “despesa de exercícios 

encerrados” é o mesmo que despesa orçamentária do exercício anterior; - Por outro lado, 

despesa que não tenha se processado na época própria corresponde à despesa 

orçamentária não executada, que ocorreu o empenho, mas este era insubsistente 

(insustentável, sem valor, sem fundamento) ou foi anulado no exercício anterior. 2ª 

Situação: Restos a Pagar com prescrição interrompida. Observações: - Restos a Pagar com 

prescrição interrompida correspondem a Restos a Pagar cancelados antes da prescrição da 

dívida. 3ª Situação: Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício 

correspondente são as obrigações de pagamento criadas em virtude de lei ou norma, mas 

somente reconhecido o direito do credor após o encerramento do exercício correspondente. 

Portanto, o reconhecimento de dívida, apesar de descumprir princípios importantes da 

contabilidade, está respaldado em situações previstas nos normativos citados. Para tanto, 

cabe à autoridade competente proceder ao seu reconhecimento, por meio de termo 
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subscrito e embasado na legislação vigente, justificando os motivos do não pagamento no 

exercício correto, sendo sua despesa reconhecida como despesa de exercícios anteriores. 

 

Procedimentos – Decreto do Estado do Rio de Janeiro nº 46.654 de 10 de maio de 2019: 

 

Dispõe o Decreto Estadual nº 46.654/2019 que as despesas de exercícios anteriores 

oriundas de regular contratação devem ser pagas, nos termos do art. 37 da Lei Federal 

nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela dotação orçamentária constante do elemento de 

despesa "92-Despesas de Exercícios Anteriores", consignada nas programações das 

respectivas unidades originárias da obrigação, desde que apurado o direito adquirido pelo 

credor e devidamente reconhecida a dívida, após o cumprimento integral do disposto no § 

1º do artigo 1º do referido Decreto, que prevê os seguintes requisitos: 

 

I - parecer jurídico conclusivo, indicando que a referida despesa não está prescrita; 

 

 

 

 

 

II - conclusão de sindicância administrativa instaurada pelo Titular do Órgão ou Entidade, 

realizada por Comissão de Sindicância, para examinar os fatos que deram origem à 

despesa de exercícios anteriores; A comissão de sindicância deverá apresentar relatório 

contendo parecer conclusivo sobre os motivos que impediram a apropriação da despesa 

no exercício de sua competência, a identificação dos servidores responsáveis pelos atos 

ou omissões motivadores da dívida e o real valor devido, além de o nome do favorecido, 

descrição resumida do produto/serviço entregue/realizado, importância a pagar e os 

dados da nota fiscal;  

 

 

 

 

 

Caberá ao jurídico, emitir parecer identificando o prazo prescricional do débito e a indicação 

de pagamento caso a dívida não esteja prescrita. Entende-se por prescrição a perda do 

direito do credor de acionar judicialmente o devedor, devido a decurso de determinado 

período de tempo.  

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11665662/artigo-37-da-lei-n-4320-de-17-de-marco-de-1964
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109228/lei-de-normas-gerais-de-direito-financeiro-lei-4320-64
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III - inclusão da dívida no cadastro de despesas de exercícios anteriores - DEA do 

Sistema de Informações Gerenciais - SIG; 

 

 

 

IV - comprovação de disponibilidade orçamentária pelo ordenador de despesa para 

atendimento da adequada classificação da despesa quando do seu empenho e liquidação 

no SIAFEM/RJ; 

 

 

 

Como observado acima, o Decreto Estadual nº 46.654/2019, prevê expressamente a 

necessidade de apuração dos fatos através de sindicância administrativa 

instaurada pelo titular do Órgão ou Entidade.  

Todavia, em dezembro de 2019, a Procuradoria Geral do Estado, através do PA nº 

SEI 07/026/002430/2019, manifestou seu Aprovo ao Parecer ASJUR/SEAS nº 

10/2019 – LDQO, da lavra do Procurador do Estado Leonardo David Quintanilha de 

Oliveira, que examinou consulta formulada pela SEAS, indagando acerca da 

obrigatoriedade, ou não, de instauração de sindicância administrativa como 

requisito para pagamento de despesas de exercícios anteriores.  

Conforme Aprovo acima citado, a posição consolidada no âmbito da Procuradoria Geral 

do Estado, permaneceu, no sentido de não ser obrigatória a instauração de sindicância 

administrativa, se não houver indícios de configuração de irregularidade por parte de 

agentes que integrem a administração pública, que tenha ensejado o atraso nos 

pagamentos.  

Com base na redação do artigo 61 do Decreto Lei 220/1975, concluiu o parecer, que a 

necessidade da apuração dependerá da presença de indícios de autuação irregular da 

Administração e seus agentes, ainda que não haja previsão de hipóteses de dispensa de 

sindicância no recente Decreto Estadual nº 46.654/2019. 

De acordo com o entendimento manifestado pela Procuradoria Geral do Estado, presume-

se necessária a prévia abertura de sindicância para liquidação de despesas de exercícios 

anteriores, igual ou superior a 6000 Ufir-Rj, sendo permitido ao gestor, em caráter 

excepcional, afastar motivadamente o processo apuratório, quando ausentes elementos de 

irregularidade no atraso de pagamento. Com relação a liquidação e pagamento de despesas 

de exercícios anteriores inferiores a 6000 Ufir-Rj, entendeu a Procuradoria Geral do Estado, 

ser facultativa a instauração de sindicância, exceto quando presentes elementos que 

indiquem a existência de irregularidade administrativa no atraso de pagamento.  

Hoje no sistema SIAFE-RIO.  

Hoje no sistema SIAFE-RIO.  A despesa não poderá ser realizada se não houver comprovada e 

suficiente disponibilidade de dotação orçamentária para atendê-la. 
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V - emissão de declaração do ordenador de despesa informando que o pagamento da 

dívida é exequível com os limites para movimentação e empenho e de emissão de 

Programação de desembolso estabelecidos para o exercício e não impedirá ou 

prejudicará o funcionamento das atividades do Órgão ou da Entidade até o final do 

exercício, sem necessidade de aumento dos limites disponíveis; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI - reconhecimento da dívida pela autoridade competente e sua publicação no Diário 

Oficial do Estado, após cumprimento dos incisos anteriores; 

 

VII - manifestação da Procuradoria Geral do Estado - PGE acerca da existência de 

processo judicial em trâmite ou transitado em julgado, do qual conste o CNPJ ou CPF do 

credor, cuja dívida é objeto do pleito administrativo. 

 

 

 

 

 

Caso o credor figure como parte em ação judicial em curso ou já transitada em julgado, 

o recebimento pela via administrativa ficará condicionado à desistência da ação 

judicial, por parte do credor. 

 

O empenho e a liquidação da despesa reconhecida na forma acima deverão ser 

realizados no mesmo exercício do seu reconhecimento. Na inexistência de 

disponibilidade orçamentária, os Órgãos e Entidades deverão solicitar crédito 

suplementar apresentando obrigatoriamente: 

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro da dívida a ser reconhecida no 

exercício financeiro em que for efetivado o pagamento; e 

II - indicação de recursos para contingenciamento ou compensação, dentre aqueles 

sob a ordenação do próprio Órgão ou Entidade proponente. 

 

Nos termos do artigo 4º do Decreto Estadual, Os órgãos e Entidades manterão 

atualizado o cadastro de despesas de exercícios anteriores - DEA no Sistema de 

Informações Gerenciais - SIG, (atualmente SIAFE-RIO), mensalmente, conforme normas 

e orientações da Contadoria Geral do Estado. As obrigações que já são objetos de 

ações judiciais deverão ser destacadas no cadastro. 
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Os processos administrativos para pagamento das despesas inscritas em Restos a Pagar- 

RP, conforme definição do art. 36 da Lei nº 4.320/64 obrigatoriamente deverão conter as 

seguintes informações: 

 

I - declaração do ordenador de despesa, informando que o pagamento do respectivo RP é 

exequível com os limites definidos na quota financeira disponibilizada para o exercício e 

não impedirá ou prejudicará o funcionamento das atividades do Órgão ou da Entidade até 

o final do exercício; 

II - declaração do ordenador de despesa, informando que o não pagamento do respectivo 

RP implica em impedimento ou suspensão de serviços ou entregas, inviabilizando as 

atividades para o presente exercício; e 

III - informação sobre desconto oferecido para quitação do RP. 

 

Os atos administrativos realizados sem a observância do disposto neste Decreto, deverão 

ser informados à Controladoria Geral do Estado para adoção das medidas cabíveis visando 

apurar as condutas praticadas. 

 

Segue abaixo redação do Decreto do Estado do Rio de Janeiro nº 46.654 de 10 de maio de 

2019: 

 

DECRETO Nº 46.654 DE 10 DE MAIO DE 2019  

 

 

DISPÕE SOBRE O RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES, RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições 
constitucionais, legais, 

CONSIDERANDO: 

o disposto na Lei Federal nº 4.320/64, que estabelece “Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal”; 

o disposto no art. 1º, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 que impõe 
responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, 
mediante o cumprimento de metas e resultados entre receitas e despesas e a obediência a 
limites e condições no que tange a inscrição em Restos a Pagar; 

o disposto no art. 5º, da Lei Federal nº 8.666/93; e 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11665734/artigo-36-da-lei-n-4320-de-17-de-marco-de-1964
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109228/lei-de-normas-gerais-de-direito-financeiro-lei-4320-64
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109228/lei-de-normas-gerais-de-direito-financeiro-lei-4320-64
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11252521/artigo-1-lc-n-101-de-04-de-maio-de-2000
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11252482/par%C3%A1grafo-1-artigo-1-lc-n-101-de-02-de-dezembro-de-2000
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lei-de-responsabilidade-fiscal-lei-complementar-101-00
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11318601/artigo-5-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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o disposto na Lei Estadual nº 287/79, que estabelece o "Código de Administração 
Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro"; 

DECRETA: 

Art. 1º - As despesas de exercícios anteriores oriundas de regular contratação devem ser 
pagas, nos termos do art. 37 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela 
dotação orçamentária constante do elemento de despesa "92-Despesas de Exercícios 
Anteriores", consignada nas programações das respectivas unidades originárias da 
obrigação, desde que apurado o direito adquirido pelo credor e devidamente reconhecida a 
dívida. 

§ 1º O pagamento de despesas de exercícios anteriores, tratado no art. 37, da Lei Federal 
nº 4.320/64, somente ocorrerá após o cumprimento integral ao disposto neste artigo: 

I - parecer jurídico conclusivo, indicando que a referida despesa não está prescrita; 

II - conclusão de sindicância administrativa instaurada pelo Titular do Órgão ou Entidade, 
realizada por Comissão de Sindicância, para examinar os fatos que deram origem à 
despesa de exercícios anteriores; 

III - inclusão da dívida no cadastro de despesas de exercícios anteriores - DEA do Sistema de 
Informações Gerenciais - SIG; 

IV - comprovação de disponibilidade orçamentária pelo ordenador de despesa para 
atendimento da adequada classificação da despesa quando do seu empenho e liquidação 
no SIAFEM/RJ; 

V - emissão de declaração do ordenador de despesa informando que o pagamento da 
dívida é exequível com os limites para movimentação e empenho e de emissão de 
Programação de Desembolso estabelecidos para o exercício e não impedirá ou prejudicará 
o funcionamento das atividades do Órgão ou da Entidade até o final do exercício, sem 
necessidade de aumento dos limites disponíveis; 

VI - reconhecimento da dívida pela autoridade competente e sua publicação no Diário 
Oficial do Estado, após cumprimento dos incisos anteriores; 

VII - manifestação da Procuradoria Geral do Estado - PGE acerca da existência de processo 
judicial em trâmite ou transitado em julgado, do qual conste o CNPJ ou CPF do credor, cuja 
dívida é objeto do pleito administrativo. 

§ 2º - Caso o credor figure como parte em ação judicial em curso ou já transitada em 
julgado, o recebimento pela via administrativa ficará condicionado à desistência da ação 
judicial, por parte do credor. 

Art. 2º - A Comissão da Sindicância prevista no inciso II, do artigo anterior, apresentará 
relatório contendo parecer conclusivo sobre os motivos que impediram a apropriação da 
despesa no exercício de sua competência, a identificação dos servidores responsáveis pelos 
atos ou omissões motivadores da dívidaeor e a l v a l o r devido. 

Art. 3º - O empenho e a liquidação da despesa reconhecida na forma deste artigo deverão 
ser realizados no mesmo exercício do seu reconhecimento. 

Parágrafo Único - Na inexistência de disponibilidade orçamentária prevista no deste 
artigo, os Órgãos e Entidades deverão solicitar crédito suplementar apresentando 
obrigatoriamente: 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11665662/artigo-37-da-lei-n-4320-de-17-de-marco-de-1964
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109228/lei-de-normas-gerais-de-direito-financeiro-lei-4320-64
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11665662/artigo-37-da-lei-n-4320-de-17-de-marco-de-1964
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109228/lei-de-normas-gerais-de-direito-financeiro-lei-4320-64


9 
 

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro da dívida a ser reconhecida no exercício 
financeiro em que for efetivado o pagamento; e 

II - indicação de recursos para contingenciamento ou compensação, dentre aqueles sob a 
ordenação do próprio Órgão ou Entidade proponente. 

Art. 4º - Os órgãos e Entidades manterão atualizado o cadastro de despesas de exercícios 
anteriores - DEA no Sistema de Informações Gerenciais - SIG, mensalmente, conforme 
normas e orientações da Contadoria Geral do Estado. 

Parágrafo Único - As obrigações que já são objetos de ações judiciais deverão ser 
destacadas no cadastro a que se refere o caput deste artigo. 

Art. 5º - Os processos administrativos para pagamento das despesas inscritas em Restos a 
Pagar- RP, conforme definição do art. 36 da Lei nº 4.320/64 obrigatoriamente deverão 
conter as seguintes informações: 

I - declaração do ordenador de despesa, informando que o pagamento do respectivo RP é 
exequível com os limites definidos na quota financeira disponibilizada para o exercício e 
não impedirá ou prejudicará o funcionamento das atividades do Órgão ou da Entidade até 
o final do exercício; 

II - declaração do ordenador de despesa, informando que o não pagamento do respectivo 
RP implica em impedimento ou suspensão de serviços ou entregas, inviabilizando as 
atividades para o presente exercício; e 

III - informação sobre desconto oferecido para quitação do RP. 

Art. 6º - Os atos administrativos realizados sem a observância do disposto neste Decreto 
serão informados à Controladoria Geral do Estado para adoção das medidas cabíveis 
visando apurar as condutas praticadas 

Art. 7º - Ficam excluídas da sistemática que trata este Decreto as obrigações referentes a 
servidores e encargos da folha, a serviço da dívida pública interna, externa e 
refinanciamento, a índices constitucionais, a tributos, Grupo de Gasto L3 e aquelas 
suportadas por recursos vinculados. 

Art. 8º - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial os Decretos nº 46.574, 
de 13 de fevereiro de 2019, e nº 46.644, de 18 de abril de 2019. 

Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2019. 

WILSON WITZEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11665734/artigo-36-da-lei-n-4320-de-17-de-marco-de-1964
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109228/lei-de-normas-gerais-de-direito-financeiro-lei-4320-64
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Conclusão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO: 

 

Terminamos aqui este manual e esperamos que ele venha a orientar novos e antigos 

agentes públicos e contribuir com os procedimentos necessários para a apuração, o 

reconhecimento de dívida e extinção de obrigações inclusas no conceito de Despesas de 

Exercícios Anteriores – DEA, porventura existentes no Órgão. 

 

Compilamos a legislação em vigor sobre o assunto em tela, como um norte a ser seguido 

e objetivando ser um auxílio, porém alertamos que não deve o manual ser a única fonte 

de consulta para o(s) agente(s) público(s) responsável(veis) pela execução dos serviços. 

Achamos oportuno ressaltar que o ordenamento jurídico é mutável e que, portanto 

merece ser acompanhado, pelos usuários, para atualização do conteúdo aqui proposto.  

 

A reprodução no todo ou em parte de seu conteúdo não deve ser realizada com fins 

comerciais. 

 

Att.,  

 

Equipe da Auditoria Interna - IEEA 

 

 

 

 

 


