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MANUAL PARA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
(Despesas de Exercícios Anteriores - DEA)
Fundamento legal:
• Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018 (LOA)1;
• Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017 (LDO)2;
• Lei 4.320, de 17 de março de 1964,
• Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986,
• Princípios fundamentais da contabilidade aplicada ao setor público,
• Manual Técnico de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e
• Manual de despesa Nacional, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 03/2008.

Descrição do assunto:
As Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) referem-se às dívidas reconhecidas para as
quais não existe empenho inscrito em Restos a Pagar, seja pela sua anulação ou pela não emissão
da nota de empenho no momento oportuno. Originam-se, assim, de compromissos gerados em
exercício financeiro anterior àquele em que deva ocorrer o pagamento, para o qual o orçamento
continha crédito próprio, com suficiente saldo orçamentário, mas que não tenham sido processados
naquele momento.
Assim, conforme especifica o Art. 37 da Lei nº 4.320/64, poderão ser pagas a conta de
dotação específica consignada no orçamento da entidade devedora e discriminadas por elemento,
obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica:
• as despesas de exercícios encerrados, para os quais o orçamento respectivo consignou crédito
próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época
própria;
• Os restos a pagar com prescrição interrompida;
• Os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício financeiro.
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Lei emitida anualmente.
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1. INTRODUÇÃO
Preliminarmente destacamos, conforme Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TG,
NBC TSP EC e Resolução 1374/2011-CFC), quanto ao regime contábil, que a contabilidade
precisa evidenciar, tempestivamente, os impactos no patrimônio da entidade, mediante registro
contábil da variação patrimonial, independente de execução orçamentária, em virtude da
competência ligada a seu fato gerador.
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. Neste contexto, as despesas deverão ser reconhecidas no momento da
ocorrência do fato gerador.
Na Administração Pública por vezes o fato gerador coincide com a liquidação da despesa,
ocorrendo o reconhecimento da despesa orçamentária no mesmo tempo da apropriação da despesa,
mas em alguns casos a liquidação da despesa não se coaduna com o fato gerador, o que ensejaria a
necessidade de registro do direito ou da obrigação no sistema patrimonial da entidade.
O reconhecimento da despesa como regra, se dá no momento da liquidação, quando o Estado
assume a obrigação de pagar ao credor. De acordo com o artigo 35 da Lei nº 4.320/64 pertencem ao
exercício financeiro às receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas,
adicionando a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 50, inciso II, determina que a despesa e
a assunção de compromissos serão registrados segundo o regime de competência.
Como podemos observar, os normativos legais determinam que as despesas sejam registradas
no próprio exercício que ocorrerão, apesar de existir algumas exceções na contabilidade pública,
onde este princípio não é aplicado, como pode ser observado com a inscrição de restos a pagar não
processado.
Devemos também diferenciar os aspectos orçamentários e patrimoniais, pois o artigo 35 da
Lei nº 4.320/64 refere-se a um regime misto, sendo de competência para as despesas e de caixa
para as receitas, portanto o normativo legal está se referindo ao regime orçamentário.
Este entendimento fica claro quando verificamos o artigo 104 da Lei nº 4.320/64, que define
que as Demonstrações das Variações Patrimoniais evidenciarão as alterações verificadas no
patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado
patrimonial do exercício. Portanto, pode-se concluir que qualquer despesa reconhecida deve ser
contabilizada no Sistema Patrimonial da Entidade respeitando-se os fatos geradores, observando o
conceito da Competência, mesmo que não tenha sido emitido empenho ou o mesmo cancelado por
algum motivo.
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,
obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.
Este artigo foi regulamentado pelo artigo 22 do Decreto nº 93.872/86 que dispõe:
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Artigo 22 - As 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, 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).
§ 1º O reconhecimento da obrigação de pagamento, de que trata este artigo, cabe à
autoridade competente para empenhar a despesa.
§ 2º 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.

Para este fim foi criada a rubrica “Despesas de Exercícios Anteriores”, que são despesas do
orçamento vigente assumidas em exercícios anteriores, de acordo com os critérios estabelecidos
nos dispositivos supracitados.
Portanto, podemos concluir que o reconhecimento de dívida, apesar de descumprir
conceitos importantes da contabilidade, está respaldado em algumas situações previstas nos
normativos citados. Para tanto, cabe a autoridade competente proceder ao seu reconhecimento,
através de termo subscrito e embasado na legislação vigente, justificando os motivos do não
pagamento no exercício correto, sendo sua despesa reconhecida como despesa de exercícios
anteriores.
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2. PROCEDIMENTOS

2.1

Forma de Solicitação

Cabe aos Ordenadores de Despesa a autorização para o reconhecimento da dívida a ser paga,
conforme subdelegação de competência do Ato Orçamentário 01 - PROPLAN/UFPR, em seu Art.
3º, bem como
A autorização para pagamento de DEA deverá ser dada no próprio processo de
reconhecimento da dívida.
Antes da unidade de origem encaminhar o processo (formalizado) ao DCF para os
procedimentos de reconhecimento de dívida, à conta de recursos alocados no elemento de despesa
92 (Despesas de Exercícios Anteriores - DEA), deve-se encaminhá-lo à CPCO para controle e
parecer sobre disponibilidade orçamentária.
Serão objetos de análise, indispensáveis ao trâmite do processo, os seguintes elementos:
• nome do favorecido;
• importância a pagar;
• data do vencimento do compromisso (nota fiscal por exemplo);
• causa da inobservância do empenho, se for o caso;
• objeto,
• parecer da CPCO sobre disponibilidade orçamentária;
• Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (disponível no SEI).

2.2

Com EMPENHO Pré-existente

Na grande maioria dos casos de “Reconhecimento de Dívida - DEA”, já existe um processo
financeiro que originou este fato, portanto o reconhecimento deve ser feito dentro do mesmo
processo financeiro, incluindo na sequência cronológica do processo os seguintes documentos:
a.

Toda a documentação que originou tal situação;

b. Documento Fiscal (OBRIGATÓRIO);
c.

Solicitação de Dotação Orçamentária específica consignada no orçamento, discriminada
pelo elemento 92, feita à CPCO/PROPLAN;

d.

Ato Orçamentário (ou parecer) da CPCO/PROPLAN disponibilizando a Dotação
Orçamentária específica do Reconhecimento de Dívida no elemento 92;
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e.

Documentação relativa à Regularidade Fiscal Federal, Trabalhista e o SICAF dentro da
validade. (Lei 8.666/1993, Art. 29), conforme dispõe o item 4.2.3 do MTEOF;

f.

Termo de Responsabilidade do Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior,
assinada pelo Ordenador de Despesas do Setor/Pró-reitoria responsável;

g.

Autorização de Empenho – A.E. (Em nome do Favorecido) contendo a ND correta, e todos
os dados complementares descritos no corpo.
I. É Obrigatório constar no corpo da A.E. a seguinte expressão: “De acordo com o Decreto
nº 93.872, art.22, parágrafo 2º, a despesa em questão enquadra-se na alínea (A/B)”.
(Informativo Eletrônico Nº 001/2013–DCF/PROPLAN).

OBSERVAÇÃO:
 Este item 2.3 pode ser enquadrado nas Alíneas “A” ou “B” do artigo 22 do Decreto nº
93.872/86. Quando o empenho em questão for de um PREGÃO ELETRÔNICO ainda vigente,
este deve ser feito como Modalidade de Licitação “05 – Pregão Eletrônico” normal.
 Quando NÃO se enquadrar na Modalidade 05, o empenho deve ser feito como “08 – Não
Aplicável”, nunca como Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação.
 Quando o empenho em questão for de um CONTRATO ainda vigente, deve ser feito da mesma
forma (cópia) que o primeiro empenho deste contrato (consultar no SIAFI), caso este empenho
tenha sido feito como Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação, não precisará do SIDEC, tendo
em vista que a SORC fará este empenho como Contrato Continuado.

2.3

Sem EMPENHO Pré-existente

Quando NÃO existir um processo financeiro onde originou-se o fato gerador do
Reconhecimento de Dívida, deve ser feito um novo processo, contendo na sequência cronológica
(artigo 37 da Lei nº 4.320/64) os seguintes documentos:
a.

Documento Fiscal (OBRIGATÓRIO);

b.

Solicitação de Dotação Orçamentária específica consignada no orçamento, discriminada
pelo elemento 92, feita à CPCO/PROPLAN;

c.

Ato Orçamentário (ou parecer) da CPCO/PROPLAN disponibilizando a Dotação
Orçamentária específica do Reconhecimento de Dívida no elemento 92;

d.

Documentação relativa à Regularidade Fiscal Federal, Trabalhista e o SICAF dentro da
validade. (Lei 8.666/1993, Art. 29), conforme dispõe o item 4.2.3 do MTEOF;

e.

Termo de Responsabilidade do Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior,
assinada pelo Ordenador de Despesas do Setor/Pró-reitoria responsável;
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f.

Autorização de Empenho – A.E. (Em nome do Favorecido) contendo a ND correta, e todos
os dados complementares descritos no corpo.
I. É Obrigatório constar no corpo da A.E. a seguinte expressão: “De acordo com o Decreto
nº 93.872, art.22, parágrafo 2º, a despesa em questão enquadra-se na alínea C”.
(Informativo Eletrônico Nº 001/2013–DCF/PROPLAN).

OBSERVAÇÃO:
• Em se tratando de “Despesas de Exercícios Anteriores” que NÃO se enquadrem no artigo 22 do
Decreto nº 93.872/86, § 2º, nas alíneas A e B, o Ordenador de Despesas deve:
a. Verificar a existência de dotação orçamentária na época do fato gerador;
b. Apurar a Responsabilidade da despesa ocorrida;

• Este item 2.3 deve ser enquadrado na Alínea “C” do artigo 22 do Decreto nº 93.872/86.
• Neste item 2.3 o empenho em questão deve ser feito com a Modalidade de Licitação “08 – Não
Aplicável”, nunca como Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação, entretanto, caso exista um
P.E. ou contrato vigentes, o registro deve ser realizado na Modalidade de Licitação apropriada.
Neste tópico, cabe destacar sobre o disposto no ACÓRDÃO Nº 32/2007- 2ª CÂMARA –
TCU:
Abstenha-se de realizar “reconhecimento de dívidas”, uma vez que tal
prática

configura

despesa

sem

prévio

empenho,

bem

assim

descumprimento à ordem das etapas de realização da despesa pública,
com violação aos Arts. 60 a 64 da Lei nº 4.320/64, mantendo-se
devidamente formalizadas todas as suas relações contratuais.

A T E N Ç Ã O !!!
• Alertamos que as situações não previstas nos dispositivos legais, mas que a
autoridade competente reconheceu a obrigação de pagar por contraprestação de
bens e serviços, pode sofrer sanções dos órgãos de controle e estarão sujeitas
as apurações de responsabilidade.
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Termo de Reconhecimento de Dívida
(Despesa de Exercício Anterior - DEA)
Curitiba, 29 de maio de 2018
23075.999999/2018-99
ORÇAMENTÁRIOS DA UFPR
Assunto: Reconhecimento de Dívida
Ao Senhor
Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças da UFPR.
1. Considerando o disposto no Art. 12 da Lei 9.784/99; o disposto no Estatuto Geral da UFPR, em
seu Art. 30; o disposto no Parecer nº 00420/2018/GAB/PROC/PFUFPR/PGF/AGU (0960616), os
quais discorrem sobre a delegação de competências para a prática de atos na administração
pública e principalmente o disposto no Ato Orçamentário 01/2018/CPCO/PROPLAN, o qual
delega competências aos ordenadores secundários, no âmbito desta Universidade, AUTORIZO o
empenhamento da despesa em questão neste exercício financeiro, tendo em vista (Justificativa
para o reconhecimento da dívida).
2. Estou ciente sobre o disposto na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, Art. 37, no Decreto nº
93.872, de 23 de dezembro de 1986, Art. 22, parágrafo 2º, alínea (inserir alínea a, b ou c), e no
Manual do SIAFI, portanto reconheço a dívida em favor de (Nome completo do
favorecido),

inscrito

no

CNPJ/CPF

nº

(Número

do

CNPJ

ou

CPF)

referente

(contrato/convênio/PE, outros), no valor de R$ (valor em cifras e por extenso), para atender
despesas

com

(Descrição

da

despesa

“título

da

despesa",

especificar

os

serviços/aquisições que motivaram o pagamento).
3. Ainda em tempo, informo que foi anexada aos autos a disponibilidade orçamentária na rubrica
92 "despesas de exercícios anteriores", documento ID (Link SEI), emitido pela Coordenadoria de
Planejamento e Controle Orçamentário da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças.
4. Cabe salientar que será verificado se houve o descumprimento de alguma norma por parte de
algum servidor público deste(a) (Setor/Pró-Reitoria), que tenha ocasionado prejuízo ao interesse
público neste “Reconhecimento de Dívida”, sendo necessária apurar a responsabilidade e, se for
o caso, aplicar sanção administrativa ao referido infrator, conforme determina a Lei Nº 8.666, de
21 de junho de 1993, Art. 59 no seu Parágrafo Único.
Atenciosamente

