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RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 8/2019

AÇÃO DE AUDITORIA: EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95
 
SUMÁRIO EXECUTIVO:

 
O objetivo do presente trabalho foi verificar o cumprimento dos dispositivos da

Emenda Constitucional (EC) n° 95 no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP). A EC n° 95 alterou a Constituição Federal de 1988 (CF/88) para instituir o chamado Novo
Regime Fiscal, uma vez que as despesas e investimentos públicos (despesas primárias) ficam
limitados ao teto de gastos, o qual será corrigido, ano após ano, pela inflação oficial (IPCA).  

 
Esta ação de auditoria foi realizada após ser selecionada seguindo critérios de risco,

relevância e criticidade, constantes do Índice de Significância do Objeto (ISO), modelo adotado pela
Auditoria Interna (AUDIN) para definição dos trabalhos a serem realizados a cada ano.  

 
O escopo desse trabalho foi avaliar as medidas adotadas pela gestão do órgão com

o intuito de adequar os gastos primários aos limites estabelecidos, o cálculo do teto de gastos do
CNMP, o cumprimento do teto nos anos de 2017 e 2018, o panorama de gastos em 2019, a evolução
de pagamentos de restos a pagar (RP), e os riscos referentes ao cumprimento do teto de gastos
em 2020.  

 
A Administração do CNMP tomou medidas para se adequar ao Novo Regime

Fiscal. Em 2017, foi criado um Grupo de Trabalho (Portaria CNMP-SG nº 125/2017) que propôs
medidas a serem adotadas para reduzir as despesas primárias do CNMP, dentre elas o corte linear de
10% ao ano no orçamento das unidades. Tal medida abrange os exercícios financeiros de 2018, 2019
e 2020. 

 
Ainda, para 2020 está previsto um corte de aproximadamente 50% nas despesas

com diárias e passagens. Com a implantação do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens
(SCDP), já estima-se uma economia em torno de 30% nesse tipo de despesa, o que pode reduzir o
impacto do corte nas unidades.

 
A Secretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) prevê o seguinte cenário em

relação ao teto de gastos para os próximos exercícios:
- 2020: R$ 83.775.297,00
- 2021: R$ 86. 288.554,00
- 2022: R$ 88.877.211,00
 
Por fim, a Auditoria Interna conclui que as medidas adotadas pelo CNMP têm sido

efetivas para que o órgão se adeque ao teto de gastos imposto pela EC n° 95.
 
 
I – APRESENTAÇÃO

Dando prosseguimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna –
PAINT 2019, apresenta-se o Relatório de Auditoria sobre Emenda Constitucional n° 95, a qual
instituiu o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União,
que vigorará por vinte exercícios financeiros.

 
O presente trabalho contemplou as análises do cumprimento dos dispositivos

presentes na Emenda Constitucional n° 95 no âmbito do CNMP.  
 
 
II – ESCOPO DO TRABALHO
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Medidas tomadas pela Administração para cortar gastos primários; 

Cálculo do teto de gastos do CNMP; 

Cumprimento do teto de gastos nos anos de 2017 e 2018;

Panorama dos gastos de 2019;

Evolução de pagamentos de restos a pagar; e

Riscos referentes ao cumprimento do teto de 2020. 

 
III – METODOLOGIA

As técnicas utilizadas foram exame documental, entrevistas e conferência de
cálculos. 

 
Foram realizadas consultas ao Tesouro Gerencial e ao Painel do Teto de Gastos

da Secretaria do Tesouro Nacional, as quais subsidiaram as análises da equipe de auditoria.  
 
 
IV – BASE NORMATIVA

Emenda Constitucional n° 95/2016;

Mensagem Presidencial Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA – 2017;

Lei n° 13.414/2017 (Lei Orçamentária Anual – LOA – 2017);

Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias – 1° Bim/2017;

Mensagem Presidencial PLOA 2018;

Lei n° 13.587/2018 (LOA 2018);

Mensagem Presidencial PLOA 2019; 

Lei n° 13.808/2019 (LOA 2019); 

Mensagem Presidencial PLOA 2020; 

Projeto de Lei n° 22/2019-CN (LOA2020); 

Acórdão n° 2.779/2017 TCU-Plenário; 

Relatório de Gestão CNMP 2017; e 

Relatório de Gestão CNMP 2018. 

 
V – RESULTADO DAS ANÁLISES
 
1. Introdução

 
Durante o planejamento dos trabalhos, foi elaborada 1 (uma) Questão de Auditoria

(QA): “O CNMP está cumprindo a Emenda Constitucional n° 95?”. Tal QA foi desenvolvida de
modo que atendesse o escopo do trabalho.  
 
2. Universo e Amostragem

 
Uma vez que o trabalho teve por objetivo verificar o cumprimento da Emenda

Constitucional n° 95, a auditoria trabalhou com a totalidade de dados referentes ao orçamento e à
execução financeira dos exercícios de 2017, 2018 e 2019 (até agosto/2019). 



28/10/2019 SEI/CNMP - 0286749 - Relatório de Auditoria

https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=protocolo_pesquisar&id_documento=314318&infra_siste… 3/8

 
3. Questão de Auditoria 1 – Cumprimento da Emenda Constitucional n° 95 
 
3.1 Cálculo do Teto de Gastos do CNMP  

 
Análise: A Emenda Constitucional nº 95 estabeleceu, em seu art. 1º, que: 

Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a
vigorar acrescido dos seguintes arts. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113 e 114: 
"Art. 106. Fica instituído o Novo Regime Fiscal no âmbito dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por
vinte exercícios financeiros, nos termos dos arts. 107 a 114 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias." 
"Art. 107. Ficam estabelecidos, para cada exercício, limites
individualizados para as despesas primárias: 
I - do Poder Executivo; 
II - do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do
Conselho Nacional de Justiça, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal,
da Justiça Militar da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito
Federal e Territórios, no âmbito do Poder Judiciário; 
III - do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de
Contas da União, no âmbito do Poder Legislativo; 
IV - do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do
Ministério Público; e 
V - da Defensoria Pública da União. 
§ 1º Cada um dos limites a que se refere o caput deste artigo equivalerá: 
I - para o exercício de 2017, à despesa primária paga no exercício de
2016, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que afetam
o resultado primário, corrigida em 7,2% (sete inteiros e dois décimos
por cento); e 
II - para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao
exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier
a substituí-lo, para o período de doze meses encerrado em junho do
exercício anterior a que se refere a lei orçamentária. (grifo nosso) 

 
Cabe esclarecer que as despesas primárias, de acordo com a Secretaria do Tesouro

Nacional, são:
todas aquelas que não são de natureza financeira, ou seja, elas excluem
aquelas despesas com juros passivos, empréstimos e amortizações.
Assim, as despesas primárias são compostas basicamente pelas despesas
de pessoal, pelas outras despesas correntes, pelos gastos com
investimentos e algumas despesas com inversões financeiras.

 
Portanto, para a realização do cálculo do teto de gastos para os anos de 2017,

utilizou-se como base o valor das despesas pagas e restos a pagar pagos no ano de
2016, constantes do Painel do Teto de Gasto (STN). O referido valor totalizou R$ 70.312.176,85: 

 
Figura 1: Despesas e RP Pagos em 2016 
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Fonte: Painel do Teto de Gastos - STN 
 

Com isso, o teto de gastos para o ano de 2017 foi estabelecido em
R$ 75.374.654 (Valor constante da Figura 1 corrigido em 7,2%, conforme estabeleceu a EC nº 95). 

 
Seguindo o estabelecido no art. 107, § 1º, inciso II, do ADCT da CF/88, o teto de

gastos para os demais anos foram os seguintes: 
 

Tabela 1: Teto de Gastos 2018 
Teto de Gastos 2017 Índice de Correção (IPCA) Teto de Gastos 2018 

R$ 75.374.654 3,00% R$ 77.635.893 
Fonte: IBGE; Cálculo AUDIN 

 
Tabela 2: Teto de Gastos 2019 

Teto de Gastos 2018 Índice de Correção (IPCA) Teto de Gastos 2019 
R$ 77.635.893 4,39% R$ 81.044.109 

Fonte: IBGE; Cálculo AUDIN 
 

Tabela 3: Teto de Gastos 2020 
Teto de Gastos 2019 Índice de Correção (IPCA) Teto de Gastos 2020 

R$ 81.044.109 3,37% R$ 83.775.295 
Fonte: IBGE; Cálculo AUDIN 

 
Ressalta-se, ainda, que para os exercícios de 2017, 2018 e 2019, houve

compensação do excesso de despesas primárias em relação aos limites estabelecidos, conforme
estabeleceu o § 7º do art. 107 do ADCT: 

Art. 107 § 7º Nos três primeiros exercícios financeiros da vigência do
Novo Regime Fiscal, o Poder Executivo poderá compensar com redução
equivalente na sua despesa primária, consoante os valores estabelecidos
no projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo no
respectivo exercício, o excesso de despesas primárias em relação aos
limites de que tratam os incisos II a V do caput deste artigo. (grifo
nosso) 

 
Sendo assim, para tais exercícios, o valor do teto estabelecido somado à

compensação foi de: 
 

Tabela 4: Teto de Gastos + Compensação 
2017 2018 2019 
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R$ 85.018.387,00 R$ 87.568.939,00 R$ 91.413.215,00 
Fonte: PLOA, Mensagem Presidencial PLOA 

 
Para o exercício de 2020, o limite para despesas primárias seguirá o indicado

na Tabela 3, sem a compensação do Poder Executivo, ou seja, R$ 83.775.395,00.
 
Ressalta-se que os valores calculados pela AUDIN estão aderentes aos valores

calculados pela Secretaria de Planejamento Orçamentário (SPO). 
 

3.2 Verificação dos limites do teto de gastos 
 

Análise: Uma vez estabelecido o teto de gastos e confrontado com os dados
disponíveis na SPO, passou-se a verificar o cumprimento dos limites na execução orçamentária e
financeira. 

 
Vale ressaltar que os dispositivos da EC n° 95 impuseram 2 (dois) tipos de limites:
  
a) Limite de programação da despesa autorizada: LOA (créditos iniciais) + créditos

adicionais; e 
b) Limite de pagamento no exercício financeiro: Execução (pagamento) da LOA

vigente + RP Pagos. 
 
Quanto ao primeiro tipo de limite que trata da programação da despesa autorizada,

a tabela abaixo demonstra que o CNMP cumpriu o limite estabelecido: 
 

Tabela 5: Despesas Primárias Obrigatórias e Discricionárias 
Rubrica 2017 2018 2019 

Teto de Gastos + Compensação R$ 85.018.387,00 R$ 87.568.939,00 R$ 91.413.215,00 
PLOA R$ 85.018.387,00 R$ 87.568.939,00 R$ 91.413.215,00 

Dotação Inicial R$ 85.018.387,00 R$ 87.568.939,00 R$ 91.413.215,00 
Dotação Atualizada R$ 85.018.387,00 R$ 87.568.939,00 R$ 89.013.215,00 

Fonte: Tesouro Gerencial 
 

Em relação ao tipo de limite que aborda os pagamentos de cada exercício
financeiro, foi possível verificar que o CNMP também cumpriu os limites impostos pela EC n° 95. 

Para o exercício financeiro de 2017, as despesas pagas e os RP pagos somaram R$
75.205.068,41, conforme figura abaixo: 

 
Figura 2: Despesas Pagas e RP Pagos em 2017 
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Fonte: Painel do Teto de Gastos - STN 
 
Tal valor é inclusive abaixo do teto de gastos de 2017 sem a compensação do Poder

Executivo (R$ 75.374.654,00) prevista no § 7º do art. 107 do ADCT. 
 
Em relação ao exercício financeiro de 2018, o montante de despesas pagas e restos

a pagar pagos ficou em R$ 75.694.549,32, conforme figura a seguir: 
 

Figura 3: Despesas Pagas e RP Pagos em 2018 

 
Fonte: Painel do Teto de Gastos - STN 

 
Mais uma vez, percebe-se que o CNMP nem utilizou a compensação do Poder

Executivo, ficando abaixo do teto sem compensação (R$ 77.635.893). 
 
Por fim, quanto ao presente exercício financeiro, os pagamentos acumulados

até agosto somam R$ 53.517.072,76, o que representa o percentual do teto exposto a seguir:  
 

Figura 4: Despesas Pagas e RP Pagos em 2019 (até Agosto) 

 
Fonte: Painel do Teto de Gastos - STN

 
Com isso, já percorridos 8 (oito) meses (66,67%) e com uma execução corresponde

a 58,54%, presume-se que o CNMP não terá dificuldades em cumprir o teto de gastos de 2019.
 
Por fim, conclui-se que, desde instituído o Novo Regime Fiscal, o CNMP já se

adequou à nova realidade. O órgão não utilizou a compensação do Poder Executivo, estando dentro
dos limites do seu próprio teto de gastos nos anos de 2017 e 2018. Assim, frente a essa realidade e às
medidas adotadas pela Administração, presume-se que para o exercício de 2020 haverá condições de
o órgão cumprir o teto de gastos.

 
3.3 Verificação da evolução dos pagamentos de restos a pagar 

 
Análise: A presente análise reside na preocupação de como estão sendo executados

os Restos a Pagar (RP), uma vez que os pagamentos de RP estão incluídos no limite de pagamentos
do exercício. 
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Com isso, buscou-se verificar se os valores de Restos a Pagar não estão crescendo
substancialmente, o que poderia vir a comprometer o limite de pagamentos de exercícios futuros.  

Segue o histórico levantado acerca dos restos a pagar de despesas primárias: 

Em 2016, foram pagos R$ 4.735.952,45; 

Saldo em dezembro de 2016: R$ 1.912.339,08; 

Em 2017, foram inscritos e reinscritos R$ 5.784.796,54; 

Em 2017, foram cancelados R$ 1.852.447,57 e pagos R$ 3.067.677,32; 

Saldo em dezembro de 2017: R$ 864.671,65; 

Em 2018, foram inscritos e reinscritos R$ 1.944.908,28; 

Em 2018, foram cancelados R$ 1.056.343,49 e pagos R$ 729.620,17; 

Saldo em dezembro de 2018: R$ 22.489,50; 

Nesse sentido, nota-se que a execução de Restos a Pagar tem ocorrido dentro da
normalidade, inclusive com um grande esforço da Administração para quase zerar o saldo de RP a
pagar ao final de 2018. Tal fato possibilita uma maior execução da LOA vigente, já que ambos (LOA
vigente e RP) encontram-se limitados no mesmo teto.
 
VII. CONCLUSÃO

Ante o exposto, esta AUDIN entende que o CNMP está cumprindo os dispositivos
contidos na Emenda Constitucional n° 95. Ainda, as medidas adotadas pelo CNMP têm sido efetivas
para que o órgão se adeque ao teto de gastos imposto pela EC n° 95.

 
Nestes termos, encaminha-se à Presidência, à Secretaria-Geral, à Secretaria de

Gestão Estratégica, à Secretaria de Planejamento e Orçamento e à Secretaria de Administração para
ciência.

 
Brasília, 25 de outubro de 2019.
 
 
À consideração do Auditor-Chefe.
 
 

THALES CORREIA DE ARAUJO MACIEL MATEUS WILLIG ARAUJO
Analista de Controle Interno Analista de Controle Interno

 
 
De acordo, encaminhe-se da forma proposta.
 
 

RENATA ALENCAR CAMPOLINA BERNAT
Auditora-Chefe Substituta

 

Documento assinado eletronicamente por Thales Correia De Araujo Maciel, Analista de
Controle Interno, em 25/10/2019, às 15:11, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8
DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Mateus Willig Araujo, Analista de Controle
Interno, em 25/10/2019, às 15:13, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE
AGOSTO DE 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Renata Alencar Campolina Bernat, Auditora-
Chefe Substituta, em 25/10/2019, às 15:17, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8
DE AGOSTO DE 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0286749 e o código CRC 38E7FDEA.
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