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-Conceito 
 
Segundo Aliomar Baleeiro “Receita Pública é a entrada que, 
integrando-se ao patrimônio público sem quaisquer reservas, 
condições ou correspondência no passivo, vem acrescer o seu 
vulto, como elemento novo e positivo”. 
 
De acordo com o Ministério do Planejamento “ de acordo com 
a doutrina das finanças públicas, denomina-se entrada ou 
ingresso qualquer entrada de recursos nos cofres públicos, 
mas se reserva a denominação receita ao ingresso que se 
faça permanente no patrimônio do Estado e que não esteja 
sujeito à devolução ou correspondente baixa patrimonial.” 
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Assim, podemos dizer que o regime contábil da receita é o 
de caixa, isto é, sua contabilização se dá quando há, de fato, 
o ingresso do recurso nos cofres públicos. 
 
Exemplos de mero ingresso: caução, fiança, empréstimos. 
 
Exemplo de receita pública: arrecadação tributária. 
 
Entretanto esse conceito doutrinário não foi o adotado pela , 
LEI No 4.320/ 64, que emprega o conceito de receita em 
seu sentido amplo, ou seja, qualquer entrada de recursos 
nos cofres públicos. 
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Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 
3. desta lei serão classificadas como receita orçamentária, 
sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, 
inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que 
não previstas no Orçamento. 
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-Características 
 
Elementos que se associam ao conceito de receitas: 
 
-Caráter monetário 
 
-Percepção pelo Estado ou outras pessoas de direito público 
 
-Reversão a fim de interesse público 
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-Receita Extra-orçamentária 
 
São entradas que provocam alterações no patrimônio 
financeiro sem contudo, ocorrer a modificação do saldo. 
Ocorre quando uma entrada financeira gera uma dívida de 
curso prazo e de igual valor. 
 
Exemplo: ingressos provenientes de antecipação de receita; 
recebimento de caução, em decorrência de obras públicas, 
retenção de imposto de renda pertencente a União. 
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-Princípio da Unidade de Caixa 
 
Princípio da Unidade de Tesouraria (ou de Caixa):    É o 
princípio  que respalda a  Conta única do Tesouro. Todas as 
receitas  devem ser recolhidas em uma única conta. O objetivo 
é apresentar todas as  receitas e despesas numa só conta, a 
fim de confrontar os totais e apurar o  resultado: equilíbrio, 
déficit ou superávit.     Está consagrado na Lei 4320/64: 

  
Art. 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em 
estrita observância ao  princípio de unidade de tesouraria, 
vedada qualquer fragmentação para  criação de caixas 
especiais.  
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-Fases da receita: 
 
P: planejamento/previsão; 
 
L: lançamento; 
 
A: arrecadação; e 
 
R: recolhimento (só aqui há o efetivo ingresso no Tesouro). 
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-Previsão 
 
 
Estimativa de arrecadação da receita, constante da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), compreendido em fases distintas 
como a organização e o estabelecimento da metodologia de 
elaboração da estimativa. 
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-Lançamento  
 
A segunda fase consiste no lançamento, que é tratado 
pelos artigos 51 e 53 da Lei 4.320/64, é o assentamento 
dos débitos futuros dos contribuintes de impostos diretos, 
cotas ou contribuições prefixadas ou decorrentes de outras 
fontes de recursos, efetuados pelos órgãos competentes 
que verificam a procedência do crédito e a natureza da 
pessoa do contribuinte – quer seja física ou jurídica – e o 
valor correspondente à respectiva estimativa. O 
lançamento é a legalização da receita pela sua instituição e 
a respectiva inclusão no orçamento. 
  



A Receita Pública  

 
Art. 53. da Lei 4.320 O lançamento da receita é ato da 
repartição competente, que verifica a procedência do crédito 
fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito 
desta. 
 

-Arrecadação 
 
Entrega, realizada pelos contribuintes ou devedores, aos 
agentes arrecadadores ou bancos autorizados pelo ente, dos 
recursos devidos ao Tesouro.  
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A arrecadação ocorre somente uma vez, vindo em seguida o 
recolhimento. Quando um ente arrecada para outro ente, 
cumpre-lhe apenas entregar-lhe os recursos pela 
transferência dos recursos, não sendo considerada 
arrecadação, quando do recebimento pelo ente beneficiário. 
 
-Recolhimento 
 
Transferência dos valores arrecadados à conta específica do 
Tesouro, responsável pela administração e controle da 
arrecadação e programação financeira, observando o 
Princípio da Unidade de Caixa representado pelo controle 
centralizado dos recursos arrecadados em cada ente.*** 


