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Restos a Pagar 

-Conceito  
 
Os restos a pagar constituem compromissos financeiros 
exigíveis que compõem a dívida flutuante e podem ser 
caracterizados como as despesas empenhadas, mas não pagas 
até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro. A 
Inscrição em Restos a Pagar decorre da observância do 
Regime de Competência para as despesas. (art. 36, Lei 
4320/64) 

 
 



Restos a Pagar 

No intuito de coibir a transmissão de “heranças” indesejáveis 
para os sucessores, a LRF, em seu artigo 42, dispõe que é 
vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos 
dois últimos quadrimestres do seu mandato, contrair 
obrigações de despesa que não possa ser cumprida 
integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem 
pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa para este efeito.   
A inobservância desta determinação legal impede a 
concessão de transferências voluntárias para o ente público, 
como se denota do art. 25, §1º, IV, “c”, também da LC 
101/00.   

   
 



Restos a Pagar 

Ademais, a infração do dispositivo configura crime definido 
no art. 359-C, do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 
10.028/2000:   
 
Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, 
nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou 
legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo 
exercício ou, caso reste parcela a ser paga no exercício 
seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de 
disponibilidade de caixa. Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos. 

   
 



Restos a Pagar 

-Classificação 
 
 
Restos a pagar processados = ocorreu o empenho e a 
liquidação, mas o pagamento não foi realizado.  
 
Restos a pagar não processados = cujo empenho foi 
legalmente emitido, mas depende, ainda, da fase de 
liquidação. 

 
 
 



Restos a Pagar 

-Restos a Pagar na LRF 
  
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 
101/2000), em seu art. 1º, identifica a obediência aos limites 
e condições da inscrição de Restos a Pagar como um 
pressuposto de responsabilidade fiscal. In litteris: 
 
“Art. 1º, § 1o A 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 ... a obediência a limites e condições no 
que tange ... à inscrição em Restos a Pagar.“*** 

   
 


