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1) CONCEITO 
 
Art. 36, Lei 4.320/64 
Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não 
pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das 
não processadas. 
 
Classificação: 
Restos a Pagar PROCESSADOS  
(LIQUIDADOS) 
 
Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS  
(NÃO LIQUIDADOS)  

Restos a Pagar 



Art. 36, Lei 4.320/64 
 
Parágrafo único. Os empenhos que sorvem a conta de créditos com 
vigência plurianual, que não tenham sido liquidados, só serão 
computados como Restos a Pagar no último ano de vigência do 
crédito. 
 
 
 

Restos a Pagar 



MCASP 
São Restos a Pagar todas as despesas regularmente empenhadas, 
do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 
de dezembro do exercício financeiro vigente. Distingue-se dois tipos 
de restos a pagar: os processados (despesas já liquidadas); e os 
não processados (despesas a liquidar ou em liquidação). 
 
A continuidade dos estágios de execução dessas despesas ocorrerá 
no próximo exercício, devendo ser controlados em contas de 
natureza de informação orçamentária específicas. 
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Estágios da Execução dos Restos a Pagar 
 
A execução da despesa orçamentária ocorre em três estágios: 
empenho, liquidação e pagamento, na forma prevista na Lei nº 
4.320/1964. A despesa orçamentária inscrita em restos a pagar 
também atenderá esses estágios, considerando que: 
 
Restos a Pagar Não Processados: foram empenhados, pendentes de 
liquidação e pagamento; 
 
Restos a Pagar Processados: foram empenhados e liquidados, 
pendentes de pagamento. 
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Decreto 93.872/86 - Legislação Federal 
Art. 67 - Considerem-se Restos a Pagar as despesas empenhadas e 
não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as despesas 
processadas das não processadas (Lei nº 4.320/64, art. 36).  
 
§ 1º Entendem-se por processadas e não processadas, 
respectivamente, as despesas liquidadas e as não liquidadas, na 
forma prevista neste decreto.  
 
§ 2º O registro dos Restos a Pagar far-se-á por exercício e por 
credor.  
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Exemplo RP: 
 
  F 
   
  E 
   
  L 
   
  P 
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1) (FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa – TRE/PR– 2012) 
Os Restos a Pagar  
 
(A) somente podem ser pagos com recursos do próprio exercício 
financeiro em que foram inscritos. 
(B) poderão, no último ano de mandato do titular do Poder ou 
órgão, ser livremente inscritos em 31 de dezembro para pagamento 
pelo seu sucessor. 
(C) terão a importância anulada revertida como receita do exercício 
de efetiva inscrição quando anulados no exercício seguinte ao que 
foram inscritos. 
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1) (FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa – TRE/PR– 2012) 
Os Restos a Pagar  
 
(D) distinguem-se entre empenhados e não empenhados. 
(E) referem-se a despesas empenhadas, liquidadas ou não, e não 
pagas até 31 de dezembro. 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
 
   
 
 

Restos a Pagar 



2) (CESPE – Analista de Orçamento – MPU – 2010) Resíduos 
passivos consistem em despesas empenhadas, mas não pagas até o 
dia 31 de dezembro, que não tenham sido canceladas pelo processo 
de análise e depuração e que atendam aos requisitos previstos na 
Lei n.° 4.320/1964, podendo ser inscritas como tal por constituírem 
encargos incorridos no exercício vigente.  
 
 
 
 
GABARITO: 
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3) (CESPE – Administrador – FUB – 2015) Os restos a pagar 
compreendem as despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 
de dezembro e servem para resguardar o direito do credor de 
receber, uma vez que a despesa foi empenhada.  
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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4) (CESPE – Auditor Controle Interno – Campo: Geral – CGM/JP – 
2018) São restos a pagar apenas as despesas regularmente 
empenhadas e liquidadas, do exercício atual ou anterior, mas não 
pagas ou canceladas até 31 de dezembro.  
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
 
   
 
 

Restos a Pagar 



5) (FCC - Agente de Defensoria Pública – Contador – DPE/SP – 
2013) O valor da inscrição de restos a pagar não processados é a 
diferença entre a despesa 
 
(A) empenhada e despesa paga. 
(B) liquidada e despesa paga. 
(C) empenhada e despesa inscrita em restos a pagar processados. 
(D) empenhada e despesa liquidada. 
(E) liquidada e despesa empenhada não paga. 
 
 
GABARITO: 
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6) (FGV – Analista Planejamento e Finanças – SEPOG/RO – 2017) 
Assinale a opção que apresenta as características de restos a pagar 
processados. 
(A) São as despesas que não foram empenhadas no exercício. 
(B) São as despesas que foram empenhadas no exercício, mas não 
foram liquidadas e nem pagas. 
(C) São as despesas que foram empenhadas e liquidadas no 
exercício, mas não foram pagas. 
(D) São as despesas que foram empenhadas, liquidadas e pagas no 
exercício. 
(E) São as despesas que foram empenhadas e realizadas no 
exercício, mas não foram liquidadas. 
       GABARITO: 
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7) (FCC – Técnico Judiciário – Administrativa – TRT 6ª Região – 
2018) Considere que, no último mês do exercício financeiro, 
determinado órgão público, no curso da execução de um contrato 
de obras, tenha realizado medições e atestado a execução de 
parcelas do objeto contratado. Contudo, em face do encerramento 
do exercício, não tenha sido possível a liquidação financeira da 
despesa com o pagamento ao contratado naquele mesmo ano. 
Diante de tal cenário, considerando a legislação cabível, 
 
(A) não será possível efetuar os pagamentos em questão por 
ausência de suporte orçamentário, devendo ser expedido 
precatório. 
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(B) deverão ser cancelados os empenhos eventualmente efetuados 
e abertas novas dotações para suportar os pagamentos. 
(C) as despesas geradas constituem déficit orçamentário, os quais 
devem ser suportados por dotações consignadas no orçamento 
subsequente. 
(D) os restos a pagar gerados pelas atestações independem de 
empenho e deverão ser processados como despesas 
extraorçamentárias. 
(E) as despesas, se regularmente empenhadas, serão suportadas 
por restos a pagar que pertencem ao exercício em que foram 
geradas. 
        GABARITO: 
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8) (FCC – Analista Legislativo – Administração – ALE/SE – 2018) De 
sorte a aproveitar uma dotação existente, o órgão X concluiu uma 
licitação para aquisição de 20 notebooks nos últimos dias do mês de 
dezembro de 2015. O fornecedor tinha em estoque apenas 10 
unidades, quantidade entregue e recebida pelo almoxarifado ainda 
naquele ano. Tal procedimento foi 
 
(A) incorreto, pois o Direito Financeiro não permite o pagamento 
fracionado de objetos adquiridos. 
(B) incorreto, pois a LRF não permite que empenhos sejam 
emitidos no último mês do ano. 
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(C) correto, e o equivalente à metade da nota de empenho pode ser 
lançado em restos a pagar processados. 
(D) correto, e o equivalente à metade da nota de empenho pode 
ser lançado em restos a pagar não processados. 
(E) correto, e o equivalente à metade da nota de empenho deve ser 
inscrito em despesas de exercícios anteriores. 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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