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2 – DÍVIDA 
 
Art.92, Lei 4.320/64 
 
A dívida flutuante compreende: 
I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida; 
II - os serviços da dívida a pagar; 
III - os depósitos; 
IV - os débitos de tesouraria. 
 
Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício 
e por credor distinguindo-se as despesas processadas das não 
processadas. 
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DÍVIDA PÚBLICA 
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9) (CESPE – Analista Judiciário – Administrativa – STM – 2018) No 
final do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não 
pagas deverão ser inscritas em restos a pagar e, assim, constituirão 
dívida flutuante.  
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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10) (CESPE – Contador – UNIPAMPA 2013) Os restos a pagar 
registrados por exercício são resíduos passivos que integram a 
dívida pública flutuante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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11) (FCC - Analista Técnico de Controle Externo – Auditoria 
Governamental – TCE/AM - 2013) Os restos a pagar, que podem ser 
classificados como processados e não processados, são 
contabilizados como 
 
(A)dívida do serviço público.   
(B) dívida fundada.     
(C) dívida flutuante. 
(D) débitos de tesouraria. 
(E) serviços da dívida a pagar. 
 
 
GABARITO: 
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3 – INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR (RP) 
 
MCASP 
 
No fim do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não 
pagas serão inscritas em restos a pagar. 
 
A inscrição de restos a pagar deve observar as disponibilidades 
financeiras e condições da legislação pertinente, de modo a prevenir 
riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas, conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF). 
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Assim, observa-se que, embora a LRF não aborde o mérito do que 
pode ou não ser inscrito em restos a pagar, veda contrair obrigação 
no último ano do mandato do governante sem que exista a 
respectiva cobertura financeira, eliminando desta forma as heranças 
fiscais onerosas, conforme disposto no seu art. 42: 
 
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, 
nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação 
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. 
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Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão 
considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até 
o final do exercício. 
 
Exemplo: 
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De tal forma, a norma estabelece que, no encerramento do 
exercício, a parcela da despesa orçamentária que se encontrar 
empenhada, mas ainda não paga, poderá ser inscrita em restos a 
pagar. 
 
O raciocínio implícito na lei é de que, de forma geral, a receita 
orçamentária a ser utilizada para pagamento da despesa 
orçamentária já deve ter sido arrecadada em determinado exercício, 
anteriormente à realização dessa despesa. 
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Com base nessa premissa, assim como a receita orçamentária que 
ampara o empenho da despesa orçamentária pertence ao exercício 
de sua arrecadação e serviu de base, dentro do princípio do 
equilíbrio orçamentário, para a fixação da despesa orçamentária 
pelo Poder Legislativo, a despesa que for empenhada com base 
nesse crédito orçamentário também deverá pertencer ao referido 
exercício.  
 
Observe-se, no entanto, que o critério de definição do exercício 
financeiro para alocar a despesa orçamentária não será o 
pagamento da mesma, e sim o seu empenho. 
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Considerando-se que determinada receita tenha sido arrecadada e 
permaneça no caixa, integrando o ativo financeiro do ente público 
ao fim do exercício, e que exista, concomitantemente, despesa 
empenhada com a ocorrência de fato gerador, mas sem a 
correspondente liquidação, deverá ser registrado o passivo 
financeiro correspondente ao empenho, atendidos os demais 
requisitos legais.  
Caso contrário, o ente público apresentará no balanço patrimonial, 
sob a ótica da Lei nº 4.320/1964, ao fim do exercício, superávit 
financeiro indevido. Se este procedimento não for realizado, tal 
superávit financeiro indevido poderá servir de fonte para abertura 
de crédito adicional no ano seguinte, na forma prevista na lei.  
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Porém, a receita que permaneceu no caixa na abertura do exercício 
seguinte estará comprometida com o empenho que foi inscrito em 
restos a pagar e, portanto, não poderá ser utilizada para abertura 
de novo crédito, o que ocasionará problemas para a Administração. 
 
Dessa forma, para atendimento da Lei nº 4.320/1964, é necessário 
o reconhecimento do passivo financeiro quando verificada a 
ocorrência do fato gerador da obrigação patrimonial, mesmo não se 
tratando de obrigação presente por falta do implemento de 
condição, o qual somente se verificará com a devida liquidação.  
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Como exemplo, considere-se os seguintes fatos a serem registrados 
na contabilidade de determinado ente público: 
 
Recebimento de receitas tributárias no valor de R$ 1.000,00; 
Empenho da despesa no valor de R$ 900,00; 
Liquidação de despesa corrente no valor de R$ 700,00; e 
Inscrição de Restos a Pagar, sendo R$ 700,00 de Restos a Pagar 
Processado e R$ 200,00 de Restos a Pagar Não Processado (900-
700). 

Restos a Pagar 



O ingresso no caixa corresponderá a receita orçamentária. O 
empenho da despesa é ato que potencialmente afetará o 
patrimônio. Deverá ser criado um passivo financeiro que 
comprometerá o ativo financeiro, diminuindo o valor do superávit 
financeiro, caso se verifique a realização do fato gerador 
patrimonial.  
 
Após o implemento de condição e a verificação do direito adquirido 
pelo credor, deve-se verificar os possíveis efeitos sobre o 
patrimônio. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 
 
Art. 105, Lei 4.320/64 
O Balanço Patrimonial demonstrará: 
 
I - O Ativo Financeiro; 
II - O Ativo Permanente; 
III - O Passivo Financeiro; 
IV - O Passivo Permanente; 
V - O Saldo Patrimonial; 
VI - As Contas de Compensação. 
(...) 
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BALANÇO PATRIMONIAL - ESTRUTURA 
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Assim, para maior transparência, as despesas executadas devem 
ser segregadas em: 
 
Despesas não liquidadas: aquelas empenhadas, mas que não 
cumpriram os termos do art. 63 da Lei nº 4.320/1964, que serão, 
ao encerramento do exercício, inscritas como restos a pagar não 
processados; e 
 
Despesas liquidadas: consideradas aquelas empenhadas e em que 
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da 
Lei nº 4.320/1964. 
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