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DIREITO FINANCEIRO 

 

Conceito de Direito Financeiro: 

·  Estado: deve atender às necessidades públicas da sociedade (cultura, saúde, segurança, 

educação...). 

o Necessidades publicas: tudo aquilo que incumbe ao Estado prestar (poder/dever), em 

decorrência de uma decisão política (orçamento), inserida em norma jurídica. 

·  Meios para manutenção do Estado: atividade financeira do Estado. 

·  Atividade financeira: é a procura de meios para satisfazer às necessidades publicas. 

·  Atividade Financeira: 

o Obter recursos: receitas publicas 

o Criar o crédito púbico: endividamento publico 

o Gerir e planejar a aplicação dos recursos: Orçamento publico 

o Despender recursos: despesa publica 

·  Direito Financeiro: 

o RAMO DO DIREITO PÚBLICO QUE ESTUDA A ATIVIDADE FINANCEIRA 

DO ESTADO SOB O PONTO DE VISTA JURÍDICO. 

o Ciência exegética, que habilita — mediante critérios puramente jurídicos — os juristas 

a compreender e bem aplicarem as  normas  jurídicas,  substancialmente  financeiras,  

postas em vigor. 

o  É o ramo do direito  público  composto pelo plexo  de normas que disciplinam  uma  

parcela  da atividade financeira do Estado, no caso os campos da despesa pública, 

receita pública e orçamento público, observando que a receita pública retrocitada diz 

respeito  à destinação das receitas tributárias, podendo dispor, outrossim, sobre todos 

os aspectos no tocante às demais receitas. 

o “Podemos conceituar a atividade financeira do Estado como sendo a atuação estatal 

voltada para obter, gerir e aplicar os recursos financeiros necessários à consecução 

das finalidades do Estado que, em última análise, se resumem na realização do bem 

comum”. 1 

o Nas diversas conceituações do Direito Financeiro, sempre observamos o seguinte 

núcleo: normas jurídicas de 

o direito positivo que regulam a atividade financeira do Estado. 

                                                        
1 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributpario. 27 ° Edição. Editora Gen.  
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·  Obs.: Direito Tributário: 

o Objeto: tributo 

o Direito responsável pela criação do tributo. Para ser criado o tributo não depende de 

autorização orçamentária. 

o Apesar do tributo ser a principal fonte de receita do Estado. 

o Para ser criado o tributo não depende de autorização orçamentária. 

 

 

Competência Legislativa (arts. 24 e 30 da CF/88): 

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
II - orçamento; 
III § 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 
IV limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui 
a competência suplementar dos Estados. 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

 

Cabe à Lei Complementar (art. 165, § 9º da CF/88): 

 

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração 
e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e 
da lei orçamentária anual; 

 
 Atenção: A lei 4.320/64 apesar de ser lei ordinária, foi recepcionada como lei 

complementar, podendo ser alterada somente por LC. 

 
Lei Delegada em Matéria orçamentária 
 

Não cabe lei delefada em matéria orçamentária, isso pois matéria orçamentária deve ser 

tratada mediante lei complementar 

 
 
Compete privativamente ao Presidente da República (art. 84 da CF/88): 
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XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei 
de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta 
Constituição; 

 

 

Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão (art. 165 da CF/88): 

 

I - o plano plurianual; 
II - as diretrizes 
orçamentárias; III - os 
orçamentos anuais. 

 

 

Crime de Responsabilidade: 

 

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da 

República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, 

contra: 

VI - a lei orçamentária; 

  

Orçamento Público 

 

Conceito: Classicamente, o orçamento é conhecido como uma peça que contém a aprovação 

prévia da despesa e da receita para um período determinado. 2 

Funções do Orçamento público: 

o Função Política: o orçamento público reflte o plano de ação de um governo; 

o Função Econômica: identifica o correto balanceamento das receitas e despesas como 

instrumento de atuação do Estado. 

o Função Jurídica: a lei que viabiliza as peças orçamentárias, com tramitação e aprovação 

própria.  

 

                                                        
2 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributpario. 27 ° Edição. Editora Gen. 
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Tipos de Ormaçemtno Público 

o Orçamento Tradicional: desvinculado do planejamento; foco apenas em aspectos contábeis, 

com a previsão do valor e sua finalidade, prevendo apenas receitas e despesas; 

o Orçamento de Desempenho: possui ênfase no desempenho organizacional final. Importa-se 

com qual objetivo do Poder Público.  

o Orçamento Base Zero: há a necessidade de justificação de todo o orçamento no inicio de cada 

ciclo orçamentário. Não possui vinculação ao exercício anterior.  

o Orçamento Programa: adotado no Brasil com a Lei 4.320/64. Há vinculação ao planejamento, 

com valorização de aspectos gerenciais e no alcance de resultados.  

o Orçamento Participativo: não é um novo modelo de orçamento, apenas uma diferença no 

método de elaboração, com a participação popular, consulta prévia e direta aos cidadãos. 

Aplicado somente aos municípios.  

 

Naruteza Jurídica do Orçamento 

 

O orçamento é lei em sentido formal e apenas prevê receitas e autoriza despesas. Essa 

previsão e autorização funciona como um teto de gastos.  

Com a Emenda Constitucional 86, previu-se no art. 166, § 9°, CF, que 1,2% do orçamento poderá 

ser utilizado para emendas parlamentares, sendo que desses 1,2%, 0,6% deve ser para emendas 

relacionadas aos serviços de saúde.  

 

§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas 

no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente 

líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a 

metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de 

saúde.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 

 

Ressalta-se que esse orçamento de emendas é impositivo (§ 11 do mesmo dispositivo), assim, o 

poder executivo é obrigado a realizar essas despesas, caso a emenda seja feita.  

 

§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das 

programações a que se refere o § 9º deste artigo, em montante 

correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita 

corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para 
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a execução equitativa da programação definidos na lei complementar 

prevista no § 9º do art. 165.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

86, de 2015) 

 

 ATENÇÂO!!! EC 100/2019 trouxe a emenda de bancada.  

 

A EC 100/2019 alterou os arts. 165 (acrescentou o inciso III do § 9°, acrescentou o § 10 e 

modificou o § 12) e 166 (modificou os §§ 13 14, revogou o § 15, modificou os §§ 16, 17 e 18, 

acrescentou o §§ 19 e 20) da Constituição Federal para tornar obrigatória a execução da programação 

orçamentária proveniente de emendas de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal. 

A referida EC também é chamada de emenda do orçamento impositivo.  

Breve resumo sobre o assunto: 

Em regra a simples previsão de uma despesa na lei orçamentária não gera direito subjetivo 

a ser assegurado por via judicial (REXT 75.908-PR ) porque o orçamento é meramente autorizativo 

no que tange às despesas. Entretanto, há despesas que são impositivas, ou seja, o Poder Executivo 

é obrigado a liberar o recurso naquele caso específico (1,2%, sendo que 0,6% deve ser para a saúde 

- EC 86/2015; emendas parlamentares de bancada com a EC 100/2019), como prevê o art. 166, § 11, 

CF/88.  Entretanto, o orçamento impositivo não será executado quando existir: 1. Impedimentos de 

ordem técnica; 2. Reestimativa da receita e da despesa que resulte no não cumprimento da meta de 

resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias (LDO), que é o chamado 

“contingenciamento”.   

 

Art. 165 (...)  § 9º (...) III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, 

além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos 

legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das 

programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto nos §§ 

11 e 12 do art. 166. 

 

§ 10. A administração tem o dever de executar as programações 

orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito 

de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade." (NR) 

§ 12. A garantia de execução de que trata o § 11 deste artigo aplica-se 

também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de 
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bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de 

até 1% (um por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício 

anterior. 

Art. 166 (...) 

§ 13. As programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste artigo 

não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem 

técnica. 

Art. 166 (...) 

§ 14. Para fins de cumprimento do disposto nos §§ 11 e 12 deste artigo, os 

órgãos de execução deverão observar, nos termos da lei de diretrizes 

orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais 

impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à 

viabilização da execução dos respectivos montantes. 

Art. 166 (...) 

§ 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da 

programação prevista nos §§ 11 e 12 deste artigo for destinada a Estados, 

ao Distrito Federal e a Municípios, independerá da adimplência do ente 

federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente 

líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata 

o caput do art. 169. 

Art. 166 (...) 

§ 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias 

previstas nos §§ 11 e 12 poderão ser considerados para fins de cumprimento 

da execução financeira até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da 

receita corrente líquida realizada no exercício anterior, para as 

programações das emendas individuais, e até o limite de 0,5% (cinco 

décimos por cento), para as programações das emendas de iniciativa de 

bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal. 

Art. 166 (...) 

§ 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá 

resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei 

de diretrizes orçamentárias, os montantes previstos nos §§ 11 e 12 deste 

artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação 

incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. 
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Atenção!! O § 19 foi incluído, entretanto sua redação é a mesma no antigo § 18. 

 

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que 

observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas 

apresentadas, independentemente da autoria. 

Novo § incluído:  

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de 

investimentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido 

iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a 

conclusão da obra ou do empreendimento." (NR) 

 

 

Princípios Orçamentários:  

 

·  Princípio da Universalidade: Segundo este princípio, a LOA de cada ente federado deverá 

conter todas as receitas e as despesas de todos os Poderes, órgãos, entidades,  fundos  e  

fundações instituídas  e mantidas  pelo  poder  público.  Este princípio  é mencionado  no caput 

do art. 2º  da Lei no 4.320, de 1964, recepcionado e normatizado pelo § 5º do art. 165 da CF. 

 

 Atenção!!! Operações de crédito por antecipação de receita não precisam de ter 

previsão no orçamento.  

 

 

·  Princípio da Anualidade / Periodicidade: o orçamento deve ter vigência limitada a um 

exercício financeiro. Esse princípio está consagrado no art. 165, III, 167, §1°, CF/88 e nos 

arts. 2º e 34 da Lei 4.320/64. 

167, §1°, CF/88: § 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um 

exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano 

plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de 

responsabilidade. 
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Súmula 66 – STF: É legítima a cobrança do tributo que houver sido aumentado após o 

orçamento, mas antes do início do respectivo exercício financeiro. 

 

·  Princípio da Unidade / Totalidade: o orçamento deve ser uno, ou seja, deve haver somente 

um orçamento para um exercício financeiro, com todas as receitas e despesas. Esse princípio 

está previsto no art. 165, § 5º da CF/88 e no art. 2º da Lei 4.320/64. 

 

·  Princípio da Exclusividade / Pureza: a lei orçamentária não poderá conter matérias estranha 

à previsão das receitas e à fixação das despesas. Esse princípio está previsto no art. 165, § 8º 

da CF/88 e no art. 7º da Lei 4.320/64. 

 

·  Princípio da Especificação / Especialização / Discriminação: veda as autorizações de 

despesas globais. As receitas e as despesas devem ser discriminadas, demonstrando a origem 

e a  aplicação dos recursos. O § 4º do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal –LRF 

estabelece a vedação de consignação de crédito orçamentário com finalidade imprecisa, 

exigindo  a  especificação  da despesa. As exceções a esse princípio são os programas 

especiais de trabalho e a reserva de contingência (art. 5º, III da LRF). 

 
Art. 5º A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a 
atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de 
terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no 
artigo 20 e seu parágrafo único. 
 

 Atenção!!! Exceção ao princípio da especificação: reserva de contingência (art. 5°, III, Lei 

Complementar 101/2000)  e programas especiais de trabaçho (art. 20. Lei 4.320/64) 

 

Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível 

com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as 

normas desta Lei Complementar: III-conterá reserva de contingência, cuja 

forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, 

serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao: 

a)  (VETADO) b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e 

eventos fiscais imprevistos. 

 

Art. 20. Os investimentos serão discriminados na Lei de Orçamento 

segundo os projetos de obras e de outras aplicações. 
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Parágrafo único. Os programas especiais de trabalho que, por sua 

natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de 

execução da despesa poderão ser custeadas por dotações globais, 

classificadas entre as Despesas de Capital. 

 

 

·  Princípio da Publicidade: esse princípio zela pela garantia da transparência e total  acesso a 

qualquer interessado às informações necessárias ao exercício da fiscalização sobre a utilização 

dos recursos arrecadados dos contribuintes. Deve ser divulgado por meio de veículos oficiais 

de comunicação para conhecimento público  e para gerar eficácia de sua validade enquanto 

ato oficial de autorização de arrecadação de receitas e execução de despesas. 

 

·  Princípio do Equilíbrio: visa assegurar que as despesas não serão superiores à previsão das 

receitas. Contabilmente o orçamento está sempre equilibrado, pois se as receitas esperadas 

forem inferiores às despesas fixadas, e o governo decidir por não cortar gastos, a diferença 

deve ser coberta por operações de crédito que, por lei, devem também constar do orçamento. 

 

·  Princípio do Orçamento Bruto: estabelece que todas as receitas e despesas devem contar 

do orçamento em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução, de forma a permitir  

efetivo controle financeiro do orçamento. Está previsto no art. 6º da Lei 4.320/64. 

 
Art. 6º Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos 

seus totais, vedadas quaisquer deduções. 

§ 1º As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra 

incluir-se-ão, como despesa, no orçamento da entidade obrigada a 

transferência e, como receita, no orçamento da que as deva receber. 

§ 2º Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o cálculo das 

cotas terá por base os dados apurados no balanço do exercício anterior 

aquele em que se elaborar a proposta orçamentária do governo obrigado a 

transferência.          (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964) 

 

 

·  Princípio da não afetacão (não vinculação) das receitas: nenhuma receita poderá ser 

reservada ou comprometida para atender a certos e determinados gastos (art. 167, IV e IX da 
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CF/88). Pretende-se, com isso, evitar que as vinculações reduzam o grau de liberdade do 

planejamento. Exceções: arts. 158, 159 e 212 da CF/88. Quando as receitas de impostos são 

vinculadas a despesas específicas, diz-se, em geral, que essas despesas são obrigatórias. 

 
Questões: 

 

1) CESPE - 2019 - TCE-RO - Auditor de Controle Externo -Economia 

Haverá respeito às exigências do princípio orçamentário da unidade caso o orçamento contenha, em 

um único documento, todas as receitas e despesas de um mesmo 

A) poder republicano. 

B) ente da Federação. 

C) plano orçamentário. 

D) ordenador de despesa. 

E) órgão setorial de planejamento. 

 

Gabarito: B 

Comentário: Princípio da Unidade do Orçamento. Princípio segundo o qual os orçamentos de 

todos os órgãos que constituem o setor público devem fundamentar-se segundo uma única política 

orçamentária, estruturarem-se uniformemente e ajustarem-se a um método único. 

 

2) CESPE - 2018 - FUB - Assistente em Administração 

 

Considerando que determinado ente federativo, ao elaborar a sua proposta de lei orçamentária anual 

para o exercício de 2019, tenha previsto dotações orçamentárias suficientes para suportar 24 meses 

de despesas correntes, julgue o próximo item, a respeito dessa situação hipotética. 

 

O referido procedimento contraria o princípio do orçamento bruto. 

Gabarito: ERRADO. 

Comentário: Princípio do Orçamento Bruto prevê que todas as receitas e despesas devem fazer parte 

do orçamento, em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução. A LOA possui validade de 

um ano, assim, a questão refere-se ao princípio da anualidade.  

 

3) CESPE - 2018 - TCE-MG - Conhecimentos Gerais e Específicos - Cargos: 1, 2, 4, 5 e 7 
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O princípio do equilíbrio orçamentário 

A) exige o planejamento de ações orçamentárias por meio de programas. 

B) veda a consignação de dotação global. 

C) permite flexibilização em momento de recessão econômica. 

D) impede a existência de déficits públicos. 

E) dispensa o estabelecimento de metas fiscais. 

Gabarito: C 

Comentário: A regra é de que as despesas não podem ser superiores às receitas. Entretanto, em 

períodos de recessão, é possível que se quebre a regra, pois a queda na economia fará, naturalmente, 

com que o estado contraia mais dívidas para poder atender as necessidades impostas pela população, 

conforme art. 66, § 4°,  Lei 4.320/64.   

§ 4o Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e 

cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do art. 31 poderá ser 

ampliado em até quatro quadrimestres. 

 

 

Plano Plurianual – PPA 

 

·  Art. 165, § 1º da CF/88: A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 

REGIONALIZADA, as DIRETRIZES, OBJETIVOS e METAS da administração pública 

federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 

programas de duração continuada. 

o Diretrizes: Apontam ou traçam as direções, regulam os planos de governo, 

estabelecem critérios para o planejamento. 

o Objetivos: Indicam os resultados pretendidos pela Administração. 

o Metas: poderão ser direcionadas a públicos específicos. 

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 

federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 

relativas aos programas de duração continuada. 

 

·  Prazos do PPA: 

o Art. 35, § 2º do ADCT: Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere 

o art. 165, § 9º, I e II, serão obedecidas as seguintes normas: I - o projeto do  plano  
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plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato 

presidencial subsequente, será encaminhado até quatro meses antes do 

encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o 

encerramento da sessão legislativa; 

O seja, será encaminhado até 31/08 e devolvido para sanção até 22/12.  

 

·  Art. 167, § 1º da CF/88: Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício 

financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize 

a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. 

 

·  Art. 166 da CF/88: Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 

orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas 

Casas do  Congresso Nacional, na forma do regimento comum. 

 

·  Art. 165, § 4º da CF/88: Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos 

nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo 

Congresso Nacional. 

 

 

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 

 

·  Art. 165 § 2º da CF/88: A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e 

prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício 

financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as 

alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências 

financeiras  oficiais de fomento. 

 

·  Prazos da LDO: 

o Art. 35, § 2º do ADCT: Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere 

o art. 165, § 9º, I e II, serão obedecidas as seguintes normas: II - o projeto de lei de 

diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do 

encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o 

encerramento do primeiro período da sessão legislativa; 

Ou seja, será encaminhado até 15/04 e devolvido para sanção até 17/07. 
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·  Art. 169 da CF/88: A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 

o § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de 

cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a 

admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos  órgãos e entidades da  

administração  direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder 

público, só poderão ser feitas: 

§ I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções 

de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

§ II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, 

ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 

·  A LDO possui o anexo de metas fiscais (que valerá por três naos) e o anexo de riscos ficais, 

conforme prevê a Lei 101/00.  

 

 Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 

165 da Constituição e:§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes 

orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas 

anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, 

resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o 

exercício a que se referirem e para os dois seguintes. 

 § 3o A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, 

onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de 

afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, 

caso se concretizem. 

 

 

Lei Orçamentária Anual – LOA 

 

·  Lei de efeitos concretos que pode ser objeto de controle concreto de constitucionalidade. 

 

·  Art. 167 da CF/88: São vedados: 

o I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; 

o II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os 
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créditos orçamentários ou adicionais; 

o VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados; 

 

·  Art. 165, § 5º da CF/88: A lei orçamentária anual compreenderá: 

o I - o ORÇAMENTO FISCAL referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 

entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas 

pelo Poder Público; 

o II - o ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO das empresas em que a União, direta 

ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

o III - o ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL, abrangendo todas as entidades 

e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos  e  

fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

 

·  Prazos da LOA: 

 

o Art. 35, § 2º do ADCT: Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere 

o art. 165, § 9º, I e II, serão obedecidas as seguintes normas: 

§ III - o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro meses 

antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o 

encerramento da sessão legislativa. 

 

 Atenção!!! Em regra a LOA não conterpa dispositivo estranho à fixação de despesa 

e a previsão de receitas, exceto: autorização de abertura de crédito suplememtar e 

emprestimo para antecipação de receita orçamentária.  

Art. 165, §8, CF/88: § 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho 

à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a 

autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações 

de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. 

 

Questões: 

 

1) CESPE - 2020 - SEFAZ-DF - Auditor Fiscal 
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Os valores objeto da previsão de arrecadação de receitas constante da lei orçamentária anual 

pertencem ao respectivo exercício financeiro. 

 

Gabarito: Errado.  

Comentário: segundo o art. 35 da Lei n.º 4.320/1964, pertencem ao exercício financeiro as receitas 

efetivamente arrecadadas, e não as meramente previstas para arrecadação. 

 

2) CESPE - 2019 - Prefeitura de Campo Grande - MS - Procurador Municipal 

 

O PPA traça o planejamento de longo prazo, estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública federal para as despesas correntes e para as despesas relativas aos programas de duração 

continuada. 

 

Gabarito: Errado. 

Comentário: CF - Art. 165 (...) § 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de 

capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Além 

disso, convencionou-se que o PPA é um planejamento de médio prazo.  

 

3) CESPE - 2019 - TJ-AM - Analista Judiciário – Contabilidade 

 

Além de conter a relação das metas e das prioridades da administração pública federal, a lei de 

diretrizes orçamentárias também deve avaliar o cumprimento das metas relativas ao ano anterior. 

 

Gabarito: Certo.  

Comentário: Art. 4, §§ 1° e 2°, Lei 101/00: § 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 

Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, 

relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o 

exercício a que se referirem e para os dois seguintes. 

    § 2o O Anexo conterá, ainda: 

    I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 

    II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que 

justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, 

e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional; 



18 

 

 

 

4) CESPE - 2019 - MPC-PA - Procurador de Contas 

 

Lei orçamentária anual (LOA) concedeu aumento de remuneração aos servidores da administração 

direta da União sem a respectiva previsão na lei de diretrizes orçamentárias (LDO). 

Nesse caso, de acordo com a jurisprudência do STF, a falta de previsão do aumento de remuneração 

na LDO 

 

A) enseja a declaração de inconstitucionalidade da LOA. 

B) não obsta a concessão do aumento no exercício financeiro, bastando a previsão da LOA. 

C) não invalida a concessão do aumento no exercício financeiro se houver crédito suplementar para 

tanto. 

D) pode ser suprida por previsão na LOA. 

E) impede a concessão do aumento no exercício financeiro. 

 

Gabarito: E 

Comentário: ADI 3.599-1/2007 (STF): "A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação 

específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo-a tão somente a sua 

aplicação naquele exercício financeiro". 3 

 

 

Despesa Pública 

 

·  Conceito: representa a utilização, pelo agente público competente, de recursos financeiros 

previstos na dotação orçamentária. Despesa pública pressupõe dispêndio de dinheiro. 

·  Conforme a Lei 4.320/64, as despesas públicas podem ser correntes e de capital. 

·  Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: 

o Despesas Correntes – despesas recorrentes para o Poder Público. 

§ Despesas de Custeio - há uma contraprestação em favor do poder público. Ex.: 

pagamento de salário do servidor. 

§ Transferências Correntes - não há a devolução para o poder público. Ex.: 

proventos de aposentadoria. 

                                                        
3 Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=486694 
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o Despesas de Capital - não são despesas recorrentes. Ocorrem uma vez e não se pode 

presumir que no ano seguinte haverá esse gasto. 

§ Investimentos 

§ Inversões Financeiras 

§ Transferências de Capital 

 

·  Despesas Correntes: são aquelas que não enriquem o patrimônio público, mas são 

necessárias à execução dos serviços públicos e à vida do Estado. 

 

·  Despesas de Custeio: são as dotações para manutenção de serviços anteriormente  criados, 

inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. 

 

·  Transferências Correntes: são as dotações para despesas as quais não corresponda 

contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções 

destinadas a atender à manifestação de outras entidades de direito público ou privado. 

 

·  Despesas de Capital: são as que se  determinam uma  modificação no patrimônio público por  

meio de seu crescimento. 

 

·  Investimentos: são as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as 

destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem 

como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e 

material permanente e constituição ou aumento de capital de empresas que não sejam de 

caráter comercial ou financeiro. 

 

·  Inversões Financeiras: são as dotações destinadas a: 

o I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; 

o II - aquisição de títulos representativos do capital de emprêsas ou entidades de qualquer 

espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; 

o III - constituição ou aumento do capital de entidades ou emprêsas que visem a 

objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. 

 

·  Transferências de Capital: são as dotações para investimentos ou inversões financeiras que 
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outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de  

contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou 

contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente 

anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública. 

 

·  A despesa é realizada em 4 etapas (ou 3, isso pois, para alguns, a fixação não é contada como 

uma etapa): 

o Fixação 

o O empenho pelo qual é autorizada; 

o A liquidação que é o ato de controle prévio da conclusão da despesa; 

o O pagamento. 

 

 
 

 

·  Empenho: é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de 

pagamento pendente ou não de implemento de condição. 

o No ato do empenho fica deduzido do orçamento o valor da transação. Tem-se um 

bloqueio formal da parcela envolvida que reduz o saldo até disponível. 

o Para cada empenho é extraída a nota de empenho. 

 

o É proibida a realização de despesa sem prévio empenho, ressalvados  casos especiais 

(art. 60 da Lei 4.320) 

 
• Jurisprudência:  

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 535 E 458 DO CPC. OMISSÃO. 

INOCORRÊNCIA. ARTS 267 E 295 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

EXCESSO DE EXECUÇÃO. REGRA LEGAL VULNERADA. FALTA DE INDICAÇÃO. 

SÚMULA 284/STF. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 

1. Não é omisso o aresto que decide de forma fundamentada e suficiente os pontos suscitados, 

descabendo-se cogitar de negativa da prestação jurisdicional somente porque o julgado é contrário 

Fixação
(LOA) Empenho Liquidação Pagamento
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ao interesse da parte. 

2. Não decididas pela Corte de origem as questões federais, inadmissível é o manejo de recurso 

especial, pois imperiosa a observância ao requisito do prequestionamento. São aplicáveis as 

Súmulas 211/STJ e 282/STF. 

3. A falta de indicação precisa da norma legal supostamente vulnerada atrai o óbice da Súmula 

284/STF. 

4. A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser 

dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. Precedentes. 

5. Recurso especial conhecido em parte e improvido. 

(REsp 894.726/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2009, 

DJe 29/10/2009) 4 

 

·  Liquidação: consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos 

e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

o Torna líquida e certa a obrigação preexistente. É a verificação do direito adquirido pelo 

credor. 

o O processo de liquidação procura verificar: 

§ A origem e o objeto do que se deve pagar; 

§ A importância exata a pagar; 

§ A quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 

o Terá por base o contrato, ajuste ou acordo respectivo, a nota de empenho e os 

comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. 

 

·  Pagamento: o pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente 

instituídos por estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de 

adiantamento. 

o Adiantamento para os casos de serviços extraordinários e urgentes, que não permitam 

delongas na satisfação de despesas, quando se tratar de despesa a ser paga em lugar 

distante de qualquer estacão pagadora ou no exterior, quando se tratar de despesas 

miúdas e de pronto pagamento, nas diversas repartições públicas. 

                                                        
4 Disponível em: CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Nota de empenho é título executivo extrajudicial. Buscador 
Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/ce6babd060aa46c61a5777902cca78af>. Acesso 
em: 23/03/2020 
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o Ordem de pagamento: art. 5, 8.666/93: - Art. 5o  Todos os valores, preços e custos 

utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, 

ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no 

pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de 

obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a 

estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes 

relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade 

competente, devidamente publicada. 

 

 

·  Créditos Adicionais: são as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente 

dotadas na Lei de Orçamento. Classificam-se em: 

o Suplementares: destinados a reforço da dotação orçamentária; 

o Especiais: destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária 

específica; 

o Extraordinários: destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, 

comoção interna ou calamidade pública. 

 

·  Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 

 

·  A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência  de  recursos 

disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. 

 

·  Art. 167, § 2º da CF/88: Os créditos especiais e extraordinários terão  vigência no  exercício 

financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 

quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos,  serão 

incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. 

 
Questões:  

 

1) CESPE - 2020 - SEFAZ-DF - Auditor Fiscal 

 

O crédito especial cujo ato de autorização seja promulgado nos últimos quatro meses do exercício 

financeiro pode ser reaberto e incorporado ao orçamento do ano seguinte, desde que respeitado o 
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limite do seu saldo. 

 

Gabarito: Certo.  

Comentário: Art. 167 - § 2º, CF/88 -  Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no 

exercício financeiro em que forem autorizados (REGRA), salvo se o ato de autorização for 

promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus 

saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subseqüente (EXCEÇÃO). 

Art. 45, lei 4.320/64: Art. 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro 

em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e 

extraordinários. 

 

2) CESPE - 2020 - TJ-PA - Analista Judiciário - Área Administrativa 

 

O prefeito de um município comunicou ao gestor orçamentário a necessidade de verbas adicionais, 

não previstas na lei orçamentária, para atender centenas de desabrigados em decorrência de 

tempestades e alagamentos que haviam atingido o município. 

 

Nesse caso, o gestor deve solicitar 

 

A) créditos adicionais suplementares. 

B) créditos adicionais especiais. 

C) créditos adicionais extraordinários. 

D) operações de crédito por antecipação de receita. 

E) alienação de bens da prefeitura. 

 

Gabarito: C 

Comentário: Extraordínários: destinados a desoesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, 

comoção interna ou calamidade pública. Art. 167, §3, CF/88: § 3º A abertura de crédito 

extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as 

decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.  

 

Receita Pública 

 

·  É produzida pela renda de seus bens ou pela sua atividade ou  arrecadada do povo 
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coercitivamente,  em caráter definitivo ou tomando por empréstimo. 

 

·  Nem todo ingresso é receita. Ingresso é qualquer dinheiro recebido pelos cofres públicos. 

 

·  A receita é classificada nas seguintes categorias econômicas: 

 

o Receitas Correntes 

o Receitas de Capital 

 

Art. 11, Lei 4.320/64 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias 

econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital.                    (Redação 

dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982) § 1º - São Receitas Correntes as 

receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, 

de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros 

recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando 

destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.                   

(Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982) 

 

A receita dos royalties não é tributo, é sim receita patrimonial – STF, 

dezembro de 2015.  

 

§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos 

financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, 

de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público 

ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de 

Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.                     (Redação 

dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)   

 

§ 3º - O superávit do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos 

totais das receitas e despesas correntes, apurado na demonstração a que se 

refere o Anexo nº 1, não constituirá item de receita orçamentária.                

(Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982) 

§ 4º - A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema:                   

(Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982) 
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·  Receitas Correntes: abarcam as decorrentes do poder impositivo do Estado, bem como 

aquelas decorrentes da exploração de seu patrimônio e as resultante de exploração de atividade 

econômica. Os tributos em geral são classificados como receita corrente. São receitas 

correntes: 

 

o Receita Tributária: impostos, taxas e contribuições de melhoria. 

o Receita de Contribuições; 

o Receita Patrimonial; 

o Receita Agropecuária; 

o Receita Industrial; 

o Receita de Serviços; 

o Transferências Correntes; 

 

·  Receitas de Capital: são todas as outras receitas que compreendem as provenientes de  

realização de recursos financeiros oriundos e constituição  de  dívidas,  as oriundas  das 

conversões em espécie de bens e direitos, os recursos recebidos de outras pessoas de direito 

público ou privado para atender as despesas de capital e o superávit do orçamento corrente. 

São receitas de capital: 

 

o Operações de crédito; 

o Alienação de bens móveis e imóveis; 

o Amortização de empréstimos concedidos; 

o Transferências de capital; 

o Outras receitas de capital. 

 

·  Receitas ordinárias: são as que possuem ocorrência rotineira. 

 

·  Receitas extraordinárias: são as esporádicas, de caráter temporário ou irregular. 

 

·  Receita Originária: é auferida pelo Estado em decorrência da exploração de seu  próprio 

patrimônio e sem o exercício de seu poder soberano. 
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·  Receita Derivada: são as provenientes de patrimônio de particulares, impostas 

coercitivamente aos cidadãos, em decorrência do poder soberano do Estado. 

 

·  Renúncia de Receita: a concessão de anistia, remissão, subsidio, crédito presumido, isenção 

de caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique 

redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a 

tratamento diferenciados, são considerados como renúncia de receita pela LRF (art. 14). 

Requisitos: 

 

o Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício  em  que  deva  iniciar  sua 

vigência e nos dois seguintes; 

o Demonstração pelo proponente de que a renúncia  foi  considerada na estimativa de 

receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais; 

o Estar acompanhada de medidas de compensação, no  período  mencionado  no  caput, 

por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da 

base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

 

·  A receita é realizada em 4 etapas:  

 

o Previsão de receita: quando receita é inserida no orçamento público; 

o Lançamento: Art. 53, lei 4.320/64: 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. 

o Arrecadação: ocorre no momento em que os devedores comparecem perante os 

agentes arrecadadores oficiais (repartições públicas) ou autorizados (bancos, 

credenciados, correios, etc.) a fim de liquidarem suas obrigações para com o 

Estado. 

o Recolhimento: é o ato pelo qual os agentes arrecadadores repassam ao Tesouro Público 

os valores recebidos, isto é, o produto da arrecadação. Dito de outro modo, é pelo 

recolhimento que se efetiva a entrada do dinheiro nos cofres públicos. 
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Crédito Público 

 

·  O crédito público é o ato pelo qual o Estado se beneficia de uma transferência de recursos 

face à liquidez existente no mercado e fica com a obrigação de restituí-los no futuro, 

geralmente com pagamento de juros. 

 

·  É um meio de obtenção de recursos para o Estado, fonte de receita adicional. 

·  O crédito público resulta de uma relação bilateral voluntária, em que  o  particular,  por  sua 

espontânea vontade, empresta dinheiro ao Estado. Não se confunde com empréstimo 

compulsório. 

 

·  Art. 38 da LRF: A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender 

insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no 

art. 32 e mais as seguintes: 

o I - realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício; 

o II - deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de 

dezembro de cada ano; 

o IV - estará proibida: 

§ a) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente 

resgatada; 

§ b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal. 

o § 2o As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por  Estados  ou 

Municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira 

vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do 

Brasil. 

Questões: 

 

1) CESPE - 2020 - SEFAZ-AL - Auditor de Finanças e Controle de Arrecadação da Fazenda 

Estadual 

 

Previsão	de	receita Lançamento Arrecadação recolhimento
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Pelo regime orçamentário, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele previstas. 

 

Gabarito: Errado. 

Comentário: Lei 4.320/4, art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: I - as receitas nêle arrecadadas; 

II - as despesas nêle legalmente empenhadas. 

 

2) CESPE - 2020 - SEFAZ-AL - Auditor de Finanças e Controle de Arrecadação da Fazenda 

Estadual 

 

Os preços de serviços públicos e as taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, 

são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à 

lei que as instituiu. 

 

Gabarito: Certo. 

Comentário: STF - Súmula 545 - ''Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque 

estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia 

autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu". 

 

3) CESPE - 2019 - SLU-DF - Analista de Gestão de Resíduos Sólidos – Administração 

 

A respeito de receitas e dívida ativa, julgue o item subsequente. 

Embora todas as receitas públicas passem obrigatoriamente pelo estágio de arrecadação, nem todas 

elas passam pelo estágio de lançamento. 

 

Gabarito: Certo. 

Comentário: para passar pelo lançamento deve se tratar de um crédito fiscal. Se não tiver essa 

característica de tributo (crédito fiscal), não haverá lançamento. 

 

Lei 4.320/64, art. 53. 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. 

 

Dívida Pública: 

 

·  É uma decorrência das operações creditícias levadas a cabo pelo Estado, quando tomador de 



29 

 

 

empréstimos. 

 

·  A dívida pública pode ser classificada em: 

o Dívida Pública Flutuante: é a dívida decorrente de empréstimo a curto prazo, 

oscilando muito rapidamente. Fica dentro do exercício financeiro e é lastreada na 

previsão da arrecadação (prazo inferior a 12 meses). 

Atenção!!! Há cinco tipos de dívidas que independente do prazo será considerada 

dívida flutuante: São elas: 3 hipóteses do art. 92, lei 4.320/64 e 1 hipóteses do 

Decreto 93.872/87 -> ); 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. E as 

operações de crédito por antecipação de receita – Art. 116, § 1º, Decreto 93.872/86) 

  

o Dívida Pública Fundada / Consolidada (art. 29, LRF): é aquela contraída a longo 

prazo, ou até sem prazo determinado (prazo superior a 12 meses). Financiamento de 

bens e contratação de serviços cuja dívida  superar a um exercício financeiro.  

 

I - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem 

duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em 

virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de 

crédito, para amortização em prazo superior a doze meses; 

LRF: (art. 29): § 3 o Também integram a dívida pública consolidada as operações 

de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do 

orçamento. 

 

Jurisprudência 

 

As receitas provenientes do adicional criado pelo art. 82, § 1º, do ADCT não podem ser 

computadas para efeito de cálculo da amortização da dívida do Estado; tais recursos 

devem, no entanto, ser considerados para cálculo do montante mínimo destinado à saúde 

e à educação 

O art. 82, § 1º do ADCT permite que os Estados aumentem em até 2% a alíquota do ICMS que 

é cobrado sobre produtos e serviços considerados supérfluos. O valor arrecadado com esses 

2% a mais deverão ser destinados exclusivamente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação 
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da Pobreza: Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de 

Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, 

devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da 

sociedade civil. § 1º Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado 

adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços - ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições 

definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se 

aplicando, sobre este percentual, o disposto no art. 158, IV, da Constituição. (...) As receitas 

provenientes do adicional previsto pelo § 1º do art. 82 do ADCT não podem ser consideradas 

para efeito de cálculo da amortização da dívida do Estado (não podem ser incluídas no cálculo 

da dívida pública do Estado com a União). Por outro lado, tais recursos devem sim ser 

considerados para efeito de cálculo do montante mínimo destinado à saúde e à educação. STF. 

Plenário. ACO 727/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13/2/2020 (Info 966). 5 

 

LC federal deve fixar os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde, não 

podendo norma de Constituição estadual ou lei orgânica prever esses percentuais 

A LC federal 141/2012 fixa os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde. O art. 11 desta 

Lei estabelece que as Constituições dos Estados ou as Leis Orgânicas dos Municípios podem 

fixar valores mais altos do que o previsto na LC 141/2012 de repasses em prol da saúde. O STF 

julgou inconstitucional esse art. 11 da LC 141/2012 porque, segundo o art. 198, § 3º, I, da 

CF/88, os percentuais mínimos que os Estados, DF e Municípios são obrigados a aplicar na 

saúde devem estar previstos em lei complementar federal editada pelo Congresso Nacional, 

não podendo isso ser delegado para os Estados/DF e Municípios. Além disso, o STF afirmou 

que são inconstitucionais normas da Constituição Estadual que prevejam percentuais de 

aplicação mínima na saúde em patamares diferentes daquele fixado pela Lei complementar 

federal. STF. Plenário. ADI 5897/SC, Rel. Min. Luz Fux, julgado em 24/4/2019 (Info 938). 6 

                                                        
5 Disponível em: CAVALCANTE, Márcio André Lopes. As receitas provenientes do adicional criado pelo art 82, § 1º 
do ADCT não podem ser computadas para efeito de cálculo da amortização da dívida do Estado; tais recursos devem, 
no entanto ser considerados para cálculo do montante mínimo destinado à saúde e à educaçãoo. Buscador Dizer o 
Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/204904e461002b28511d5880e1c36a0f>. Acesso 
em: 23/03/2020 
6 Disponível em: CAVALCANTE, Márcio André Lopes. LC federal deve fixar os valores mínimos a serem aplicados 
anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde, não podendo 
norma de Constituição estadual ou lei orgânica prever esses percentuaisi. Buscador Dizer o Direito, Manaus. 
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É inconstitucional norma estadual que destina recursos do Fundo de Participação dos 

Estados para um determinado fundo de desenvolvimento econômico 

São inconstitucionais as normas que estabelecem vinculação de parcelas das receitas tributárias 

a órgãos, fundos ou despesas, por desrespeitarem a vedação contida no art. 167, IV, da 

Constituição Federal. Caso concreto: STF julgou inconstitucional o art. 226, § 1º da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que criou o Fundo de Desenvolvimento Econômico 

e a ele destinou recursos provenientes do Fundo de Participação dos Estados. STF. Plenário. 

ADI 553/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 13/6/2018 (Info 906). 

 

Expropriação de recursos administrados pelo poder público estadual 

O Estado do Rio de Janeiro vive uma grave crise econômica, estando em débito com o 

pagamento de fornecedores e atraso até mesmo no pagamento da remuneração dos servidores 

públicos. Os órgãos e entidades também estão sem dinheiro para custear os serviços públicos. 

Diante disso, diversas ações (individuais e coletivas) foram propostas, tanto na Justiça comum 

estadual como também na Justiça do Trabalho, pedindo a realização desses pagamentos. Os 

órgãos judiciais estavam acolhendo os pedidos e determinando a apreensão de valores nas 

contas do Estado para a concretização dos pagamentos. Neste cenário, o Governador do Estado 

ajuizou ADPF no STF com o objetivo de suspender os efeitos de todas as decisões judiciais do 

TJRJ e do TRT da 1ª Região que tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, a 

penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro. O 

STF afirmou que esse conjunto de decisões representauma usurpação das competências 

constitucionais reservadas ao Poder Executivo (a quem cabe exercer a direção da 

administração) e ao Poder Legislativo (a quem compete autorizar a transposição, 

remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou 

de um órgão para outro). Logo, isso significa uma ofensa ao art. 2º, art. 84, II e art. 167, VI e 

X, da Constituição Federal. Diante desse cenário, o STF determinou a suspensão dos efeitos 

das decisões que tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a 

liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro e que tenham 

recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a 

convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo 

                                                        
Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/92cf3f7ef90630755b955924254e6ec4>. Acesso 
em: 23/03/2020 
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e valores constitucionalmente destinados a municípios, devendo, ainda, ser devolvidos os 

recursos que ainda não tenham sido repassados aos beneficiários dessas decisões judiciais. STF. 

Plenário. ADPF 405 MC/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 14/6/2017 (Info 869). 

 

Inconstitucionalidade das leis estaduais que permitem que o Estado utilize tais verbas 

Diversos Estados editaram leis estaduais prevendo que o Poder Executivo pode utilizar os 

valores constantes dos depósitos judiciais não apenas relacionados com processos em que os 

Estados sejam parte, mas também oriundos de outros feitos em que estejam litigando somente 

particulares. Tais leis estão sendo questionadas por meio de ADIs. É o caso, por exemplo, da 

Lei 21.720/2015, do Estado de Minas Gerais. O STF tem entendido, ainda em um juízo sumário 

e provisório, que tais leis estaduais são inconstitucionais por violarem: 1) O princípio da 

separação dos poderes. 2) A iniciativa privativa legislativa da União (art. 22, I, da CF/88). 3) 

A LC federal 151/2015 apenas autoriza o levantamento de 70% dos valores que sejam objeto 

de depósitos vinculados a processos em que os entes federados sejam parte. STF. Plenário. ADI 

5353 MC-Ref/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/09/2016 (Info 841). 

 

Inconstitucionalidade de lei estadual que amplia os limites máximos de gastos com pessoal 

fixados pela LRF 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, cumprindo o que determina o art. 169 da CF/88, estabelece, 

em seus arts. 19 e 20, valores máximos que a União, os Estados/DF e os Municípios poderão 

gastar com despesas de pessoal. É inconstitucional lei estadual que amplia os limites máximos 

de gastos com pessoal fixados pelos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade (LC 101/2000). 

O art. 169 da CF/88 determina que a despesa com pessoal da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 

Esta lei complementar de que trata a Constituição é uma lei complementar nacional que, no 

caso, é a LC 101/2000. A legislação estadual, ao fixar limites de gastos mais generosos, viola 

os parâmetros normativos contidos na LRF, e, com isso, usurpa a competência da União para 

dispor sobre o tema. STF. Plenário. ADI 5449 MC-Referendo/RR, Rel. Min. Teori Zavascki, 

julgado em 10/3/2016 (Info 817). 

 

Inconstitucionalidade e lei estadual que permita que Estado utilize verbas dos depósitos 

judiciais 

Diversos Estados têm editado leis complementares estaduais prevendo que o Poder Executivo 

pode utilizar os valores constantes dos depósitos judiciais não apenas relacionados com 
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processos em que os Estados fossem parte, mas também oriundos de outros feitos em que 

estivessem litigando somente particulares. Tais leis estão sendo questionadas por meio de ADIs 

propostas pelo Procurador Geral da República. É o caso, por exemplo, da LC 42/2015, do 

Estado da Bahia. O STF tem entendido, ainda em um juízo sumário e provisório, que tais leis 

estaduais são inconstitucionais por violarem: 1) O princípio da separação dos poderes. 2) A 

iniciativa privativa legislativa da União (art. 22, I, da CF/88). 3) A LC federal 151/2015 apenas 

autoriza o levantamento de 70% dos valores que sejam objeto de depósitos vinculados a 

processos em que os entes federados sejam parte. STF. Plenário. ADI 5409 MC-Referendo/BA, 

Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 25/11/2015 (Info 809). 

 

Princípio da intranscendência e entidade integrante de consórcio público com pendência 

no CAUC 

Se um consórcio público celebrou convênio com a União por meio do qual estão previstos 

repasses federais, o fato de um dos entes integrantes do consórcio possuir pendência inscrita 

no CAUC não pode impedir que o consórcio receba os valores prometidos. Isso porque o 

consórcio público é uma pessoa jurídica distinta dos entes federativos que o integram e, 

segundo o princípio da intranscendência das sanções, as punições impostas não podem superar 

a dimensão estritamente pessoal do infrator, ou seja, não podem prejudicar outras pessoas 

jurídicas que não sejam aquelas que praticaram o ato. Assim, o fato de ente integrante de 

consórcio público possuir pendência no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências 

Voluntárias (CAUC) não impede que o consórcio faça jus, após a celebração de convênio, à 

transferência voluntária a que se refere o art. 25 da LC 101/2000. STJ. 2ª Turma. REsp 

1463921-PR, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 10/11/2015 (Info 577). 

 

Restrição para transferência de recursos federais a Município que possui pendências no 

CAUC 

A restrição para transferência de recursos federais a Município que possui pendências no 

Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias (CAUC) não pode ser suspensa 

sob a justificativa de que os recursos destinam-se à reforma de prédio público. Essa atividade 

(reforma) não pode ser enquadrada no conceito de ação social previsto no art. 26 da Lei 

10.522/2002. STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.439.326-PE, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em 24/2/2015 (Info 556). A restrição para transferência de recursos federais 

a Município que possui pendências no Cadastro Único de Exigências para Transferências 

Voluntárias (CAUC) não pode ser suspensa sob a justificativa de que os recursos destinam-se 
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à pavimentação e drenagem de vias públicas. Essas atividades (pavimentação e drenagem) não 

podem ser enquadradas no conceito de ação social previsto no art. 26 da Lei 10.522/2002. STJ. 

1ª Turma. REsp 1372942-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 1º/4/2014 (Info 539). 

STJ. 2ª Turma. REsp 1527308-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16/6/2015 (Info 

566). 

 

Nota de empenho é título executivo extrajudicial 

A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada 

dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. STJ. 2ª Turma. REsp 894726/RJ, Rel. Min. 

Castro Meira, julgado em 20/10/2009. 


