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DIREITO FINANCEIRO 
I – Atividade financeira 
a) Finanças públicas ( Introdução à ciência das finanças) 
b) Poder financeiro 
b1) Vertical 
b2) Horizontal 
 
II – Conceito 
 
III – Estado Financeiro 
a) Receita Pública 
a1) Tributária 
a2) Patrimonial 
a3) Creditícia 
b) Despesa pública 
c) Orçamento 
 
05/04/13 
Princípios 
2) Equidade 
a) Equidade Financeira 
b) Equidade entre regiões 
c) Equidade no federalismo 
d) Equidade entre gerações 
 
3) Segurança jurídica 
a) Legalidade 
b) Transparência 
c) Anualidade 
d) Unidade do orçamento 
e) Universalidade do orçamento 
f) Exclusividade do orçamento 
 
Anotações 
Estado neopatrimonialista: influência da própria estrutura e concepção ideológica de gestão 
jurídico-administrativa do Estado. É como se dará o desenvolvimento da atividade financeira 
estatal. 
Valor – princípio – norma (regra) 
As regras derivam dos princípios, que por sua vez derivam dos valores. Do ponto de vista 



normativo, está-se trabalhando o grau de abstração, o valor sendo parte do mais abstrato, tendo os 
princípios como considerados também normas abstratas, que tem as regras com menor grau de 
abstração. 
Princípios que estavam vinculados a ideia de justiça: esses seriam os valores, que daí derivam os 
princípios. 
Teoria Pura do Direito: valor não se incorpora ao Direito, não sendo portanto norma. O professor 
adota essa teoria. 
Dentro da justiça, o que é justiça? Custo-benefício e economicidade se resumiriam no fato de que o 
Estado tem de buscar eficiência, e eficiência é regra constitucional positiva. Todos os princípios 
seriam orientados pela atividade estatal. O Estado deve se pautar pela eficiência, atendendo à 
solução do melhor ponto de vista econômico e do resultado. 
Terceirização de serviço público: não é termo técnico adequado. Qual serviço pode ser concedido, 
qual pode ser delegado, qual pode ser executado diretamente pelo Estado? A fiscalização tributária 
quem tem de fiscalizar é o Estado ou o Estado pode licitar e contratar uma sociedade empresária 
privada que fiscalizará os constituintes? Pela constituição, a atividade tributária é atividade 
essencial do Estado, tendo de ser realizada diretamente pelo Estado e por servidores concursados. 
Capacidade contributiva: art. 145 da CF → quem tem mais, paga mais. O Estado deve retirar de 
cada um proporcionalmente a sua proporção de contribuir, de modo que não afete sua situação 
individual e sua situação familiar. Custeio do Estado tem de ser pautado por critérios de justiça 
fiscal. Esses recursos devem ajudar sobretudo aqueles que mais dependem do Estado, havendo a 
redistribuição de renda (Ricardo Lobo Torres trabalha nesse sentido). 
Equidade 
O que é equidade? Alguns equiparam equidade à justiça, outros à isonomia, igualdade. Professor 
Ricardo Lobo Torres trabalha na vertente de isonomia, igualdade. Equidade, em termos de valor, 
também tem um grau de abstração extremo. 
Equidade financeira do Estado: a equidade financeira é uma leitura estendida entre capacidade 
contributiva e distribuição de renda. É equilíbrio que se deve ter na hora de promover o custeio da 
atividade tributária. É uma releitura que se faz dos princípios. É a isonomia vista no seu aspecto 
material. Igualdade material: quinhoar os desiguais cada um em sua desigualdade. O custeio do 
ponto de vista de receita está ligado à tributação. Do ponto de vista de despesa é a forma que o 
Estado fará a distribuição de desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico é a forma 
de se trabalhar a desigualdade. Ex: BNDS. 
Equidade entre regiões: falando do aspecto nacional, é tratar-se isonomicamente as regiões. Tem-se 
de tratar cada região de acordo com suas particularidades, significando que quem é desigual deve 
ter tratamento diferenciado. Ex: Banco do Nordeste, SUDEME. Arts. 157 a 159 → arrecadação 
tributária. É aplicar-se os recursos de forma a diminuir-se as desigualdades regionais. 
Transferências voluntárias: convênios firmados, por exemplo, para o combate à dengue. A 
transferência voluntária é uma forma política de combate às desigualdades regionais. 
Art. 150 inciso V da CF – Tributação tem de seguir a isonomia.  
Pólo petroquímico de Camaçari, pólo automobilístico da Ford na Bahia, pólo automobilístico da 
Fiat em Pernambuco → busca-se dentro da justificativa constitucional a concessão de incentivos 
para eliminar as desigualdades regionais. 
Art. 155 
Art. 170 → estabelece a justiça social. O desdobramento é a livre iniciativa. 
Art. 192 → as instituições financeiras devem se pautar pelas diretrizes da ordem econômica e 
financeira. Ao trabalhar a atuação da atividade financeira do Estado que depende destas instituições 
financeiras, tem-se também de buscar o equilíbrio. Por isso o Norte e o Nordeste tem fundo 
específico de financiamento. Estas agências, fundos e instituições financeiras tem essa finalidade de 
aplicar recursos no desenvolvimento econômico com o objetivo de diminuir a desigualdade 
regional. 
Equidade no federalismo: autonomia financeira. É discutir a ideia do federalismo cooperativo, de 
atuação solidária. A receita dá todo esse trabalho de tributação. Autonomia financeira pressupõe 



equilíbrio: receita suficiente para fazer face às despesas. Competência concorrente: significa 
investimentos estaduais e federais da política pública. Saúde é dever de todos. Ex: SUS. 
Equidade entre gerações: Qual é a ideia do equilíbrio entre gerações? Está ligado com a realização 
de despesas e empréstimos públicos. Não se deve arcar com despesas públicas que comprometam o 
ente federado com exercícios financeiros futuros, o que poderia mesmo inviabilizar a existência do 
ente. Foi preciso a lei de responsabilidade fiscal para restringir a concessão dos créditos públicos. É 
o comprometimento com despesas passadas. Tem-se limites de comprometimento da receita. Além 
disso, é a despesa só de empréstimo que compromete as gerações futuras? Não. O nível de despesas 
que eu crio também pode comprometer. Pode se criar um volume de despesa de pessoal que 
inviabiliza a gestão. A lei de responsabilidade fiscal hoje estabelece limites com gasto de pessoal. 
Art. 157, 158: o IPI, parte dele vai para os Estados e Municípios. 
Portanto, trabalha-se nos dois âmbitos: empréstimos públicos e despesas. 
Tem-se o problema de comprometimento com as despesas. 
Segurança jurídica – valor. É algo muito mais concreto. O desdobramento da segurança jurídica em 
princípios traz aqueles já consolidados no texto constitucional 
a) Legalidade: a legalidade é tão importante que não se admite medida provisória em atividade 
financeira, com exceção dos créditos extraordinários. Dentro da atividade financeira está-se falando 
em lei aprovada no legislativo. Todo controle da atividade financeira passa pelo legislativo. Se foi 
aprovado lei sobre direito financeiro, quem aprovou foi o legislativo. A ideia da legalidade é muito 
firme dentro do direito financeiro. 
b) Transparência: o que mais agrada hoje a argumentação política é a lei das informações. Do ponto 
de vista da atividade financeira, ela foi positivada no art. 165, §3°, de que a cada trimestre, o 
executivo tem de divulgar relatório sobre a atividade orçamentária. Analisa-se a relação da 
atividade orçamentária com a diretriz inicial. Possibilita-se um controle mais efetivo e resultante, 
uma possibilidade de leitura e gestão da atividade financeira do Estado. Obs: transparência da carga 
tributária ainda está bem distante de acontecer. 
 
12/04/13 
Princípios 
3) Segurança jurídica 
c) Anualidade 
d) Unidade do orçamento 
e) Universalidade do orçamento 
f) Exclusividade 
g) Não afetação da receita 
h) Especialidade do orçamento 
h1) Quantitativa 
h2) Qualitativa 
h3) Temporal 
i) Destinação pública do tributo 
→ Síntese 
a) Equilíbrio 
b) Responsabilidade fiscal 
c) Igualdade 
d) Devido processo legal 
e) Ponderação e razoabilidade 
 
Anotações 
Quando se fala em segurança jurídica, a objetividade é muito maior, são bem mais diretos (art. 165 
da CF, que trata sobre orçamento público). 
Anualidade, o que significa? Como se vincula isso ao orçamento, que é o direito financeiro? Toda 
lei financeira das instituições se organizam, se programam de forma anual. A anualidade do 



orçamento está ligada ao planejamento financeiro do Estado de forma anual. A lei orçamentária tem 
sempre a previsibilidade do ano. Exemplo: declaração de imposto de renda, que é feita de forma 
anual. Exercício fiscal: corresponde a um ano, dentro da realidade constitucionalmente prevista, que 
é um marco já definido há muito. A atividade financeira do Estado depende muito da atividade 
financeira empresarial e as empresas também fazem a sazonalidade anual. A anualidade do Estado 
deve corresponder a um ano civil? A lei complementar do direito brasileiro vincula o exercício 
fiscal ao ano civil (1° de janeiro a 31 de dezembro). Todavia, não é obrigatório, no direito 
comparado, o ano civil. Exemplos são os EUA, o Reino Unido. Começa em 30 de julho e termina 
em 30 de junho. O princípio da anualidade já não existe mais no direito tributário. Lei tributária 
aprovada no 2° semestre: não se pode colocar o tributo no exercício seguinte, mas somente daqui a 
um ano meio. Constituição de 67/69: a lei tributária, ao aumentar a carga tributária, poderia 
aumentar a lei do orçamento aumentando a previsão de receita. A receita dali oriunda seria prevista 
dali a lei orçamentária. O princípio da anualidade tributária foi transformado no princípio da 
anterioridade tributária. Tributo é custo, tem período mais longo para se organizar em termos de 
desenvolvimento de atividade econômica. A anualidade do exercício financeiro é em termos do 
exercício fiscal. No direito tributário, ela é a principal fonte de receita do Estado e orçamento se 
fecha normalmente até 30/06. Para se cobrar um tributo a partir do exercício seguinte tinha que se 
ter a receita do tributo prevista no orçamento. Nesse caso, uma lei tributária aprovada no segundo 
semestre só viria a ser cobrada daqui a um ano e meio. O STF e a constituição de 67/69 
modificaram tal fato, de modo que o novo tributo poderia ser incluído no orçamento anterior. Art. 
150, inciso III, alíneas a, b e c. 
Reflexo da ideia da anualidade do direito financeiro dentro do direito tributário: IPVA paga-se 
quantas vezes ao ano? Uma só 
Limitações ao poder de tributar: a anualidade do direito financeiro impede-se que tribute riquezas 
sem se observar a anualidade anual. O imposto toma por base essa capacidade produtiva, ideia de 
riqueza de atividade econômica do cidadão. Mas todo ano está-se pedindo renovação da condição 
econômica igual. A anualidade, que é exatamente o planejamento anual da atividade financeira, 
impõe limitações ao poder de cobrança do tributo. Do ponto de vista lógico, aumentar-se as vezes 
de cobrança do tributo, teria-se a inconstitucionalidade, com base no princípio da anualidade do 
direito financeiro. Imposto de renda da pessoa física é anual, com pagamentos antecipados para 
quem tem retenção na fonte. Mas o período estabelecido é anual (receita e despesa avaliados 
anualmente). Sempre foi assim até 1992, quando entrou em vigor a lei 8383/1991. O imposto de 
renda passou a ser mensal. Lei 8541/92: o imposto de renda tem fechamento trimestral no lucro real 
e trimestral no lucro presumido. Tem-se um lucro anual mas que o pagamento é mensal, etc. A ideia 
é que o imposto de renda deveria ser sempre anual e o pagamento anual. O STF entendeu que 
quando se fecha a cada trimestre faz-se esses reajustes no trimestre seguinte, respeitando-se a 
anualidade. O STF detesta julgar questões sobre renda, pois tem-se um grande questionamento se 
renda é norma constitucional ou é infraconstitucional. O cidadão contribuinte deve ter o mesmo 
tratamento. Tributo é gênero e imposto é espécie de tributo, como é a taxa, a contribuição de 
melhoria e outros. 
Unidade do orçamento: tem-se o orçamento fiscal, o orçamento de custeio, o orçamento de 
seguridade social, o orçamento de investimentos públicos, etc. A lei que aprovou o orçamento 
consegue visualizar toda a atividade financeira do Estado, apenas em uma lei, a lei orçamentária. 
Tem-se um orçamento único que dentro dele se encontrará essas várias espécies. 
Universalidade do orçamento: toda despesa tem de estar no orçamento, se já não tiver uma previsão 
de receitas extras, as receitas extraordinárias. Tem-se a importância de não gastar sem a previsão 
legal, sem a dotação orçamentária. Gastar sem previsão é crime. Orçamento é autorização dada pelo 
legislativo de gasto do executivo. As dotações orçamentárias são amplas. Todo gasto específico é 
contabilidade pública. Tem-se códigos de contabilidade pública, dotações de como serão realizados 
os gastos. Receita e despesa serão sempre previstas em lei. 
Exclusividade do orçamento: princípio similar dentro do direito tributário. A lei que trata do 
orçamento público tem de ter previsão de outras matérias. Isso busca naturalmente assegurar maior 



transparência na gestão da atividade financeira. Se a lei trata de direito financeiro ou só de direito 
tributário, a lei deve ser só dessas matérias. É muito comum a modificação orçamentária. 
Especialidade do orçamento: tratada em três pontos: quantitativa, qualitativa e temporal. 
Quantitativa diz respeito a datação numérica financeira de cada setor do Estado. Tem-se a previsão 
de que gastará tanto em determinado setor. Tem-se uma leitura de cronograma de gastos. 
Qualitativa: analisa o orçamento dentro de seu conteúdo. Como o Estado está planejando o seus 
gastos dentro do exercício de um determinado conteúdo.  
Temporal: está vinculada a periodicidade do gasto. Uma obra de grande porte durará mais de um 
exercício. Ela deve estar na lei de diretrizes orçamentárias e na lei do plano plurianual. Tem-se 
diferentes leituras do planejamento da atividade financeira do Estado. 
Não afetação de receita: classificação das espécies tributárias. Tributo é gênero. Existem 
divergências entre os autores sobre quais são as espécies tributárias (art. 145 da CF, art. 5° do 
Código Tributário). Afetação ou não afetação de receita: qual que é a ideia que se coloca? A regra 
geral e isso se remete aos impostos é de não afetação da receita. A receita aferida pelo Estado ela 
não pode ter caído. Quem estabelece o que o Estado vai gastar é o próprio Estado quando faz o 
planejamento no exercício seguinte. O planejamento é feito quando se estabelecido ao povo. A 
execução da atividade do Estado é algo chancelado pelo Estado Democrático de Direito. Quando se 
trabalha com receitas tributárias, o direcionamento dos gastos está face a proposta de que o 
legislativo examine e gaste. Exceção de não afetação de receitas: desconfiança generalizada dos 
gestores. A forma de controle é fiscalização em Estados avançados. O modelo americano, por 
exemplo, é muito mais participativo do que o brasileiro na forma de cobrança do dia a dia. Outros 
exemplos são a Suécia, o Japão, dentre outros. Art. 167, inciso IV: traz a previsão dos impostos. 
Qual é uma das características do imposto? A receita não é afetada. Todavia, muitos autores omitem 
hoje que esse dispositivo foi alterado por duas emendas constitucionais, e as receitas dos impostos 
podem ser vinculadas a fundos de educação, melhoria da gestão fazendária, fundos de saúde. Foi 
ampliada a exceção. O imposto que tem receita vinculada deixou de ser imposto? Não. A questão de 
onde o dinheiro vai não é problema do direito tributário. Quem trabalha com o dinheiro é o 
financeiro, mudando-se a relação jurídica. Ricardo Lobo Torres: 
Destinação pública do tributo: só pode ser usado o tributo para serviços públicos que não são 
essenciais. Qual é a ideia? Tem-se contribuições sociais (seguridade social art. 195 da CF), receitas 
que financiam gastos sociais. As receitas das contribuições devem ser vinculadas. Art. 167, inciso 
XI: o Estado não pode usar as receitas da alínea a do art. 195 da CF para outras finalidades, 
podendo ser utilizado somente para seguridade social. Qual a leitura contrário sensu? Como o art. 
195 tem várias alíneas e inciso XI, se não pode se desviar da alínea a, não se pode desviar as 
receitas da alíneas b, c, e do inciso XI. Constituição exige que se gaste daquela forma. Não há 
margem de disponibilidade do administrador público. A regra do imposto é não ser vinculado. A 
vinculação são exceções. O que eu arrecado de imposto, eu não vinculo. Muitos Estados, por 
exemplo, criaram fundos de combate à pobreza e aumentaram 1% do ICMS vinculando a 
arrecadação a esse fundo. Isso foi declarado inconstitucional. 
Síntese: equilíbrio orçamentário e financeiro. Forma do direito dispositivo e literal o equilíbrio 
como norte de matéria da constituição em matéria tributária.  
Lei de responsabilidade fiscal não é nada mais do que um derivativo do equilíbrio. Tem-se de ter 
responsabilidade fiscal, responsabilidade no senso comum. Não se pode gastar mais do que se 
arrecada. A responsabilidade fiscal é um derivativo do equilíbrio. Tem-se limitar gasto pessoal 
desta forma, renúncia de receita com as seguintes restrições.  
Ricardo Lobo Torres: justiça, igualdade. A igualdade deve nortear toda legislação e sua aplicação 
naturalmente. Isso tudo é fruto de uma forma genérica, ampla da igualdade.  
Devido procedimento (processo) legal: defesa da necessidade de um maior controle da atividade 
financeira do Estado no seu aspecto qualitativo, e não quantitativo. É mudar a concepção de que o 
direito financeiro é um direito formalista, se receita e despesa estão numericamente batendo, tanto 
no orçamentário, quanto no financeiro. Deve-se ver se as receitas e gastos atendem aos requisitos de 
um Estado Democrático de Direito financeiro. Interferência de um poder em outros: se a saúde está 



um caos, o gestor pode gastar em outra área, mesmo tendo previsão orçamentária? Tem-se decisões 
para os dois lados, argumentos fortes para os dois lados. Para evitar uma quebra de funções 
constitucionais do Estado, prevalece mais o formalismo. A ingerência só costuma se dar, acontecer, 
quando se tem quebra de legalidade.  
Ponderação e razoabilidade: são normas de referencial teórico. É argumento mais ligado ao campo 
hermenêutico do que propriamente jurídico. 
 
10/05/13 
Orçamento Público 
a) Plano Plurianual e metas governamentais 
- Programas e mitos governamentais 
- Planejamento: 
Desenvolvimento econômico 
Equilíbrio regional 
Estabilidade econômica 
- Inclui 
Despesas capital 
Programas duração continuada 
Planos regionais e setoriais 
b) L. D. O. 
- Mitos e prioridades para exercício financeiro 
c) Leis orçamentárias 
- Orçamento fiscal, estatais e seguridade social 
- Natureza jurídica: 
c1) Lei Formal 
c2) Lei material 
- Crédito orçamentário 
-> Créditos adicionais 
- suplementares 
- especiais 
- extraordinário 
-> Realização depesa: 
a) Empenho 
b) Liquidação 
c) Pagamento 
 
Lei 4320/64: faz a classificação de despesas correntes e despesas de capital. 
Despesa corrente: não acresce ao patrimônio público 
Despesa de custeio: vinculado a manutenção do Estado 
ONGs: despesas correntes, com transferência de acréscimo patrimonial. 
Plano plurianal trabalha com despesa de capital. Todas essas despesas de capital devem ser 
programadas com um planejamento acima do exercício financeiro, justamente pela vinculação que 
se faz pelo acréscimo patrimonial estatal. Financiamento de aquisição de bens, de parque industrial, 
aporte de capital em parques societários. É comum hoje fazer investimentos de infraestrutura, como 
energia, petrolífera, quem costuma participar no aporte de recursos em troca de capital societário é 
o Estado. 
Créditos orçamentários: estão ligados à noção de despesa pública. Quando se faz um orçamento ou 
um planejamento, tem-se a previsão das receitas, das despesas. Tem-se planos contábeis, despesas 
específicas para a saúde, combate à dengue, etc. Quando se pretende realizar uma despesa pública, 
pretende-se alocar uma parte da previsão orçamentária, chamada dotação orçamentária, e essa parte 
para gasto específico é chamado de crédito orçamentário. São valores alocados para a realização de 
determinado tipo de gasto. Esse valor é a dotação e dentro da dotação separa-se o crédito para 



realizar-se no plano da execução financeira determinada tarefa. Logo o conceito de créditos 
orçamentários podem ser assim definidos: É o valor reservado dentro das despesas para aquele tipo 
de gastos. É muito comum leis aprovando créditos orçamentários. Dentro da despesa corrente de 
custeio do Estado tem-se a de pessoal. O planejamento orçamentário é anual, tendo que se reservar 
x milhões para pagar aquele pessoal. Por alguma ocorrência, o orçamento mal planejado não 
consegue cumprir o gasto com despesa de pessoal. Havendo a obrigação de pagar, tem-se que 
realizar créditos adicionais, os chamados créditos suplementares. É o princípio do equilíbrio 
orçamentário, econômico-financeiro do Estado. Os créditos adicionais suplementares tem essa 
finalidade. Os créditos adicionais especiais são despesas que não foram previstas, sendo possível a 
sua previsão. Não tem-se sequer uma dotação orçamentária para despesa pública. Isto está quase 
sempre ligado a uma ausência de planejamento ou orçamentos de grande porte, como o da União, 
em que a variedade de situações não consegue ser prevista e planejada no orçamento. Fazer o 
remanejamento através de créditos orçamentários precisa-se de autorização legislativa. O crédito 
extraordinário condiz com a previsibilidade. O extraordinário é uma despesa que não foi prevista 
mas também não era previsível. Ele vai ter uma previsão específica com a utilização de medida 
provisória. Está-se muito ligado com situações de calamidade pública ou força maior. São situações 
ligadas com a ideia da imprevisão. Quase sempre está-se ligado a ideia de calamidade pública e 
existe legislação própria para que o poder público reconheça a situação de calamidade. Tem-se 
decretos de calamidade pública, havendo possibilidade de ajustes de créditos extraordinários. O 
administrador poderá fazer contrato sem licitação. Pode-se manejar recursos sem a necessidade 
prévia de licitação. Todo gasto ainda que não prescinda da licitação, deve seguir cotações de preço, 
justificativas, etc., sob pena de responsabilidade do autor das despesas. 
Dotação, classificação das despesas, estando tudo no plano da previsibilidade orçamentária. Quando 
vai se executar a despesa, tem-se um procedimento específico. O pagamento, por exemplo, é um 
procedimento. É um procedimento que se instaura desde a licitação. Faz-se um procedimento 
licitatório, assina-se um contrato administrativo. É muito comum, por exemplo, em obras públicas, 
pagar-se na medida em que a obra se realiza. Faz-se isso através da mensuração. Está-se medindo 
aquilo que executou-se no contrato. O fornecimento desses serviços se dilui durante o período de 
vigência do contrato. Se se realiza o serviço, o empreiteiro recebe. O autorizador da despesa tem de 
fazer o empenho, a liquidação para aí chegar-se aos cofres públicos e transferir para o licitador 
pelos seus serviços. 
Empenho é a reserva da dotação, o crédito orçamentário previsto. Tem-se o documento de 
empenho. 
Liquidação: aquele empenho foi efetivamente executado. É como se fosse uma segunda verificação. 
Atesto que houve o empenho. Na prática, essa segunda verificação rarissimamente se faz. 
Tomada especial de contas: nova verificação. 
Precisa-se demonstrar que o procedimento foi realizado dentro do plano da legalidade, passando-se 
por todas estas etapas. 
 
ORÇAMENTO PÚBLICO 
Orçamento público é planejamento. Vai se planejar a vida financeira do Estado. Está-se muito 
ligado à lei orçamentária, quando o planejamento do Estado começa-se com o plano plurianual. A 
gestão pública de referência doutrinária é a Alemanha. O plano plurianual indica os programas e 
metas governamentais. Faz-se uma análise de créditos institucionais e créditos programáticos. 
Créditos institucionais é a ideia de realização de despesa a partir do órgão ou da entidade pública. 
Identifica-se o que cada órgão planeja de gasto. Não se pode gastar mais de tanto por cento com o 
pessoal. Despesa de capital: significa investimentos em imersões financeiras. Tem-se a leitura no 
orçamento, tem-se gastos voltados para o orçamento. Tem-se gastos no poder público. Sabe-se 
quanto vai se investir, se será preciso contratar, se será preciso aumentar a capacidade produtiva, 
etc. Créditos programáticos: o governo pretende gastos com determinado programa social. Por 
exemplo, para se realizar gastos em ano eleitoral, deve-se fazer programas de duração continuada. É 
observar se o programa está previsto no plano plurianual. Caso isso não seja observado, pode-se 



correr o risco de cassação eleitoral, por abuso de poder político econômico, com fins eleitoreiros, 
por serem feitos programas de duração curta. 
 
17/05/13 
Lei orçamentária 
b) LDO 
-> Metas 
-> Política das agências de fomento 
-> Proposta dos Poderes 
-> LRF 
c) Lei orçamentária 
-> Fiscal, seguridade e investimento de empresas estatais 
-> Execução 
 
Crédito Público 
-> Empréstimos 
- Limites 
- Externos 
- Princípios 
 
Anotações 
Leis orçamentárias: ideia da visão de longo prazo. O plano plurianual tem apenas 4 anos de sua 
previsão, ao invés de ser uma lei mais programática. 
No plano plurianual, dentro dessas despesas de capital que ultrapassam o exercício fiscal, quando se 
fala que tem um planejamento de longo prazo, um planejamento integrado, tudo isso é integrado 
com os segmentos setoriais. Seriam os segmentos setoriais prioritários. A área que teve maior 
direcionamento de recursos no Brasil nos últimos anos foi a área da infraestrutura para os eventos 
esportivos (olimpíadas e copa). É qual setor da economia que se desenvolverá durante determinado 
período. 
MP dos portos: deverá estar no plano plurianual. A infraestrutura dos próximos anos no Brasil é a 
infraestrutura do setor produtivo. Um dos grandes gargalos do Brasil é o investimento da estrutura 
produtiva. Não é só carga tributária que é alta. O custo de logística no Brasil é muito mais alto do 
que outros no mundo. Quando se pega a ideia do planejamento governamental, recursos nessas 
áreas devem ser alocados. Quem irá fazer em conjunto com o governo estatal é a iniciativa privada. 
É exatamente no plano plurianual e na LDO que se pode verificar o direcionamento do setor 
privado, que é onde se destinará recursos para investimentos. Além do plano setorial, tem-se o 
regional. Exemplo é o plano de ferrovia no Nordeste. Isso vem do plano regional, em que se 
consegue visualizar melhor as áreas a serem investidas.  
Subsídio: sai o dinheiro público e vai para o privado, seja diretamente ou indiretamente (redução de 
juros, etc.). O objetivo é que os empresários tenham acesso a recursos financeiros em que o juros 
sejam o mais próximo do cenário internacional por conta de competitividade. Gasto governamental 
está na atividade financeira do Estado e esse gasto deve estar explicitado na lei orçamentária. 
Despesas de capital: ultrapassam o exercício fiscal e estarão em leis e diretrizes orçamentárias. 
Planos programáticos (ex: bolsa família): também devem estar incluídos no programa e diretrizes da 
lei orçamentária. 
No plano plurianual tem-se metas. A LDO tem o objetivo de ser a médio prazo (meio termo entre a 
lei orçamentária anual e o plano plurianual), com metas e prioridades. E dentro do curto prazo, qual 
o setor que vai ser destacado? A lei de responsabilidade tentou transformar a LDO em lei trianual, 
as prioridades dentro de um triênio. A LDO seria um destaque daquilo que se executaria nos três 
anos seguintes. Todavia isso foi vetado pelo executivo. Facilitaria, do ponto de vista de 
planejamento, estes destaques para melhor viabilizar a gestão pública e a repercussão disso no setor 
econômico privado. A LDO funciona como uma lei aprovada no primeiro semestre que irá 



direcionar a elaboração da lei orçamentária, embora não tenha o mesmo detalhamento desta. A ideia 
da LDO são esses destaques: o que o governo pretende focar para elaborar a lei orçamentária? Ex: 
metrô. A LDO, em Belo Horizonte, aprovou o metrô como uma área prioritária.  
A lei orçamentária se vincula à LDO? Pode ter regras distintas da LDO? Pode. Esse é um problema 
de planejamento. Deveriam ser mais rígidas as regras de planejamento do Estado, da LDO. 
Planejou, não poderia se alterar substancialmente o planejamento idealizado, pois comprometeria-se 
tudo no setor público e privado. A adequação sim é necessária. Formalizando e permitindo essas 
situações isso seria o ideal no planejamento estatal. A LDO, no dia a dia da administração pública, 
perde um pouco de interesse por conta disso. É um planejamento que não vincula na lei 
orçamentária. O que interessa em discutir é a lei orçamentária. 
Política das agências de fomento: os bancos de investimentos estatais fazem muita política de 
agência de fomento. Ex: BNDS. Tem de passar necessariamente pelo planejamento estadual. Ex: 
esse ano o BNDS tem 2 bilhões para gastar na área de infraestrutura. Em MG é a CODEMIG e o 
BDMG. Isso passa pelo planejamento orçamentário do Estado. O Estado de MG, dentro de seu 
plano plurianual, dentro de sua LDO, tem recursos alocados para essas entidades. As agências de 
fomento tem, portanto, essa improtância. 
Proposta dos poderes: arts. 51, 58, 99, 127 da CF. Todos os poderes já tem seus orçamentos 
delineados dentro da LDO. Há previsões constitucionais de regulamentação da atividade financeira 
dos poderes. Deve haver previsão no plano plurianual, LDO e Orçamento. 
Lei orçamentária: é a lei que vai gerir, do ponto de vista financeiro, o cotidiano da administração 
pública. Tudo que é executado pela administração, que tenha gasto, deve ter passado pela LO. É o 
planejamento da execução financeira. Se é planejamento, é estimativa. Está-se estimando que o 
Estado vai gastar dentro do exercício. Nenhum gasto pode ser realizado sem passar pela LO. Por 
isso tem-se três orçamentos em um: orçamento fiscal, orçamento da seguridade social e o 
investimento de empresas estatais. O pagamento dos benefícios não sobrevive só pelo custeio das 
atribuições, como também pelo aporte do Estado. Hoje, serviço público, já não entra mais nessa 
hipótese. Será uma previdência complementar, além da previdência geral. 
Despesas de capital: empresas na administração indireta. É saber quanto o Estado vai colocar na 
economia de recursos. Vai fazer obra? Despesas na iniciativa privada. Tem-se um orçamento quase 
que paraestatal especificamente sobre esses investimentos. Ex: Petrobrás. 
Execução do orçamento: é possível o planejamento do orçamento não ser executado. É muito 
comum no planejamento dos Estados, os dois primeiros anos do exercício do mandato o governo 
gerar controle. O terceiro ano sobretudo, os dois últimos anos, serão o de gastos. Estará-se perto da 
eleição. A execução financeira pode ser distinta do planejamento. Por isso pode-se fazer mudanças 
na lei orçamentária, como os créditos adicionais, o crédito suplementar, os créditos extraordinários. 
A execução financeira tem de ser bem organizada. Planejamento é a ideia. 
Crédito Público: é a ideia dos empréstimos. O governo pode tomar dinheiro emprestado? Pode. Não 
só pode como é o maior tomador de receitas do mercado financeiro. Ele emite títulos. Toda a dívida 
pública é a emissão de títulos que particulares detém colocados no mercado financeiro. Quanto 
maior a credibilidade do país, maior o longo prazo do título. Tem-se menor risco e recebe-se juros 
periodicamente. Os títulos giram em longo prazo e aí vem toda a regulamentação do setor 
financeiro. Os fundos criados, boa parte destes fundos tem de investir um percentual em títulos 
públicos. O Estado é o tomador de empréstimo natural. Ele que acaba fixando os juros no mercado. 
É um balizador. Justamente em função das irresponsabilidades de alguns gestores, quais são os 
limites dos empréstimos? Tem-se os limites constitucionais regulamentados pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Hoje só consegue-se fazer essas operações se for possível adimplir no 
mesmo mandato. Empréstimo externo: autorização de capacidade financeira liberada e autorização 
do Senado Federal. Isso parte dos índices do Senado Federal para captação dos recursos no sistema 
financeiro internacional. 
MATÉRIA DA PROVA: RECEITA, DESPESA E ORÇAMENTO 
 
Monitoria 



LDO: possui três funções: função de orientar a lei orçamentária, selecionar no plano plurianual 
aquilo que vai ser aplicado no exercício. Ela tem que estabelecer as alterações que for haver na 
legislação tributária. Ela tem dois anexos: o anexo de metas e o anexo de riscos. As metas são: 
receita, despesa, resultado nominal, resultado primário e dívida. A LDO quando está sendo feita 
para o exercício seguinte, tem de se observar esse plano de metas. Anexo de riscos: algumas 
despesas, possibilidade de contingenciamento de despesas. 
LOA: lei orçamentária anual. É a lei que é chamada de orçamento, feita após a LDO. O que está na 
LOA tem de estar previsto de forma geral. A LDO é a base da LOA. A iniciativa das leis 
orçamentárias é do poder executivo. É o poder executivo é quem arrecada, quem prevê que serão as 
despesas. O orçamento do ente federado é um só. 
Não se pode fazer qualquer alteração por ementa, ou por medida provisória, ou por decreto no 
orçamento. Não é simples o procedimento. As alterações estão previstas no art. 166 da CF. As 
ementas tem de ser compatíveis com o plano plurianual ou a LDO. Depois que se tem as leis 
prontas, podem haver algumas alterações nelas, de acordo com os créditos. Antes da lei pronta, 
aprovada pelo legislativo tem o procedimento de ementa. Ler para a prova o art. 166 da CF. 
Plano plurianual críticas: primeira em relação à temporalidade. O tempo é escasso. Além disso, é 
muito geral, não dando restrição que o Estado precisa para atuar. No PPA as vezes se estabelece um 
programa de duração continuada. 
Orçamento: fundamento normativo na constituição orçamentária. 
Art. 165 a 169, art. 70 a 75, 79 e 31 da CF 
Natureza jurídica: o orçamento tem natureza jurídica de lei formal. (questionável) 
Orçamento e planejamento: art. 164, parágrafo 7o, 166 parágrafo 4o e 167 parágrafo 1o. (PPA, LDO, 
LOG) 
PPA: despesas de capital, programação, orientação e 4 anos de duração. 
LDO: metas e prioridades, alterações tributárias, orienta LOA, anexo de metas fiscais (art. 4o, I, 
LRD) 
LOA: previsão de despesas, estimativa de receitas. 
A anualidade se refere ao fato de o lançamento vigorar para o exercício. 
Ler para a prova: art. 9 ao 18 da lei 4320. As receitas correntes são as receitas auferidas por 
recursos gerais. Receitas de capital: são provenientes da capitalização de recursos financeiros, 
dívidas, etc. Despesa corrente: despesa de energia, da administração em si. Despesa de capital: são 
inversões financeiras, etc. 
Despesa corrente: advém de procedimentos de atuação correntes do Estado. Não advém de uma 
despesa nova. Receita corrente: exemplo são os impostos. 
Receita de capital: a privatização também é uma receita de capital. 
Fases da despesa: tem o empenho, liquidação e pagamento. Empenho: reserva-se determinada 
dotação orçamentária para determinada obrigação. Contrata-se aquela obrigação. Gera-se aquela 
obrigação a partir daquela reserva de dotação orçamentária. O empenho é o nascimento da 
obrigação de pagamento. Depois do empenho vem a liquidação. Verifica-se o serviço, se a 
obrigação foi prestada. Logo depois da liquidação vem-se o pagamento. É importante saber que as 
fases tem uma ordem. O empenho gera a obrigação no sentido contratual. A obrigação de 
pagamento se confirma a partir da liquidação. Os órgãos do Estado tem um controle tanto interno 
quanto externo. O orçamento é um ciclo, sendo feito de planejamento, execução e controle. A 
controladoria da prefeitura observa os gastos e se está cumprindo tudo. 
Art. 70 da CF. 
Controle orçamentário: é realizado sobre a efetiva execução do orçamento. 
Art. 75 a 81 da lei 4320. 
Obrigações contábil, orçamentária, patrimonial e financeira. 
Art. 58 a 65 da lei 4320. 
Controle interno: feito pelas controladorias dos órgãos, ou por comissões. O controle externo está 
no art. 71 da CF, e é feito pelo legislativo com auxílio dos tribunais de contas. Controle externo: 
tem de se avaliar os processos licitatórios, vários instrumentos para se coibir. Importante saber é 



que se o ente responsável assina. Controle do próprio órgão. Pode sofrer ação de improbidade, 
crimes de responsabilidade (Lei de responsabilidade fiscal – LRF). Tem-se uma responsabilidade 
fiscal delimitada, respeitando-se os limites da LRF. O controle interno e externo são concomitantes. 
Os TCEs e TCUs emitem pareceres. 
 
07/06/13 
Provas: 28/06 -> prova final 
14/06 -> estudo dirigido + segunda chamada 
05/07 -> exame especial 
-> Controle e fiscalização 
a) Contábil 
b) Financeiro 
c) Orçamentário 
d) Patrimonial 
-> subvenção, subsídios e renúncia fiscal 
-> controle 
a) Interno 
b) Externo 
-> Destinatários 
-> formas de controle 
a) à posteriori 
b) simultâneo 
c) prévio 
 
a) Interno 
- 
 
Anotações 
Tem-se uma série de limites e despesas dentro da lei de RF. Tem-se muitos questionamentos, como 
por exemplo, o excesso de cargos em comissão no poder público. 
Cargos de assessoria jurídica deveriam ser necessariamente concursados. A direção poderia ser 
comissionada, pois tem a confiança com o político agregado. 
Tem-se uma linha de mecanismos para se fazer avaliação em termos de gestão pública e para 
conseguir resultados, deve-se trabalhar com controle e fiscalização. O controle depende 
naturalmente da atividade de fiscalização. As atividades de fiscalização são muito valorizadas em 
termos de administração pública. 
Fiscalização de direito financeiro: é uma das mais importantes e está longe de se atingir um patamar 
ideal. Que tipo de controle deve se fazer em termos da gestão do Estado? 
Contábil: é sempre em razão da materialização da pessoa jurídica. É a contabilidade que fará o 
registro de todas as alterações feitas pela empresa. Toda receita e despesa deve estar 
necessariamente contabilizada. Da mesma forma que funciona com a empresa, funciona com a 
administração pública. Na hora que se vai executar, a execução financeira vai se materializar via 
contabilização pública. Toda execução pública possui contabilização pública. A lei 4320 está dando 
também o direcionamento em termos de contabilidade pública. Tem todo um trabalho específico da 
contabilidade. Nos últimos 2 ou 3 anos se discute muito a reformulação da contabilidade pública. A 
contabilidade deve expressar cada vez mais a realidade material da pessoa jurídica e a realidade de 
suas operações. Houve uma crítica muito grande à União, pois ela teria mexido em muitos números 
para garantir superávit. Os resultados muitas vezes colocados, passam pela contabilidade. Na lei de 
responsabilidade fiscal, tem-se relatórios bimestrais que hoje são obrigatórios. Esses relatórios 
devem ter publicidade, devendo ser fixados e publicados. Todos aqueles que tiverem interesse 
podem exercer controle (cidadão, ONGs de monitoramento da atividade pública, etc.) 
A transparência passa de acesso a informação.  



Dívida tributária: é um relatório onde se relaciona todos os créditos tributários de titularidade do 
ente federado.  
Hoje a contabilidade vai muito além de registro contábil. O contador tem esse papel de orientação e 
é hoje o que se chama de controladoria. Todas as grandes empresas tem controladoria. A 
controladoria passa pelo fiscal, pela contabilidade pública. Deve-se interpretar a realidade para 
transformá-la em registro. Por exemplo, leasing sempre foi passado como despesa. Leasing 
financeiro hoje é ativo. Muda completamente o lançamento contábil, até o reflexo fiscal. Na área 
empresarial, de controladoria, hoje discute-se as regras de CPCs (comitê de pronunciamento 
contábil). Tem-se mais de 40 pronunciamentos contábeis. A diversidade de atos acarreta isso. É o 
que deve refletir para área pública. Quando se está em crise, para se ter realidade dos números, 
deve-se ter uniformidade do padrão contábil. Hoje deve se ter dados muitos claros e transparentes 
para realizar-se empréstimos. Consegue-se ver o Estado dentro dessa realidade contábil.  
Controle financeiro: controle financeiro está dentro do que se discute nas leis orçamentárias. É o 
próprio controle da execução orçamentária. Tem de se ter a correspondência dentro dos limites. Só 
se pode fazer o financeiro se tiver previsão orçamentária. O orçamentário é o planejado. Financeiro 
é o executado. Por isso, quando se trabalha contábil e financeiro, eles estão ligados. Se se realizou 
financeiramente, isso vai gerar registro contábil. Os sistemas de gestão são integrados. O modo 
financeiro e o modo contábil são integrados. O controle financeiro gera um registro contábil. Uma 
realização financeira, a partir do momento que se alimenta a informação no sistema, 
automaticamente está-se alimentando a contabilidade. Essa mesma realidade tem-se na 
administração pública. Dentro de uma gestão de administração mais evoluída, os sistemas são todos 
integrados. Isso tudo vem aprimorar a gestão pública. O erro na administração pública gera 
processo. Na discussão de improbidade, discute-se muito, por exemplo dolo. Quase todo gestor 
possui uma ação nas costas, devido a grande complexidade dos mecanismos, havendo divergência 
ou falha no lançamento.  
Controle orçamentário: é previsão. O controle financeiro deve estar previamente aprovado no 
orçamento. Tem-se controle orçamentário que vai se contar no financeiro e que se contará no 
contábil. São mecanismos que permitem mais formas de controle. Se está dentro do contábil, estará 
dentro do financeiro, que por sua vez estará no orçamentário. O orçamento estaria dentro também 
do sistema. Toda grande empresa tem um orçamento previsto de execução no ano seguinte. 
Por fim, o controle patrimonial. Como está o controle da administração pública? Sumiu, aumentou, 
o que ocorreu? Isso é controle patrimonial. O contábil tem os ativos, mas não detalha. Todo reflexo 
do controle patrimonial está no contábil. Todo bem é ativo. Ativo é conjunto de bens e direitos. 
Todo bem e direito deve estar refletido no ativo. Criação do ativo intangível: tem-se marca, alguns 
direitos que estão registrados, como patentes, etc. O controle patrimonial do Estado é hoje 
basicamente um controle físico de bens materiais. Todos os controles devem estar ligados. Isso faz 
parte da atividade financeira do Estado, devendo tudo ser fiscalizado pelo controle. Todo registro 
contábil deve ter valor monetário. O preço é o valor da nota fiscal. A depreciação é valor ajuste 
presente, valor ajuste mercado. Todo bem deve ser trazido a valor presente. Depreciação imóvel 
normalmente não se tem. 
Subvenções, subsídios e renúncia fiscal: subvenções são dados para entidades que cumprirão 
interesses públicos. Subvenções: transfere-se dinheiro para uma entidade pública. Transfere-se 
dinheiro para ONG tal. O Estado transfere dinheiro. As subvenções vão para essas entidades. O 
subsídio vai para empresas. Abre-se mão de valores da administração para subsidiar o direito 
econômico. Renúncia de receita: deixa-se de receber, e esse deixar de receber é visto como um 
gasto. Concedi isenção para atrair o investimento x naquela localidade. Isso é tido como gasto. Esse 
tipo de controle também se faz. Tudo é registrado. Renúncia fiscal é quando se abre mão de 
tributos. Subsídio é redução de juros, é financiamento, renegociar, etc. Subsídio é para finalidade 
econômica. Subvenção é para finalidade social. A renúncia de receita também tem finalidade 
econômica. Subsídios são só para desenvolvimento da atividade econômica. A renúncia de receita é 
renúncia fiscal (art. 14 da LRF). 
Tem-se duas formas de controle realizadas na gestão: interna e externa. Interna: controladorias, 



controladoria geral do município. Controladorias são formas de controle interno. Ouvidoria também 
seria um controle. Tem-se auditorias internas. Até chegar em um órgão de controle interno, como a 
secretaria. 
Externa: tribunal de contas, ministério público, legislativo, cidadão, entidades de controle como 
ONGs de fiscalização. Tecnicamente, quando se fala em controle externo está relacionado a 
controle pelos Tribunais de Contas e pelo MP. 
 
21/06/2013 
-> Controle 
a) Interno 
b) Externo 
 
-> Momento de realização 
a) “a posteriori” 
b) simultâneo 
c) prévio 
 
-> Funções do Tribunal de contas 
a) Apreciar as prestações de contas 
b) atos de admissão e aposentadoria 
c) auditorias técnicas 
d) fiscalizar e suspender a execução de obras 
e) Aplicar sanções 
 
-> Lei de Responsabilidade Fiscal 
- origem 
- equilíbrio e transparência 
a) Receita pública 
b) Despesa pública 
c) Transferências voluntárias 
d) Dívida e endividamento 
 
Orçamento contempla um planejamento. Não utilização de medidas provisórias em regra. Prefeito 
pode utilizar medida provisória, desde que esteja previsto na lei orgânica. Tendo autorização de lei 
orgânica, pode exercer medida provisória.  
Questionar PDI: lucro bruto da empresa do projeto. Não existe ilicitude no patamar de lucro. Pode 
ser alto, pouco, não podendo-se tratar a  
Tribunal de contas: é um controle institucionalizado. Rio - São Paulo. Todos os municípios se 
inserem no tribunal de contas do Estado, salvo Rio e São Paulo que possuem . Ele é vinculado ao 
legislativo. É reconhecido como poder autônomo, tendo independência de atuação. O conselheiro 
nomeado ao tribunal de contas tem todas as prerrogativas de um membro do judiciário. Existe um 
corpo técnico altamente qualificado. Tem-se uma estrutura cuja ideia é bem montada e a concepção 
prática é muito boa. Fiscaliza-se mais demora. Todas as contas públicas são julgadas da 
administração direta ou indireta, são analisadas pelo tribunal de contas. Todo convênio realizado 
tem de ter prestação de contas específico (transferências voluntárias) e no caso de subvenção e 
subsídio. É dinheiro público investido. Atos de admissão e aposentadoria: passam pelo tribunal de 
contas, como ideia de revisão e legalidade. Tem-se auditorias técnicas, que são auditorias regulares, 
que são ditas auditorias técnicas especiais. Caso sempre isso gera uma tomada de conta especial. 
Quase sempre tem um pessoal qualificado para fazer essa auditoria. Os profissionais auditores são 
concursados, os conselheiros nomeados. 
Fiscalizar e suspender execução de obras. Uma medida quando se detecta superfaturamento e 
desvio, é a do tribunal de contas suspender a obra. Ele pode suspender a execução do contrato tida 



como regular. O instrumento jurídico para controle existe efetivo. Ele pode aplicar sanções, 
determinada indenização de dinheiro por desvio de dinheiro público. A sanção do Tribunal de 
Contas é título executivo. 
Problemas práticos do Tribunal de Contas: o conselheiro pode ser qualquer cidadão, independente 
de formação técnica Esses tribunais não que sejam sérios e que não tenham competência técnica. A 
formatação política na nomeação não tem favorecido de forma adequada ao bom desempenho do 
tribunal de contas. Quando se tem um período de permanência muito grande de uma mesma linha 
política no Estado, todos os conselheiros são nomeados por aquela linha. O conselheiro não é 
obrigado a seguir parecer técnico do auditor. Havendo divergência, poderá o conselheiro seguir sua 
consciência. CARF: conselho administrativo de receitas fiscais. 
A partir do momento que o auditor técnico é concursado, não existe subordinação auditor-
conselheiro. Existe todo um procedimento técnico dentro dos tribunais de contas. 
O tribunal de contas rejeito as contas. A rejeição de contas pode ser rejeitada pelo legislativo, por 
maioria qualificada. 
Momento da realização do controle 
O Brasil adota o à posteriori. Fechou o exercício, prestou as contas e aí que se fiscalizará. Esse 
controle está mitigado com a CF e com a LRF com a previsão de um controle simultâneo. É o caso 
de poder se suspender uma obra já iniciada. Existem mecanismos para que o controle não seja só à 
posteriori. Dentro da ideia de transparência, que está na LRF, tem-se relatórios que devem ser 
enviados. As contas tem de estar dois meses à disposição de fiscalização. Essa transparência e os 
relatórios que são feitos no curso do exercício financeiro permitem o controle simultâneo. O 
tribunal de contas manda um ofício de alerta ao prefeito, ao governador, ao presidente, quando há 
divergência no cumprimento. O controle prévio é muito difícil de ser exercido, ainda mais com a 
quantidade de entes federados que se tem. O tribunal de contas, mesmo nos casos de licitação, tem 
controle prévio, basta querer executar. Sempre que tem alguma denúncia, ele analisa e ele se 
manifesta. Manda-se suspender edital. Existe isso no Tribunal de Contas. O que predomina é o à 
posteriori, mas tem-se essas duas medidas. Além disso, tem-se MP para o tribunal de contas e MP 
federal. Ambos para o controle da gestão financeira. O MP não é tratado de forma 
institucionalizada. Hoje ele é um controle efetivo. O MP deveria desempenhar um papel importante 
nisso? Deveria. Independência: existe naquilo que se tem um parâmetro. Cada procurador ou 
promotor tem de respeitar essa independência. Falta essa atuação uniforme. Se é para agir, aja em 
todos os casos, para não ficar com fama de perseguição. 
O sistema jurídico é bem completo com as realizações de controle. 
O controle externo formal é o tribunal de contas. Acrescenta-se o MP como controle externo, em 
função da independência dos dois órgãos. A atribuição do MP está ligada a gestão do controle 
público. Por fim, tem-se um controle externo do cidadão vindo de ação popular. Essa ideia do 
controle do cidadão é muito relativa em função disso. Mas ainda que motivada por interesses 
políticos, não deixa de ser um controle. 
Controle interno: segundo a CF, deve ser complemento de atuação junto ao controle externo. Deve 
ser um controle de auxílio, com relação a informações, dentre outras coisas, ao controle externo. 
Problema: nomeações políticas. 
Estrutura da LRF: 
Origem: para consolidar a realidade econômica brasileira, a responsabilidade da gestão financeira 
era imprescindível. É parte de problemas vinculados à gestão pública. Na constituição, não se tinha 
sanção pré-estabelecida. A LRF surge nesse contexto. Duas premissas básicas que estão no 
preâmbulo dessa lei é o equilíbrio e transparência. Trabalhar-se-á buscando equilíbrio (afetação de 
receita, despesa pública) e equilíbrio (relatórios). Gastos com pessoal são sempre muito 
importantes, por ter limites. Tem-se um poder direcionado pelos municípios e seu tamanho, além de 
diretrizes de gasto pessoal. Um gasto que impacta muito é o endividamento. Municípios e Estados 
tem endividamento com a União. Existe uma dívida interna já consolidada, dívidas decorrentes de 
empréstimos internacionais, com a emissão de títulos de dívida pública. Os limites passam a ser 
estabelecidos mais detalhadamente do que está na constituição com o que está presente na LRF. 



Resta pagar no fechamento, nos dois últimos quadrimestres, evitar o endividamento. Boa parte das 
leis dos governos pós lei de responsabilidade fiscal é a adequação dos custos em limites fiscais. Um 
ponto importante é que nos contratos de empréstimo sempre se tem uma cláusula de garantia e 
contra-garantia. Receitas tributárias próprias e repartição de receitas que são transferências 
constitucionais obrigatórias. Cada ente federado tem sua receita tributária própria, garantindo a 
condição como ente federado. Hoje se permite que possa se dar essas duas receitas como garantia. 
Essas duas receitas jamais poderiam ser tocadas, pois garantem o funcionamento mínimo do ente. O 
STF falou que isso era válido nas cláusulas de garantia, tornando constitucional. 
 
Tópicos para a prova: 
Leis orçamentárias: saber o que cada uma dispõe, art 165 parágrafos primeiro e segundo, quinto, 
parágrafo oitavo, da CF. Saber cada que poder faz com sua lei orçamentária, o poder executivo é o 
que tem a competência do projeto de legislativo. Cada ente federado faz sua lei orçamentária. O 
controle vai ser exercido pelo congresso, com o auxílio do tribunal de contas da união, quem 
controla é o município, a assembleia, com auxílio dos tribunais de contas do estado. No Brasil não 
tem tribunal de contas dos municípios. Existe a exceção, de ter-se um tribunal de contas do rio de 
janeiro e de são Paulo. Quem faz o controle externo é o Estado. 
Créditos especiais, extraordinários, suplementares. Adicionais é o gênero. Especiais, suplementares 
e extraordinários 
Renúncia fiscal e renúncia de receitas:  
O controle exige interno e controle externo e saber cada um. 
1) Autorização na lei de orçamento para abertura de créditos suplementares é exceção ao princípio 
da: 
a) Não afetação de receitas 
b) Unidade 
c) Universalidade 
d) Exclusividade 
e) Orçamento bruto 
Resposta: letra d. Exclusividade: a lei só vai tratar de receitas e despesas. 
Parágrafo 8 do art. 165 da CF. 
Crédito suplementar vem para cobrir uma despesa que não está prevista. Suplementar: abre-se o 
crédito suplementar para suplementar um determinado valor que já estava previsto de ser gasto. O 
crédito especial é de uma despesa que não estava previsto. Créditos extraordinários: não tem 
requisito de autorização legal, podendo ser abertos por decreto. Os créditos especiais já podem ter 
previstos. 
Receita e despesa: lei 4320. 
Art. 70 e 71 da CF: o controle externo é exercido pelo poder legislativo com auxílio dos tribunais de 
contas. As competências do art. 71 são muito claras. Nas contas do chefe executivo, as contas são 
do chefe, do presidente, do prefeito, não do país, do município. É o prefeito que se responsabilizará 
pelas contas. O tribunal de contas emite parecer prévio sobre as contas do chefe do poder executivo, 
que não é vinculativo. Este parecer prévio vai para a câmara e lá os legisladores vão julgar as 
contas. O tribunal de contas julga de hierarquias privadas. MP e ação popular são controles 
externos. 
Controle interno: No âmbito federal, os ministérios exercem controle interno. Não deve-se 
confundir ministério com Ministério Público. Hoje em dia existe uma posição majoritária que diz 
que o CNJ exerce controle externo. 
Orçamento bruto é que o orçamento tem de consolidar todas as receitas e despesas. Não se pode 
fazer nenhuma dedução antes. Determinada receita é vinculada para uma determinada despesa. 
Todos os orçamentos dos órgãos e dos poderes tem de estar unificados. A lei orçamentária engloba 
os orçamentos do poder executivo, poder legislativo e do poder judiciário. Princípio da simetria na 
constituição. 


