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APRESENTAÇÃO 

 E-BOOK: DICAS CRUCIAIS PARA O TCU 
Olá, Estrategista! 

 

O próximo concurso do Tribunal de Contas da União está a todo vapor. Após a divulgação da nova autorização, o edital 

é esperado muito em breve. 

 

Sabemos que o edital do TCU possui uma quantidade grande de disciplinas e conteúdos, deixando muitos concurseiros 

desanimados ou em dúvidas sobre como estudar. Por essa razão, idealizamos este e-book chamado DICAS CRUCIAIS 

PARA O TCU (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS). 

 

Os nossos professores avaliaram CADA AULA do nosso curso pré-edital para o TCU e separaram o que eles consideram 

como CRUCIAL dentro de cada tema. 

 

O que seria um conteúdo crucial?  

 

É aquela parte da matéria que tem grandes chances de cair na prova, algo que serve de base para o entendimento de 

outros conteúdos etc., ou seja, algo que você realmente DEVE DOMINAR! Neste e-book de quase 280 páginas você 

encontrará O QUE REALMENTE É FUNDAMENTAL das disciplinas de conhecimentos específicos do cargo de Auditoria 

Governamental do TCU. 

 

Significa que você não precisará estudar o restante das aulas? Obviamente não! Você deve estudar TUDO que vier no seu 

edital! Mas, na hora de revisar e se aprofundar nos estudos, foque nos assuntos trazidos neste e-book, combinado?! 

 

Agora... Chega de papo e vamos estudar! 

 

Equipe Estratégia Concursos 
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA – PROF. SÉRGIO 

MENDES 

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: PPA, LDO E LOA 

1. Plano Plurianual na CF/1988 

Entendendo o Conceito 

O Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) são as 

leis que regulam o planejamento e o orçamento dos entes públicos federal, estaduais e municipais. No âmbito 

de cada ente, essas leis constituem etapas distintas, porém integradas, de forma que permitam um 

planejamento estrutural das ações governamentais. Na seção denominada “Dos Orçamentos” na Constituição 

Federal de 1988 (CF/1988) vemos essa integração, por meio da definição dos instrumentos de planejamento 

PPA, LDO e LOA, os quais são de iniciativa do Poder Executivo.  Segundo o art. 165 da CF/1988: 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I – o plano plurianual; 

II –as diretrizes orçamentárias; 

III – os orçamentos anuais. 

A Constituição Federal de 1988 recuperou a figura do planejamento na Administração Pública brasileira, com 

a integração entre plano e orçamento por meio da criação do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. O PPA, assim como a LDO, é uma inovação da CF/1988. Antes do PPA e da CF/1988, existiam 

outros precários instrumentos de planejamento, como o Orçamento Plurianual de Investimentos (OPI), com 

três anos de duração, o qual não se confunde com o PPA, que possui quatro anos de duração.  

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 comum1. 

Ou seja, devem ser analisados e votados pelo Poder Legislativo.  

Neste tópico trataremos do Plano Plurianual. Segundo o art. 165 da CF/1988: 

§ 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. 

Quanto aos investimentos, determina o art. 167 da CF/1988: 

§ 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. 

 
1 Art. 166, caput, da CF/1988. 
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Antes de falar de prazos, vamos entender a diferença entre legislatura, sessão legislativa e período legislativo: 

a legislatura, segundo a CF/1988, é o período de quatro anos. Cada legislatura possui quatro sessões 

legislativas, que ocorrem anualmente de 02 de fevereiro a 22 de dezembro. Por sua vez, cada sessão legislativa 

possui dois períodos legislativos, o primeiro de 02 de fevereiro a 17 de julho e o segundo de 1º de agosto a 22 

de dezembro.  Em suma: 

 

Planos e Programas Nacionais, Regionais e Setoriais 

A Constituição Federal, em seu art. 165, determina que: 

§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em 

consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. 

Os planos nacionais, setoriais e regionais são instrumentos de comunicação à sociedade das ações 

governamentais, observados a estratégia nacional de desenvolvimento econômico e social, o PPA 2020-2023 

e as diretrizes das políticas nacionais.   

(CESPE – Auditor de Finanças e Controle – SEFAZ/AL - 2020) Nenhum investimento poderá ser iniciado 
sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a sua inclusão, sob pena de crime de 
responsabilidade. 

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. 
167, § 1º, da CF/1988). Assim, a questão está errada porque não cita que a regra se aplica apenas aos 
investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro. 

Resposta: Errada 

2. Lei de Diretrizes Orçamentárias na CF/1988 

A LDO também surgiu por meio da Constituição Federal de 1988, almejando ser o elo entre o planejamento 

estratégico (Plano Plurianual) e o planejamento operacional (Lei Orçamentária Anual). Sua relevância reside 

no fato de ter conseguido diminuir a distância entre o plano estratégico e as LOAs, as quais dificilmente 

conseguiam incorporar as diretrizes dos planejamentos estratégicos existentes antes da CF/1988. 

Segundo o art. 165 da CF/1988: 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, 

estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da 
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dívida pública, 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. 

A LDO é anual no sentido de que a cada ano teremos uma LDO (LDO-2020, LDO-2021, LDO-2022 etc). Todavia, 

a vigência (duração) da LDO extrapola o exercício financeiro, uma vez que ela é aprovada até o encerramento 

do primeiro período legislativo e orienta a elaboração da LOA no segundo semestre, bem como estabelece 

regras orçamentárias a serem executadas ao longo do exercício financeiro subsequente. Por exemplo, a LDO 

elaborada em 2020 terá vigência já em 2020 para que oriente a elaboração da LOA e também durante todo o 

ano de 2021, quando ocorrerá a execução orçamentária. 

O prazo para encaminhamento da LDO ao Legislativo é de oito meses e meio antes do encerramento do 

exercício financeiro (15 de abril) e a devolução ao Executivo deve ser realizada até o encerramento do 

primeiro período da sessão legislativa (17 de julho)2. A sessão legislativa não será interrompida sem a 

aprovação da LDO3. 

 

 

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.4 Tal dispositivo, nos termos da lei de 

diretrizes orçamentárias5: 

I - subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de 
despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais; 

II - não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados; 

III - aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. 

Repare que há um dever de que se envide esforços para a execução das programações orçamentárias, mas devem ser 
seguidas as determinações da LDO, as quais considerarão dispositivos constitucionais e legais sobre metas fiscais e limite 
de despesas (como aqueles previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal). Ainda, não se aplica nos casos de impedimentos 
de ordem técnica devidamente justificados e se aplica exclusivamente às despesas primárias discricionárias. 

Integrará a lei de diretrizes orçamentárias, para o exercício a que se refere e, pelo menos, para os dois exercícios 
subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão 

alocados na lei orçamentária anual para a continuidade daqueles em andamento6. 

 
2 Art. 35, § 2º, II, do ADCT. 
3 Art. 57, § 2º, da CF/1988. 
4 Art. 165, § 10, da CF/1988. 
5 Art. 165, § 11, da CF/1988. 
6 Art. 165, § 12, da CF/1988. 
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O disposto acima aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da seguridade social da União 7. 

As leis de que trata este artigo (PPA, LDO e LOA) devem observar, no que couber, os resultados do monitoramento e da 
avaliação das políticas públicas previstos no § 16 do art. 37 da CF/1988 (os órgãos e entidades da administração pública, 
individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser 

avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei).8 

Não se preocupe agora com as definições de cada termo apresentado. Teremos momentos adequados para as explicações. 
Por exemplo, nos próximos tópicos compreenderemos os orçamentos fiscal e da seguridade social. 

(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) As eventuais alterações na legislação tributária 
com impacto na previsão de receita devem ser incorporadas à LOA.  

A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, 
estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da 
dívida pública, 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 (art. 165, § 2º, da 
CF/1988). 

Resposta: Errada 

3. Lei Orçamentária Anual na CF/1988 

Entendendo o Conceito 

A Lei Orçamentária Anual é o instrumento pelo qual o Poder Público prevê a arrecadação de receitas e fixa a 

realização de despesas para o período de um ano. A LOA é o orçamento por excelência ou o orçamento 

propriamente dito. 

A LOA deve conter apenas matérias atinentes à previsão das receitas e à fixação das despesas, sendo liberadas, 

em caráter de exceção, as autorizações para créditos suplementares e operações de crédito, inclusive por 

antecipação de receita orçamentária.9 Trata-se do princípio orçamentário constitucional da exclusividade. 

A finalidade da LOA é a concretização dos objetivos e metas estabelecidos no PPA. É o cumprimento ano a ano 

das etapas do PPA, em consonância com o que foi estabelecido na LDO. Portanto, orientada pelas diretrizes, 

objetivos e metas do PPA, compreende as ações a serem executadas, seguindo as metas e prioridades 

estabelecidas na LDO. 

Quanto aos prazos, a Lei Orçamentária Anual federal, conhecida ainda como Orçamento Geral da União (OGU), 

também segue o ADCT. O projeto da Lei Orçamentária anual deverá ser encaminhado ao Legislativo quatro 

meses antes do término do exercício financeiro (31 de agosto), e devolvido ao executivo até o encerramento da 

sessão legislativa (22 de dezembro) do exercício de sua elaboração10. 

 
7 Art. 165, § 13, da CF/1988. 
8 Art. 165, § 16, da CF/1988. 
9 Art. 165, § 8º, da CF/1988 
10 Art. 35, § 2º, III, do ADCT. 
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Ainda, o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as 

receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, 

tributária e creditícia11. 

A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos 

investimentos plurianuais e daqueles em andamento12.  

A LOA fixa a despesa para o exercício a que se refere, ou seja, trata-se de dotações determinadas. Por outro lado, a LOA 
poderá trazer a previsão de um planejamento para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos 
plurianuais e daqueles em andamento. Trata-se de uma previsão, isto é, algo estimado para os demais anos. 

A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, 

pelo menos, análises de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira13. Trata-se 
de uma medida para facilitar o controle e o acompanhamento dos projetos de investimentos. 

Orçamento Fiscal 

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 

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; 

Tal dispositivo demonstra o cuidado do constituinte ao dar a maior abrangência possível ao orçamento fiscal, 

em contraposição a conjuntura de vários orçamentos “descontrolados” existente antes da CF/1988. 

Atualmente, o orçamento fiscal deve contemplar as receitas e despesas do Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, incluindo seus fundos, órgãos e entidades da 

administração direta e indireta (a qual já inclui as fundações públicas), excetuando as receitas e despesas que 

estiverem no orçamento da seguridade social e de investimento das estatais. 

Orçamento de Investimento das Estatais 

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 

(...) 

 
11 Art. 165, § 6º, da CF/1988 
12 Art. 165, § 14, da CF/1988 
13 Art. 165, § 15, da CF/1988 
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II – o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria 

do capital social com direito a voto; 

Tal preceito reforça que não há mais orçamentos paralelos e sem controle do Legislativo. Após a CF/1988, o 

orçamento de investimento das estatais também deve obrigatoriamente compor a lei orçamentária anual. 

Importante notar que o dispositivo não trata de todas as despesas e sim apenas dos investimentos (por isso 

que chamamos de orçamento de investimentos das estatais). Assim, as despesas de custeio das empresas 

enquadradas nesse inciso estão dispensadas da LOA, já que tais empresas necessitam de um mínimo de 

flexibilidade para que possam operar em condições semelhantes às empresas da iniciativa privada. 

Além disso, tal dispositivo não se refere a todas as estatais, mas apenas aquelas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, ou seja, refere-se apenas às empresas 

controladas pela União. 

Concluindo o tópico, a CF/1988 determina que os orçamentos fiscais e de investimentos das estatais, 

compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, 

segundo critério populacional14.  

Orçamento da Seguridade Social 

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 

(...) 

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. 

A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. O 

orçamento da seguridade social é aplicado a todos os órgãos ou entidades vinculadas à Seguridade Social, ou 

seja, vinculados aos Ministérios correspondentes a essas áreas, independentemente da natureza da despesa. 

Assim, ainda que alguma despesa desses órgãos não seja finalística para a Seguridade Social, como por 

exemplo, o pagamento de um empréstimo utilizado para a construção de um novo prédio do Ministério da 

Saúde, ela comporá o orçamento da seguridade social, já que será considerada como um meio para se atingir 

um fim relacionado à Seguridade Social. 

Concluindo o tópico, a CF/1988 veda a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do 

orçamento fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e 

fundos, inclusive daqueles que compõem os próprios orçamentos previstos na LOA15.  

Princípios Orçamentários 

4. Princípio da Universalidade 

 
14 Art. 165, § 7º, da CF/1988. 
15 Art. 167, VIII, da CF/1988. 
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Os Princípios Orçamentários são premissas, linhas norteadoras a serem observadas na concepção e 

execução da lei orçamentária. Válidos para todos os entes e para todos os Poderes, visam a aumentar a 

consistência e estabilidade do sistema orçamentário. Por isso, são as bases nas quais se deve orientar o 

processo orçamentário e são impositivos no orçamento público, apesar de não terem caráter absoluto por 

apresentarem exceções. 

Vamos iniciar nossos estudos tratando de três princípios orçamentários previstos no art. 2º da Lei 4320/1964. 

Neste tópico o objeto do nosso estudo será o princípio da universalidade (ou Globalização). Nos dois próximos 

trataremos dos princípios da unidade e da anualidade. 

De acordo com o princípio da universalidade, o orçamento deve conter todas as receitas e despesas referentes 

aos Poderes do ente, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta. Assim, o Poder 

Legislativo pode conhecer, a priori, todas as receitas e despesas do governo. Está na Lei 4.320/1964: 

Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política 

econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, 

universalidade e anualidade. 

Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito 

autorizadas em lei. 

Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da 

administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar, observado o disposto no art. 2º. 

O art. 165 da CF/1988 se refere à universalidade, quando o constituinte determina a abrangência da LOA:  

§ 5º A Lei Orçamentária anual compreenderá: 

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; 

II – o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria 

do capital social com direito a voto; 

III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 

administração direta ou indireta. 

 

5. Princípio da Unidade e da Totalidade 

Segundo o princípio da unidade, o orçamento deve ser uno, isto é, deve existir apenas um orçamento, e não 

mais que um para cada ente da Federação em cada exercício financeiro. Objetiva eliminar a existência de 

orçamentos paralelos e permite ao Poder Legislativo o controle racional e direto das operações financeiras de 

responsabilidade do Executivo.  

Também está consagrado na Lei 4.320/1964: 

Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política 

econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, 

universalidade e anualidade. 
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Vale ressaltar que, apesar de ter previsão legal desde a Lei 4.320/1964, o princípio da unidade foi efetivamente 

colocado em prática somente com a CF/1988. Antes disso, havia diversas peças orçamentárias não 

consolidadas, como o orçamento monetário, o qual sequer passava pela aprovação legislativa. 

Houve uma remodelação pela doutrina do princípio da unidade, de forma que abrangesse as novas situações, 

sendo por muitos denominado de princípio da totalidade, sendo construído, então, para possibilitar a 

coexistência de múltiplos orçamentos que, entretanto, devem sofrer consolidação. A Constituição trouxe um 

modelo que, em linhas gerais, segue o princípio da totalidade, pois a composição do orçamento anual passou 

a ser a seguinte: orçamento fiscal, orçamento da seguridade social e orçamento de investimentos das estatais. 

Tal tripartição orçamentária é apenas de cunho instrumental, não implica dissonância e, portanto, não viola o 

princípio em estudo. 

6. Princípio da Anualidade ou Periodicidade 

Segundo o princípio da anualidade, o orçamento deve ser elaborado e autorizado para um período de um ano. 

Está na Lei 4.320/1964: 

Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política 

econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, 
universalidade e anualidade. 

E na nossa Constituição Federal de 1988: 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I – o plano plurianual; 

II – as diretrizes orçamentárias; 

III – os orçamentos anuais. 

É conhecido também como princípio da periodicidade, numa abordagem em que o orçamento deve ter 

vigência limitada a um exercício financeiro. A ideia, em sua origem, era obrigar o Poder Executivo a solicitar 

periodicamente ao Congresso permissão para a cobrança de impostos e a aplicação dos recursos públicos.  

No Brasil, tal princípio coincide com o ano civil, segundo a Lei 4.320/1964: 

Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 

Vários dispositivos da Constituição remetem à anualidade, como o § 1º do art. 167: 

§ 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. 

7. Princípio do Orçamento Bruto 

Existem despesas que, ao serem realizadas, geram receitas ao ente público. Por outro lado, existem receitas 

que, ao serem arrecadadas, geram despesas. Por exemplo, quando o Governo paga salários, realiza despesas. 

No entanto, a partir de determinado valor, começa a incidir sobre a remuneração o Imposto de Renda, que é 

uma receita para o Governo, descontada diretamente pela fonte pagadora. Assim, ao pagar o salário de um 

servidor, é efetuada uma despesa (salário) que ao mesmo tempo gera uma receita (Imposto de Renda). 
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O princípio do orçamento bruto veda que as despesas ou receitas sejam incluídas no orçamento ou em 

qualquer das espécies de créditos adicionais nos seus montantes líquidos. Note que a diferença entre 

universalidade e orçamento bruto é que apenas este último determina que as receitas e despesas devam 

constar do orçamento pelos seus totais, sem quaisquer deduções. 

Também está na Lei 4.320/1964: 

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. 

 

No nosso exemplo, considere uma carreira de alto escalão do Executivo, que tem como subsídio inicial R$ 

14.000,00. Subtraindo os descontos de Imposto de Renda e Previdência Social, o líquido gira em torno de R$ 

10.000,00. Na Lei Orçamentária, segundo o princípio do orçamento bruto, deverão constar todos esses itens, 

de receitas de despesas, e não somente a despesa líquida da União de R$ 10.000,00. 

8. Princípio da Especificação ou Discriminação ou Especialização 

O princípio da especificação ou discriminação (ou ainda, especialização) determina que, na Lei Orçamentária 

Anual, as receitas e despesas devam ser discriminadas, demonstrando a origem e a aplicação dos recursos. 

Tem o objetivo de facilitar a função de acompanhamento e controle do gasto público por toda a sociedade, 

evitando a chamada “ação guarda-chuva”, que é aquela ação genérica, mal especificada, com demasiada 

flexibilidade. 

O princípio veda as autorizações de despesas globais. Atualmente, o princípio da especificação não tem status 

constitucional (não tem previsão constitucional), porém está em pleno vigor por estar amparado pela 

legislação infraconstitucional, como na Lei 4.320/1964, que em seu art. 5º dispõe: 

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. 

As exceções do art. 20 se referem aos programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam 

cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa, como os programas de proteção à 

testemunha que, se tivessem especificação detalhada, perderiam sua finalidade. Tais despesas são 

classificadas como despesas de capital e também chamadas de investimentos em regime de execução 

especial. 

A LRF estabelece a vedação de consignação de crédito orçamentário com finalidade imprecisa16, exigindo a 

especificação da despesa. Esse mesmo artigo apresenta outra exceção ao nosso princípio, que é a reserva de 

contingência17. A reserva de contingência tem por finalidade atender, além da abertura de créditos adicionais, 

perdas que são episódicas, contingentes ou eventuais. Deve ser prevista em lei sua constituição, com vistas a 

enfrentar prováveis perdas decorrentes de situações emergenciais. Exemplo: despesas decorrentes de uma 

calamidade pública, como uma enchente de grandes proporções. 

 

16 Art. 5º, § 4º, da LRF. 

17 Art. 5º, III, da LRF. 
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(CESPE - Técnico Judiciário – STM – 2018) O princípio orçamentário da unidade estabelece que a lei 
orçamentária anual deve conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, 
fundações e fundos instituídos e mantidos pelo poder público. 

O princípio orçamentário da universalidade estabelece que a lei orçamentária anual deve conter todas as 
receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundações e fundos instituídos e mantidos pelo 
poder público. 

Resposta: Errada 

(CESPE – Oficial Técnico de Inteligência - ABIN – 2018) De acordo com o princípio do orçamento bruto, 
todas as receitas e despesas devem constar da lei de orçamento anual pelos seus totais, vedadas 
quaisquer deduções.  

Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções 
(art. 6º, caput, da Lei 4320/1964). É o princípio do orçamento bruto. 

Resposta: Certa 

9. Princípio da Exclusividade 

O princípio da exclusividade surgiu para evitar que o orçamento fosse utilizado para aprovação de matérias 

sem nenhuma pertinência com o conteúdo orçamentário, em virtude da celeridade do seu processo. 

Determina que a Lei Orçamentária não poderá conter matéria estranha à previsão das receitas e à fixação das 

despesas. Exceção se dá para as autorizações de créditos suplementares e operações de crédito, inclusive por 

antecipação de receita orçamentária (ARO). Por exemplo, o orçamento não pode conter matéria de Direito 

Penal. 

Assim, o princípio da exclusividade tem o objetivo de limitar o conteúdo da Lei Orçamentária, impedindo que 

nela se inclua normas pertencentes a outros campos jurídicos, como forma de se tirar proveito de um processo 

legislativo mais rápido. Tais normas que compunham a LOA sem nenhuma pertinência com seu conteúdo eram 

denominadas “caudas orçamentárias” ou “orçamentos rabilongos”. Por outro lado, as exceções ao princípio 

possibilitam uma pequena margem de flexibilidade ao Poder Executivo para a realização de alterações 

orçamentárias. Possui previsão no art. 165 da CF/1988: 

§ 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. 

Relembro que o gênero créditos adicionais possui três espécies: suplementares, especiais e extraordinários. 
Pelo princípio da exclusividade, a LOA poderá autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares, 

porém não é permitida a autorização para os créditos adicionais especiais e extraordinários. 

No que se refere às operações de crédito, entenda, nesse momento, que elas se assemelham a empréstimos 

que o ente contrai para aumentar suas receitas e cobrir suas despesas. 

Finalizando, é fundamental guardar que as exceções ao princípio da exclusividade são créditos 

suplementares e operações de crédito, inclusive por ARO. 

10. Princípio da Não Afetação (ou Não Vinculação) de Receitas 
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O princípio da não vinculação de receitas dispõe que nenhuma receita de impostos poderá ser reservada ou 

comprometida para atender a certos e determinados gastos, salvo as ressalvas constitucionais. Está na 

Constituição Federal, no art. 167, inciso IV: 

Art. 167. São vedados: 

(...) 

IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da 

arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços 

públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da 

administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a 

prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem 

como o disposto no § 4º deste artigo. 

(...) 

§ 4º É permitida a vinculação das receitas a que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e as alíneas "a", "b", "d" 

e "e" do inciso I e o inciso II do caput do art. 159 desta Constituição para pagamento de débitos com a União e 
para prestar-lhe garantia ou contragarantia. 

 

Pretende-se, com isso, evitar que as vinculações reduzam o grau de liberdade do planejamento, porque 

receitas vinculadas a despesas tornam essas despesas obrigatórias. A principal finalidade do princípio em 

estudo é aumentar a flexibilidade na alocação das receitas de impostos. 

No que couber, aos demais entes são permitidas as mesmas vinculações da União previstas na CF/1988. 

11. Princípio do Equilíbrio Orçamentário 

O princípio do equilíbrio visa assegurar que as despesas autorizadas não serão superiores à previsão das 

receitas na lei orçamentária anual. A LRF determina que a lei de diretrizes orçamentárias disponha sobre o 

equilíbrio entre receitas e despesas.18 

Art. 167. São vedados: 

(...) 

III – a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as 

autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder 

Legislativo por maioria absoluta. 

Essa norma, conhecida como “regra de ouro”, objetiva dificultar a contratação de empréstimos para financiar 

gastos correntes, evitando que o ente público tome emprestado de terceiros para pagar despesas de pessoal, 

juros ou custeio. No que se refere às receitas, não são todas as receitas de capital que entram na apuração da 

regra de ouro, são apenas as operações de crédito. Por outro lado, no que tange às despesas, são todas as 

despesas de capital: “(...) realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de 

capital (...)”. 

 

18 Art. 4º, I, a, da LRF. 
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Ressalta-se que, ao tratar da exceção ao equilíbrio entre receitas de operações de crédito e despesas de capital, 

o dispositivo constitucional admite a presença de um equilíbrio inerente entre os respectivos montantes 

autorizados pela lei orçamentária anual. Logo, a LOA é aprovada de forma equilibrada e a exceção se aplica 

tão somente durante a execução orçamentária. 

 

(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) A vedação à inclusão das chamadas caudas 
orçamentárias na lei que fixa as receitas e despesas decorre do princípio da universalidade.  

A vedação à inclusão das chamadas caudas orçamentárias na lei que fixa as receitas e despesas decorre do 
princípio da exclusividade, o qual determina que a LOA não poderá conter matéria estranha à previsão das 
receitas e à fixação das despesas. Exceção se dá para as autorizações de créditos suplementares e operações 
de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária (art. 165, § 8º da CF/88). 

Resposta: Errada 

12. Demais Princípios Orçamentários 

Os demais princípios orçamentários podem ser resumidos no quadro abaixo. 

PRINCÍPIO
S 

DESCRIÇÃO DOS PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

 

 

Proibição 
do Estorno 

 

Regra: são vedados a transposição, o remanejamento ou a 
transferência de recursos de uma categoria de 
programação para outra ou de um órgão para outro, sem 
prévia autorização legislativa. 

Exceção: ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia 
autorização legislativa, poderá transpor remanejar ou 
transferir recursos de uma categoria de programação no 
âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, 
com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos 
restritos a essas funções. 

Quantifica
ção dos 
Créditos 
Orçament
ários 

É vedada a concessão ou utilização de créditos ilimitados. 

 

Publicidad
e 

É condição de eficácia do ato a divulgação em veículos 
oficiais de comunicação para conhecimento público. 

O princípio da publicidade também é orçamentário, pois as 
decisões sobre orçamento só têm validade após a sua 
publicação em órgão da imprensa oficial. É condição de 
eficácia do ato a divulgação em veículos oficiais de 
comunicação para conhecimento público, de forma a 
garantir a informação na elaboração e execução do 
orçamento. Assim, tem-se a possibilidade de acesso para 
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qualquer interessado às informações necessárias ao 
exercício da fiscalização sobre a utilização dos recursos 
arrecadados dos contribuintes. 

 

Transparê
ncia 

Orçament
ária 

Ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico, dos 
instrumentos de planejamento e orçamento, da prestação 

de contas e de diversos relatórios e anexos. Incentivo à 
participação popular e realização de audiências públicas; 
liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 

sociedade, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
financeira, em meios eletrônicos de acesso público; 

adoção de sistema integrado de administração financeira 
e controle. 

 

 

Legalidad
e 

Orçament
ária 

Para ser legal, a aprovação do orçamento deve observar o 
processo legislativo. Os projetos de lei relativos ao PPA, 

LDO, LOA e aos créditos adicionais serão apreciados pelas 
duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento 

comum. 

Em matéria orçamentária, a Administração Pública 
subordina-se às prescrições legais. O orçamento será, 
necessariamente, objeto de uma lei, resultante de um 

processo legislativo completo, apesar de possuir um ciclo 
com características diferenciadas. Assim, como toda lei 
ordinária cuja iniciativa seja do Poder Executivo, é um 

projeto enviado ao Poder Legislativo, para apreciação e 
posterior devolução, a fim de que ocorra a sanção e a 

publicação. Logo, legalidade também é princípio 
orçamentário. 

Programa
ção 

O orçamento deve expressar as realizações e objetivos da 
forma programada, planejada. Vincula as normas 

orçamentárias à consecução e à finalidade do PPA e aos 
programas nacionais, regionais e setoriais de 

desenvolvimento. 

 

Clareza 

 

O orçamento deve ser expresso de forma clara, ordenada 
e completa. 

 

Uniformid
ade 

Orçamento de cada ente deve apresentar o mínimo de 
padronização ou uniformidade na apresentação de dados, 
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Ou 
Consistênc

ia 

de forma a permitir que os usuários realizem 
comparações entre os diversos períodos. 

 

Créditos Adicionais 

13. Introdução 

Por crédito orçamentário inicial ou ordinário entende-se aquele aprovado pela lei orçamentária 

anual, constante dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas estatais. 

O orçamento anual consignará importância para atender determinada despesa a fim de executar ações 

que lhe caiba realizar. Tal importância é denominada de dotação orçamentária. 

A LOA é organizada na forma de créditos orçamentários, aos quais estão consignadas dotações. O 

crédito orçamentário é constituído pelo conjunto de categorias classificatórias e contas que 

especificam as ações e operações autorizadas pela lei orçamentária, a fim de que sejam executados os 

programas de trabalho do Governo, enquanto a dotação é o montante de recursos financeiros com que 

conta o crédito orçamentário. Assim, o crédito orçamentário é portador de uma dotação e esta 

constitui o limite de recurso financeiro autorizado.  

Continuando o nosso assunto, em outras palavras, as dotações inicialmente aprovadas na LOA podem revelar-

se insuficientes para a realização dos programas de trabalho, ou pode ocorrer a necessidade de realização de 

despesa inicialmente não autorizada. Assim, a LOA poderá ser alterada no decorrer de sua execução por meio 

de créditos adicionais. Os créditos adicionais são alterações qualitativas e quantitativas realizadas no 

orçamento. Segunda a Lei 4.320/1964, são créditos adicionais às autorizações de despesa não 

computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento19. 

O ato que abrir o crédito adicional deve indicar a importância, a espécie e a classificação da despesa até onde 

for possível20. Os créditos adicionais classificam-se em21: 

• Suplementares: são os créditos destinados a reforço de dotação orçamentária. 

• Especiais: são os créditos destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária 

específica. 

• Extraordinários: são os créditos destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, como em caso de 

guerra, comoção interna ou calamidade pública (a Lei 4.320/1964 utiliza os termos “imprevistas” e 

“comoção intestina”). 

Relembro que 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 

 
19 Art. 40 da Lei 4320/1964. 
20 Art. 46 da Lei 4320/1964. 
21 Art. 41 da Lei 4320/1964 c/c art. 167, § 3º, da CF/1988. 
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regimento comum22. Assim, os projetos de lei dos créditos adicionais são apreciados da mesma forma que os 

projetos do PPA, da LDO e da LOA. 

14. Créditos Suplementares 
 

 

(CESPE – Técnico Judiciário - STM – 2018) Os créditos suplementares previamente autorizados na lei 
orçamentária anual são abertos por decreto do Poder Executivo. 

A LOA poderá conter autorização ao Poder Executivo para abertura de créditos suplementares até 
determinada importância ou percentual, sem a necessidade de submissão do crédito ao Poder Legislativo. São 
autorizados por lei (podendo ser a própria LOA ou outra lei especial), porém são abertos por decreto do Poder 
Executivo. 

Resposta: Certa 

15. Créditos Especiais 
 

 

(CESPE – Oficial Técnico de Inteligência - ABIN – 2018) É vedada a prorrogação de vigência de créditos 
especiais para exercício financeiro diverso daquele em que os referidos créditos foram autorizados. 

 
22 Art. 166, caput, da CF/1988. 
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Os créditos especiais não poderão ter vigência além do exercício em que forem autorizados, salvo se o ato de 
autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, casos em que, reabertos nos limites 
dos seus saldos, poderão viger até o término do exercício financeiro subsequente (art. 167, § 2º, da CF/1988). 

Resposta: Errada  
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16. Créditos Extraordinários 

 

(CESPE – Técnico Judiciário – STM – 2018) Embora seja admitida para atender despesas imprevisíveis, 
a abertura de créditos extraordinários depende da indicação dos recursos correspondentes. 

A indicação da fonte de recursos para os créditos extraordinários é facultativa, ou seja, não depende da 
existência de fontes de recursos disponíveis para a sua abertura.  

Resposta: Errada 

17. Fontes para a abertura de Créditos Adicionais 

Vimos que para a abertura dos créditos suplementares e especiais, é necessária a existência de recursos 

disponíveis para ocorrer à despesa. Ela deve, ainda, ser precedida de exposição justificada. Consideram-se 

recursos para esse fim, desde que não comprometidos23: 

I – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; 

II – os provenientes de excesso de arrecadação; 

III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 

autorizados em Lei; 

IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo 

realizá-las. 

Temos ainda mais uma fonte de recursos, segundo o art. 166 da CF/1988: 

§ 8.º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, 

ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais 

ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. 

O Decreto-Lei 200/1967 já definia ainda como fonte de recursos para créditos adicionais à reserva de 

contingência: 

 
23 Art. 43, § 1º, da Lei 4320/1964. 
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Art. 91. Sob a denominação de Reserva de Contingência, o orçamento anual poderá conter dotação global não 

especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, 

cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais 

De acordo com a LRF, a LOA conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido 

com base na receita corrente líquida, será estabelecida na LDO, destinada ao atendimento de passivos 

contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Poderá ser utilizada para abertura de créditos 

adicionais, desde que definida na lei de diretrizes orçamentárias. 

FONTES PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES OU ESPECIAIS 

Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; 

Excesso de arrecadação; 

Anulação total ou parcial de dotações; 

Operações de créditos; 

Reserva de contingência; 

Recursos sem despesas correspondentes. 

 

(CESPE – Auditor Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) É vedada a utilização dos recursos 
provenientes de excesso de arrecadação como fonte para a abertura de créditos suplementares ou 
especiais. 

Uma das fontes para a abertura de créditos adicionais é o excesso de arrecadação, que corresponde ao saldo 
positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, 
ainda, a tendência do exercício. 

Resposta: Errada 

18. Vedações constitucionais em matéria orçamentária 

O art. 167 da CF/1988 estabelece diversas vedações em matéria orçamentária. São artigos que visam proteger 

a sociedade e direcionam para a gestão responsável dos recursos públicos. Evitam que a administração 

orçamentária fique à mercê de interesses exclusivamente de governos. 

Algumas dessas vedações nós já vimos nas primeiras aulas. Vamos consolidá-las: 

Art. 167. São vedados: 

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

Coerente com o princípio da universalidade, tal inciso veda iniciativas de despesas que não estejam previstas 

na LOA. As iniciativas dos gestores públicos de natureza orçamentária não podem ficar de fora da LOA. Caso 
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seja necessária a realização de uma despesa sem previsão orçamentária, a alternativa é recorrer à abertura de 

créditos adicionais especiais. 

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

adicionais; 

Se não são permitidas iniciativas de despesas não previstas na LOA, também há limites para aquelas previstas. 

O teto para a realização de despesas, ainda que se trate apenas de assunção de obrigações diretas, está restrito 

ao valor do crédito previsto na LOA ou ao crédito adicional já aprovado. Caso seja necessário exceder o teto 

orçamentário, deve se recorrer à abertura de créditos adicionais suplementares. 

III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as 

autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder 

Legislativo por maioria absoluta; 

Essa norma, conhecida como “regra de ouro”, objetiva dificultar a contratação de empréstimos para financiar 

gastos correntes, evitando que o ente público tome emprestado de terceiros para pagar despesas de pessoal, 

juros ou custeio. No que se refere às receitas, não são todas as receitas de capital que entram na apuração da 
regra de ouro, são apenas as operações de crédito. Por outro lado, no que tange às despesas, são todas as 

despesas de capital: “(...) realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de 

capital (...)”. 

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da 

arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços 

públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da 

administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a 

prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem 

como o disposto no § 4º deste artigo; 

É o princípio orçamentário da não vinculação de receitas, o qual dispõe que nenhuma receita de impostos 

poderá ser reservada ou comprometida para atender a certos e determinados gastos, salvo as ressalvas 

constitucionais. Outra exceção a tal princípio está no § 4º abaixo, quase ao final do tópico. 

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 

recursos correspondentes; 

Tal inciso versa exclusivamente sobre os créditos adicionais suplementares e especiais. A abertura dessas 

duas espécies está sujeita à prévia autorização legislativa. No caso dos suplementares, tal autorização pode 

constar na própria LOA, pois se trata de uma das exceções ao princípio da exclusividade. Também nessas duas 

espécies é obrigatória a indicação da fonte de recursos.  

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para 

outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa; 

É o princípio orçamentário da proibição do estorno, o qual determina que o administrador público não 

pode transpor, remanejar ou transferir recursos sem autorização legislativa. A exceção a tal princípio está 

no § 5º abaixo, ao final do tópico. 

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados; 

É o princípio orçamentário da quantificação dos créditos orçamentários, o qual veda a concessão ou a 

utilização de créditos ilimitados.  
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VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade 

social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados 

no art. 165, § 5º; 

É vedada a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade 

social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive daqueles que 

compõem os próprios orçamentos previstos na LOA. Só é permitido que recursos públicos oriundos dos 

orçamentos fiscal e da seguridade social sejam utilizados para suprir déficits particulares se houver 

autorização legislativa. A LOA deve ter como finalidade o interesse público. O orçamento das estatais não se 

sujeita a tal regra, pois, ao serem autorizados os investimentos das próprias empresas estatais não 

dependentes que o compõe, seus recursos não poderiam ser repassados a terceiros. 

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. 

De acordo com o inciso IX, é proibida a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização 

legislativa. Podemos dizer, em outras palavras, que é permitida a instituição de fundos de qualquer natureza 

desde que com prévia autorização legislativa. 

X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, 

pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal 

ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

Tal dispositivo veda a entrega voluntária de recursos a outro ente da Federação para o pagamento de despesas 

com pessoal ativo, inativo e pensionista. 

XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e II, para a 

realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata 

o art. 201. 

Tal inciso veda a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência 

social com recursos provenientes das contribuições sociais a seguir: do empregador, da empresa e da entidade 

a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos 

ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; e do 

trabalhador e dos demais segurados da previdência social. 

A finalidade desse inciso é preservar as contribuições previdenciárias, obrigando-as a serem utilizadas apenas 

para honrar os benefícios. A previdência social deverá ser organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

Essa vedação visa exatamente permitir tal equilíbrio. 

XII - na forma estabelecida na lei complementar de que trata o § 22 do art. 40, a utilização de recursos de 

regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no art. 249, para a 

realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado 

àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento; 

Os próximos dois incisos foram acrescidos pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. O inciso 

XII em comento veda a utilização de recursos do regime próprio de previdência social (RPPS), 

incluindo seus fundos, para a realização de despesas não relacionadas ao RPPS. Tais recursos 

devem ser direcionados ao pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo 

vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento.  
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XIII - a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a 

concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de 

funcionamento de regime próprio de previdência social.  

Mais um dispositivo que demonstra a preocupação com o RPPS. A finalidade desse inciso é pressionar os entes 

para que cumpram as regras gerais de organização e de funcionamento do regime próprio de 

previdência social. Caso determinado ente descumpra tais regras, fica vedada a transferência 

voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a 

concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios. 

XIV - a criação de fundo público, quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a 

vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programação 

orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública. 

Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021.  Mais um dispositivo que trata 
de fundos. A regra geral aqui é não criar fundos públicos. Só devem ser criados se seus objetivos 

não puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou não 

puderem ser alcançados mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira 

de órgão ou entidade da administração pública. 

Os parágrafos do art. 167 ainda ressaltam que: 

§ 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. 

Tal parágrafo exige que os investimentos que ultrapassem o exercício financeiro só podem ser iniciados se 

estiverem previamente incluídos no PPA ou, pelo menos, que haja uma lei que autorize a sua inclusão. Em caso 

de descumprimento, sujeita o gestor público a crime de responsabilidade. 

§ 2º - 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. 

Trata-se de disposição constitucional direcionada aos créditos adicionais especiais e extraordinários, que 

autoriza a reabertura dessas espécies no exercício seguinte, pelos seus saldos, caso o ato de autorização seja 

promulgado nos últimos quatro meses do exercício. Tal prerrogativa não alcança os créditos adicionais 

suplementares. 

§ 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. 

Novamente uma disposição constitucional direcionada aos créditos adicionais, só que alcançando apenas os 

extraordinários. Trata-se do próprio conceito de crédito extraordinário. 

§ 4º É permitida a vinculação das receitas a que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e as alíneas "a", "b", "d" 

e "e" do inciso I e o inciso II do caput do art. 159 desta Constituição para pagamento de débitos com a União e 

para prestar-lhe garantia ou contragarantia. 
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Trata-se de mais uma exceção ao princípio orçamentário da não afetação de receitas, direcionada aos 

entes subnacionais, complementando o inciso IV do art. 167. Tal parágrafo dispõe que é permitida a vinculação 

para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta de receitas 

geradas por diversos impostos previstos na Constituição Federal, oriundos das competências estadual e 

municipal e de repartições tributárias que devem ser entregues aos estados e ao Distrito Federal. 

§ 5º A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para 

outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de 

viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem 

necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso VI deste artigo. 

Vimos no inciso VI que o princípio orçamentário da proibição do estorno determina que o administrador 

público não pode transpor, remanejar ou transferir recursos sem autorização legislativa. Entretanto, este 

paragrafo quinto (acrescido pela Emenda Constitucional nº 85/2015) apresenta uma exceção: ato do Poder 

Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa, poderá transpor, remanejar ou transferir 

recursos de uma categoria de programação no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com 
o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções. 

§ 6º Para fins da apuração ao término do exercício financeiro do cumprimento do limite de que trata o inciso 

III do caput deste artigo, as receitas das operações de crédito efetuadas no contexto da gestão da dívida pública 

mobiliária federal somente serão consideradas no exercício financeiro em que for realizada a respectiva 

despesa. 

Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021.  Vimos que a regra de ouro, 

de acordo com o art. 167, III, determina que é vedada a realização de operações de créditos que 

excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos 

suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por 

maioria absoluta. O referido § 6º explica que, para fins da apuração ao término do exercício 

financeiro do cumprimento do limite de da regra de ouro, as receitas das operações de crédito 

efetuadas no contexto da gestão da dívida pública mobiliária federal somente serão 

consideradas no exercício financeiro em que for realizada a respectiva despesa. 

(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) O início de programas e projetos não incluídos 
na LOA é admitido excepcionalmente pela CF, desde que a sua execução não ultrapasse a previsão 
orçamentária fixada no exercício financeiro anterior.  

É vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual (art. 167, I, da CF/1988). 

Resposta: Errada 

19. Mecanismo de ajuste fiscal 

 

Os próximos dispositivos foram incluídos pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021.  

 

Art. 167-A. Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e 

receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento), no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, é facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de 
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Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal 

de vedação da: 

I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros 

de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença 

judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que 

trata este artigo. 

II - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;  

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;  

IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas: 

a) as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa;  

b) as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios; 

c) as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 desta Constituição24; e 

d) as reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de 

militares;   

V - realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV deste caput;   

VI - criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de 

qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público 
ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, 

exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao 

início da aplicação das medidas de que trata este artigo;      

VII - criação de despesa obrigatória;   

VIII - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada 

a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º desta Constituição25;       

IX - criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou 

refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções;   

X - concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária.        

No âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, se a relação entre despesas correntes e receitas 

correntes superar 95% no período de 12 meses (ou seja, se as despesas correntes estiverem quase superando 

as receitas correntes), é facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao 

 
24 Art. 37, caput, IX, da CF/1988: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária 

de excepcional interesse público. 
25 Art. 7º, caput, IV, da CF/1988: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 

preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. 
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Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de 

ajuste fiscal com diversas vedações. São aquelas elencadas acima, no art. 167-A. 

 

 

§ 1º Apurado que a despesa corrente supera 85% (oitenta e cinco por cento) da receita corrente, sem exceder 

o percentual mencionado no caput deste artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, 

implementadas por atos do Chefe do Poder Executivo com vigência imediata, facultado aos demais Poderes e 

órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos.        

§ 2º O ato de que trata o § 1º deste artigo deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação do Poder 

Legislativo.         

§ 3º O ato perde a eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência, quando:        

I - rejeitado pelo Poder Legislativo;   

II - transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem que se ultime a sua apreciação; ou         

III - apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no § 1º deste artigo, mesmo após a sua aprovação 
pelo Poder Legislativo.        

Apurado que a relação entre despesa corrente e receita corrente superou 85% e não ultrapassou 95%, as 

medidas de ajuste fiscal com base nas vedações podem ser parcialmente ou totalmente implementadas por 

atos do Chefe do Poder Executivo com vigência imediata, facultado aos demais Poderes e órgãos autônomos 

implementá-las em seus respectivos âmbitos. Tal ato deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação 

do Poder Legislativo. 

O ato perde a eficácia se for rejeitado ou se não for apreciado em 180 dias pelo Poder Legislativo. Também 

perde a eficácia se a relação entre despesas correntes e receitas correntes voltar a ser igual ou menor a 85%. 

Em todos esses casos é reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência. 

§ 4º A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente.        

     

A apuração da relação entre despesas correntes e receitas correntes deve ocorrer a cada 

bimestre, com base no período de 12 meses.  

 

§ 5º As disposições de que trata este artigo:        

I - não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da Federação ou direitos de outrem sobre o 

erário;   

II - não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que 

disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas.       
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As disposições sobre o ajuste fiscal não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da Federação ou 

direitos de outrem sobre o erário. Por exemplo, não se pode exigir o pagamento de um aumento retroativo aos 

servidores simplesmente porque não foi concedido durante o período do ajuste fiscal. 

Ainda, permanecem em vigor todas as demais regras constitucionais e legais, como aquelas da Lei de 

Responsabilidade Fiscal relativas à limitação de empenho, despesas com pessoal e tantas outras. 

§ 6º Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham 

sido adotadas por todos os Poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com declaração do respectivo 

Tribunal de Contas, é vedada:      

I - a concessão, por qualquer outro ente da Federação, de garantias ao ente envolvido;   

II - a tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da Federação, diretamente 

ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a 

forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, ressalvados os 

financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências 

financeiras oficiais de fomento.        

O mecanismo de ajuste fiscal é facultativo. Porém, se não for feito, há vedações a concessão de garantias 

e a tomada de operações de crédito, conforme o § 6º. 

20. Regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações 

 

Os próximos dispositivos também foram incluídos pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. 

 

Art. 167-B. Durante a vigência de estado de calamidade pública de âmbito nacional, decretado 

pelo Congresso Nacional por iniciativa privativa do Presidente da República, a União deve adotar regime 

extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às necessidades dele decorrentes, somente 

naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular, nos termos definidos nos arts. 167-C, 167-

D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição.       

O regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às necessidades do estado de 

calamidade pública, somente naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular, é definido 

pelos próximos dispositivos incluídos pela Emenda Constitucional 109/2021. Deve ser adotado durante a 

vigência de estado de calamidade pública de âmbito nacional, decretado pelo Congresso Nacional por 

iniciativa privativa do Presidente da República.  

Art. 167-C. Com o propósito exclusivo de enfrentamento da calamidade pública e de seus efeitos sociais e 

econômicos, no seu período de duração, o Poder Executivo federal pode adotar processos simplificados de 

contratação de pessoal, em caráter temporário e emergencial, e de obras, serviços e compras que assegurem, 

quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensada a observância do 

§ 1º do art. 169 na contratação de que trata o inciso IX do caput do art. 37 desta Constituição, limitada a 

dispensa às situações de que trata o referido inciso, sem prejuízo do controle dos órgãos competentes.        

Com a finalidade exclusiva de enfrentamento da calamidade pública e de seus efeitos sociais e econômicos, no 

seu período de duração, o Poder Executivo federal pode adotar processos simplificados para 

contratação de pessoal, em caráter temporário e emergencial, obras, serviços e compras. Tal processo 
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deve assegurar, quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes. Nesse caso, 

fica dispensada prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias (art. 

169, § 1º) na contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público (art. 37, caput, IX), limitada a dispensa às situações de que trata o referido inciso, sem 

prejuízo do controle dos órgãos competentes. 

Art. 167-D. As proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a 

calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, desde 

que não impliquem despesa obrigatória de caráter continuado, ficam dispensados da observância das 

limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 

aumento de despesa e à concessão ou à ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual 

decorra renúncia de receita. 

Parágrafo único. Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional de que trata o art. 167-B, não 

se aplica o disposto no § 3º do art. 195 desta Constituição. 

Art. 167-E. Fica dispensada, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade 
pública de âmbito nacional, a observância do inciso III do caput do art. 167 desta Constituição.        

A Lei de Responsabilidade Fiscal traz regras rígidas para a geração de despesas e para a renúncia de receitas. 

A geração de despesa se refere ao aumento de despesa por meio de criação, expansão ou aperfeiçoamento de 

ação governamental. A renúncia de receitas compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 

concessão de isenção em 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 diferenciado 

As proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a 

calamidade e suas consequências sociais e econômicas ficam dispensados da observância das limitações 

legais quanto geração de despesa e à renúncia de receita. Tais proposições e atos não podem caracterizar 

despesa obrigatória de caráter continuado, já que a vigência e efeitos são restritos à duração do estado de 

calamidade. 

Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional não se aplica o disposto no art. 195, § 3º, da 

CF/1988: a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não 

poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Assim, 

durante a calamidade pública, a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como 

estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público, bem como dele receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios. 

Fica dispensada, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública de 

âmbito nacional (e não apenas durante a calamidade), a observância da regra de ouro. Logo, será permitida 

a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital. 

Art. 167-F. Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional de que trata o art. 167-B desta 

Constituição:        

I - são dispensados, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública, os 

limites, as condições e demais restrições aplicáveis à União para a contratação de operações de crédito, bem 

como sua verificação;       



 

29 
 

II - o superávit financeiro apurado em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao reconhecimento 

pode ser destinado à cobertura de despesas oriundas das medidas de combate à calamidade pública de âmbito 

nacional e ao pagamento da dívida pública.  

§ 1º Lei complementar pode definir outras suspensões, dispensas e afastamentos aplicáveis durante a vigência 

do estado de calamidade pública de âmbito nacional.        

§ 2º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica às fontes de recursos:        

I - decorrentes de repartição de receitas a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios;  

II - decorrentes das vinculações estabelecidas pelos arts. 195 (seguridade social), 198 (saúde), 201 

(previdência social), 212, 212-A (manutenção e desenvolvimento do ensino) e 239 (PIS e PASEP) desta 

Constituição;   

III - destinadas ao registro de receitas oriundas da arrecadação de doações ou de empréstimos compulsórios, 

de transferências recebidas para o atendimento de finalidades determinadas ou das receitas de capital 

produto de operações de financiamento celebradas com finalidades contratualmente determinadas.        

Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional são dispensados, durante a integralidade do 
exercício financeiro em que vigore a calamidade pública (e não apenas durante a calamidade), os limites, as 

condições e demais restrições aplicáveis à União para a contratação de operações de crédito, bem como sua 

verificação.     

Para reforçar o caixa do governo, o superávit financeiro apurado em 31 de dezembro do ano imediatamente 

anterior ao reconhecimento da calamidade púbica pode ser destinado à cobertura de despesas oriundas das 

medidas de combate à própria calamidade e ao pagamento da dívida pública. As exceções são os superávits 

financeiros das fontes de recursos apresentadas no § 2º acima. 

Lei complementar poderá definir outras suspensões, dispensas e afastamentos aplicáveis durante a vigência 

do estado de calamidade pública de âmbito nacional. Assim, as regras constitucionais sobre calamidade púbica 

não são exaustivas, desde que lei complementar defina outras suspensões, dispensas e afastamentos. 

Art. 167-G. Na hipótese de que trata o art. 167-B, aplicam-se à União, até o término da calamidade pública, as 

vedações previstas no art. 167-A desta Constituição. 

 § 1º Na hipótese de medidas de combate à calamidade pública cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua 

duração, não se aplicam as vedações referidas nos incisos II, IV, VII, IX e X do caput do art. 167-A desta 

Constituição.       

§ 2º Na hipótese de que trata o art. 167-B, não se aplica a alínea "c" do inciso I do caput do art. 159 desta 

Constituição, devendo a transferência a que se refere aquele dispositivo ser efetuada nos mesmos montantes 

transferidos no exercício anterior à decretação da calamidade.        

§ 3º É facultada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a aplicação das vedações referidas no caput, 

nos termos deste artigo, e, até que as tenham adotado na integralidade, estarão submetidos às restrições do § 

6º do art. 167-A desta Constituição, enquanto perdurarem seus efeitos para a União. 

Na hipótese de que trata o art. 167-B (vigência da calamidade pública de âmbito nacional), aplicam-se à 

União, até o término da calamidade pública, as vedações previstas no art. 167-A desta Constituição 

(mecanismo de ajuste fiscal).        
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Na hipótese de medidas de combate à calamidade pública cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua 

duração, não se aplicam as vedações referidas nos incisos II, IV, VII, IX e X do caput do art. 167-A desta 

Constituição. Ou seja, nesse caso são permitidos: 

• II - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;  

• IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título,  

• V - realização de concurso público,   

• VII - criação de despesa obrigatória;   

• IX - criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação 

ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções;   

• X - concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária.        

A União entregará três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das 

Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo 

com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos 

recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelece (art. 159, caput, I, c, da CF/1988). Na hipótese de 

que trata o art. 167-B (vigência da calamidade pública de âmbito nacional), não se aplica o art. 159, caput, I, 

c, da CF/1988, devendo a transferência a que se refere aquele dispositivo ser efetuada nos mesmos montantes 

transferidos no exercício anterior à decretação da calamidade. 

É facultada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a aplicação das vedações referidas no caput, nos 

termos deste artigo, ou seja, do art. 167-A. Porém, até que as tenham adotado na integralidade, estarão 

submetidos às restrições do § 6º do art. 167-A desta Constituição, enquanto perdurarem seus efeitos para a 

União. Assim, a aplicação das vedações é facultativa. Porém, se não for feito, há vedações a concessão de 

garantias e a tomada de operações de crédito, conforme o § 6º. 

9 - Despesas com pessoal na Constituição Federal 

O art. 169 da CF/1988 trata das despesas com pessoal. 

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF decorre, dentre outros dispositivos constitucionais, também do art. 169 

da CF/1988, o qual dispõe que a despesa com pessoal ativo e inativo da União e pensionistas, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios (ou seja, de todos os entes) não poderá exceder os limites estabelecidos 

em lei complementar. Tal lei complementar é a própria LRF. 

§ 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: 

Tal parágrafo pode ser resumido da seguinte forma: “os aumentos de despesas com pessoal, 

independentemente da forma ou do órgão, só poderão ser feitos:” 
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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. 

O inciso I determina que para aumentar as despesas com pessoal deve haver dotação na LOA suficiente para 

atender as despesas já existentes e ainda aos novos acréscimos. Isso deve ser prévio, ou seja, antes de o 

aumento ser efetivamente colocado em prática. O inciso II determina que para aumentar as despesas com 

pessoal deve haver autorização específica na LDO. Entretanto, para apenas esse inciso II, há uma ressalva: as 

empresas públicas e as sociedades de economia mista não exigem autorização específica na LDO para 

aumentar suas despesas com pessoal. 

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos 

parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites. 

Além de todos os entes estarem sujeitos aos limites de despesas com pessoal previstos em lei complementar, 
conforme vimos no caput, o § 2º determina que decorrido o prazo estabelecido na Lei Complementar, ou seja, 

na LRF, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites. 

Ciclo Orçamentário 

No nosso país identificam-se, basicamente, quatro etapas no ciclo ou processo orçamentário: 

 Elaboração/planejamento da proposta orçamentária; 

 Discussão/estudo/aprovação da Lei de Orçamento; 

 Execução orçamentária e financeira; e 

 Avaliação/controle. 

 

O processo orçamentário é dinâmico, entretanto, não autossuficiente, porque a elaboração da proposta, 

primeira etapa do ciclo orçamentário, renova-se anualmente e é resultante das definições da programação de 



 

32 
 

médio prazo, que por sua vez detalha o plano de longo prazo, para integrá-lo ao processo de planejamento. E 

o exercício financeiro? 

 

 

CICLO ORÇAMENTÁRIO AMPLIADO: 

Tradicionalmente, o ciclo orçamentário é considerado como o período de tempo em que se processam as 
atividades típicas do orçamento público. É um processo contínuo, dinâmico e flexível, por meio do qual se 
elabora/planeja, aprova, executa, controla/avalia a programação de dispêndios do setor público nos 
aspectos físico e financeiro. Dessa forma, o ciclo orçamentário possui quatro fases. 

Entretanto, existe também o que pode ser denominado como ciclo orçamentário ampliado. Tal termo 
designa o ciclo, em conjunto, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária. 

Dessa forma, o ciclo orçamentário possui oito fases. Segundo Sanches26, o ciclo orçamentário ampliado 
desdobrar-se em oito fases, quais sejam: 

_ formulação do planejamento plurianual, pelo Executivo; 

_ apreciação e adequação do plano, pelo Legislativo; 

_ proposição de metas e prioridades para a administração e da política de alocação de recursos pelo Executivo; 

_ apreciação e adequação da LDO, pelo Legislativo; 

_ elaboração da proposta de orçamento, pelo Executivo; 

_ apreciação, adequação e autorização legislativa; 

_ execução dos orçamentos aprovados; 

_ avaliação da execução e julgamento das contas. 

(CESPE – Técnico Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) O ciclo orçamentário inicia-se com 
a elaboração do projeto de lei orçamentária e se encerra com a publicação da lei do orçamento pelo 
Poder Executivo, após sua aprovação pelo Poder Legislativo.  

O ciclo orçamentário inicia-se com a elaboração do projeto de lei orçamentária, perpassa a aprovação do 
Legislativo e a sanção do Executivo, porém continua com as fases de execução e controle. 

 
26 SANCHES, Osvaldo Maldonado: O ciclo orçamentário: uma reavaliação à luz da Constituição de 1988. Revista de Administração Pública, 

Rio de Janeiro: FGV, v. 27, n.4, pp. 54-76, out./dez. 1993 
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Resposta: Errada 

21. Elaboração/Planejamento 

Iniciativas 

A iniciativa do Poder Executivo 

Segundo o art. 165 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988): 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I – o plano plurianual; 

II – as diretrizes orçamentárias; 

III – os orçamentos anuais. 

De acordo com esse artigo, as leis do PPA, LDO e LOA são de iniciativa do Poder Executivo: Presidente, 

Governadores e Prefeitos. No nível federal, o Ministério da Economia é o órgão do Poder Executivo 

responsável pela elaboração dos instrumentos de planejamento e orçamento. Nos estados, Distrito Federal e 

municípios, como regra geral, há uma Secretaria do Poder Executivo do ente com a atribuição de elaborar tais 

leis. A iniciativa é sempre do Poder Executivo! 

Demais Poderes, MPs e DPs 

Consoante a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos 

demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de 

suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive 

da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. 

Isso ocorre porque todos os Poderes (Legislativo, Judiciário e mais o Ministério Público) elaboram suas 

propostas orçamentárias parciais e encaminham para o Poder Executivo, o qual é o responsável 

constitucionalmente pelo envio da proposta consolidada ao Legislativo. 

Consoante o art. 99 da CF/1988, ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. O 

§ 1º ressalta que os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados 

conjuntamente com os demais Poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se os órgãos do Poder Judiciário 

não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes 

orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os 

valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 

1º deste artigo (art. 99, § 3º, da CF/1988). 

De acordo com o art. 127 da CF/1988, ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e 

administrativa. O § 3º ressalta que o Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos 

limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
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Finalmente, com base no art. 134, §§ 2º e 3º, da CF/1988, às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do 

Distrito Federal são asseguradas as autonomias funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta 

orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.  

Prazos 

 

Na esfera federal os prazos para o ciclo orçamentário estão no art. 35 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT): 

§ 2.º Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9.º, I e II, 

serão obedecidas as seguintes normas: 

I – o projeto do plano 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; 

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; 

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. 

Nos estados e municípios os prazos do ciclo orçamentário devem estar, respectivamente, nas Constituições 

Estaduais e nas Leis Orgânicas. 

O prazo de encaminhamento corresponde à data limite para o Executivo enviar ao Legislativo os projetos dos 

instrumentos de planejamento e orçamento. Já o prazo de devolução corresponde à data limite para o Poder 

Legislativo retornar os projetos para a sanção. 

A Lei 4.320/1964 dispõe sobre o caso do Executivo não enviar no prazo a sua proposta para apreciação do 

Legislativo: se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas 

dos Municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente.27 

 
27 Art. 32 da Lei 4.320/1964. 
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Lei Complementar (art. 165, § 9.º, da CF/1988) 

O art. 165 da CF/1988 dispõe que: 

§ 9.º Cabe à lei complementar: 

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; 

II – estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e 

indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. 

 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. 

O disposto no inciso III acima aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da seguridade social 

da União.28 

E, ainda: 

Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente 

da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º29. 

No inciso I, repare que cabe à lei complementar 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. 
No entanto, cabe às leis ordinárias a instituição desses instrumentos. Note, também, que os prazos dos 

instrumentos deveriam ser regulados pela Lei Complementar. No entanto, na esfera federal, enquanto ela não 

for editada, os prazos do ciclo orçamentário são regulados pelo Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias – ADCT. 

No inciso II, vemos que também cabe à Lei Complementar estabelecer normas de gestão financeira 

e patrimonial tanto da administração direta quanto da administração indireta. Ainda, 

cabe à Lei Complementar estabelecer condições para a instituição e funcionamento de 

fundos. 

Já o inciso III está relacionado às emendas individuais de execução obrigatória 

(incluído na CF/1988 pela Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015) e às 

emendas de bancada de execução obrigatória (incluído na CF/1988 pela Emenda 

Constitucional nº 100, de 26 de junho de 2019). 

 
28 Art. 165, § 13, da CF/1988. 
29 Art. 166, § 6º, da CF/1988. 
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Conteúdo da Proposta Orçamentária 

Complementando o tema, segundo o art. 22 da Lei 4320/1964, a proposta orçamentária que o Poder Executivo 

encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas leis orgânicas dos 

municípios, compor-se-á: 

 Mensagem: conterá exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com 

demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros 

compromissos financeiros exigíveis; exposição e justificação da política econômico-financeira do 

Governo; justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital. 

 Projeto de Lei de Orçamento. 

 Tabelas explicativas sobre receitas e despesas de vários anos, em colunas distintas e para fins de 

comparação. 

 Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em termos de 

metas visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, 

acompanhadas de justificação econômica, financeira, social e administrativa. 

 

(CESPE - Técnico – MPE/PI – 2018) A iniciativa da proposta de lei orçamentária de cada um dos Poderes 
— Executivo, Legislativo e Judiciário — é do titular do respectivo poder. Assim, o projeto de lei 
orçamentária anual do Poder Executivo estadual é de competência do governador do estado, e o 
projeto de lei orçamentária anual do MP/PI é do seu procurador-geral. 

Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I – o plano plurianual; II – as diretrizes orçamentárias; 
III – os orçamentos anuais (art. 165, caput, da CF/1988). De acordo com esse artigo, as leis do PPA, LDO e LOA 
são de iniciativa do Poder Executivo: Presidente, Governadores e Prefeitos. 

Resposta: Errada 

22. Discussão/Estudo/Aprovação 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 

A fase de discussão corresponde ao debate entre os parlamentares sobre a proposta. Segundo o art. 166 da 

CF/1988: 

Art. 166. 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. 

No Poder Legislativo Federal, os projetos dos instrumentos de planejamento e orçamento e dos créditos 

adicionais transitam por uma comissão mista permanente composta por senadores e deputados, denominada 

de Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Nos demais entes é uma comissão 
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permanente comum, pois possuem apenas uma casa legislativa, composta por deputados nos estados e no 

Distrito Federal e vereadores nos municípios. 

Consoante a CF/1988, caberá à Comissão mista permanente de Senadores e Deputados30: 

I – examinar e emitir parecer sobre os projetos relativos ao PPA, LDO, LOA, créditos adicionais e sobre as 

contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República; 

II – examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta 

Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais 

comissões do Congresso Nacional e de suas Casas criadas de acordo com a CF/1988. 

 

O Presidente da República poderá enviar mensagem ao CN para propor modificação nos projetos a que se 
refere o art. 166 da CF/1988 (PPA, LDO, LOA e crédito adicionais) enquanto não iniciada a votação, na 
comissão mista (não é no Plenário), da parte cuja alteração é proposta31. 

Emendas Parlamentares 

Quanto às emendas, serão apresentadas também na Comissão Mista que emitirá seu parecer, e apreciadas, na 

forma regimental, pelo Plenário das duas casas do Congresso Nacional32. 

As emendas são prerrogativas constitucionais que o Poder Legislativo possui para aperfeiçoar as propostas 

dos instrumentos de planejamento e orçamento enviadas pelo Poder Executivo. A emenda é instrumento 

essencial do Poder Legislativo para influenciar a alocação de recursos públicos.Esquematizando: 

 

 
30 Art. 166, § 1º, da CF/1988 
31 Art. 166, § 5º, da CF/1988 
32 Art. 166, § 2º, da CF/1988 
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Ainda no que se refere às emendas, a Lei 4.320/1964 traz um artigo sobre o tema. Não se admitirão emendas 

ao projeto de lei de orçamento que visem33: 

 Alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto a inexatidão 

da proposta. 

 Conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes. 

 Conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado. 

 Conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo 

para concessão de auxílios e subvenções. 

Aprovação 

Em cada uma das Casas do Poder Legislativo, a aprovação dos instrumentos de planejamento e orçamento se 

dá por maioria simples, pois são leis ordinárias, apesar do ciclo diferenciado de uma lei ordinária comum 

(por isso chamamos de ciclo orçamentário). Entretanto, o que não estiver previsto de diferente nesse ciclo 

orçamentário, devem ser aplicadas aos projetos de PPA, LDO, LOA e de Créditos Adicionais às demais normas 

relativas ao processo legislativo.34 

Caso os prazos para a aprovação de PPA, LDO e LOA não sejam respeitados, só há “punição” se a LDO não for 

aprovada: 

A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias35. 

Assim, a CF/1988 dispõe que a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação da LDO, ou seja, não 

haverá recesso parlamentar se a LDO não for aprovada. Entretanto, como tal regra não se aplica à LOA ou ao 

PPA, pode haver recesso com a LOA ou com o PPA pendentes de aprovação.  

Após a aprovação dos projetos de lei, o próximo passo é o retorno dos autógrafos (projeto aprovado) para o 

Poder Executivo, para que ele manifeste a concordância ou não com o que foi aprovado no Poder Legislativo. 

Sanção 

A sanção é a aquiescência do Chefe do Poder Executivo ao projeto de lei aprovado no Legislativo. Ou seja, 

corresponde à concordância do Chefe do Executivo com o que foi discutido e aprovado no Parlamento. Já o 

veto corresponde à discordância do Executivo com o projeto aprovado no Legislativo.  

O caso do Legislativo não devolver o PLOA para a sanção é tratado apenas nas LDOs, que estabelecem regras 

de execução provisória para a realização de despesas essenciais até que ele seja devolvido ao Executivo.  

A cada ano, as LDOs determinam que se o Projeto de Lei Orçamentária – PLOA não for sancionado pelo 

Presidente da República até 31 de dezembro do ano corrente, parte da programação dele constante poderá 

 
33 Art. 33 da Lei 4.320/1964. 
34 Art. 166, § 7º, da CF/1988. 
35 Art. 57, § 2º, da CF/1988. 
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ser executada até o limite de 1/12 do total de cada ação prevista no referido projeto de lei, multiplicado pelo 

número de meses decorridos até a sanção da respectiva lei. Por exemplo, se o PLOA não for sancionado até 

o fim de março (três meses) do ano que deveria estar em vigor, algumas despesas consideradas inadiáveis 

poderão ser executadas em 3/12 do valor original. 

No entanto, o limite previsto de 1/12 ao mês não se aplica ao atendimento de algumas despesas, de acordo 

com o que determinar a LDO daquele ano. Por exemplo, as despesas com pagamento de bolsas de estudos 

podem ser dispensadas da regra pela LDO e serem executadas como se o PLOA já tivesse sido aprovado. Ainda, 

outro grupo de ações não poderá sequer ser executado até a sanção da LOA. 

23. Execução Orçamentária e Financeira 

A fase de execução orçamentária e financeira consiste na arrecadação das receitas e na realização das 

despesas. É a transformação, em realidade, do planejamento elaborado pelo Chefe do Executivo e aprovado 

pelo Legislativo. 

O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da 

execução orçamentária36. 

Segundo o art. 168 da nossa Constituição, os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, 

compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues, em duodécimos, até o dia 20 

de cada mês. O artigo ainda ressalta que será na forma da lei complementar, que ainda não foi editada. 

É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais37. 

O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser 

restituído ao caixa único do Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras 

parcelas duodecimais do exercício seguinte38. Ou seja, se "sobrar", o recebedor terá que devolver, 

de um jeito ou de outro. 

Execução Orçamentária e Cumprimento das Metas 

A LRF trata do assunto “execução orçamentária e cumprimento das metas” nos seus arts. 8º a 10. Até 30 dias 

após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a LDO, o Poder Executivo estabelecerá a 

programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Ainda, as receitas previstas serão 

desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, 

quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas 
para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de 

cobrança administrativa. Tais metas bimestrais são utilizadas como parâmetros para a limitação de empenho 

e movimentação financeira prevista no art. 9º da LRF (veremos no próximo tópico). 

Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para 

atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o 

ingresso. 

 
36 Art. 165, § 3º, da CF/1988. 
37 Art. 168, § 1º, da CF/1988. 
38 Art. 168, § 2º, da CF/1988. 
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A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, por 

meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica 

determinada no art. 100 da Constituição, o qual trata de Precatórios (pagamentos devidos pelas Fazendas 

Públicas Federal, estaduais, Distrital e municipal, em virtude de sentença judicial). 

Durante o estudo do próximo tópico aproveitaremos para ver mais sobre a Execução Orçamentária na LRF. 

Emendas Parlamentares de Execução Obrigatória 

 

Já estudamos que as emendas são prerrogativas constitucionais que o Poder Legislativo possui para 

aperfeiçoar as propostas dos instrumentos de planejamento e orçamento enviados pelo Poder Executivo. A 

emenda é instrumento essencial do Poder Legislativo para influenciar a alocação de recursos públicos. 

A EC 86/2015 e a EC 100/2019 receberam o apelido de ECs do Orçamento Impositivo. Na verdade, é apenas 

uma pequena parte da dotação da Lei Orçamentária Anual que passou a ser de execução obrigatória 

(impositiva).  

Trata-se um orçamento impositivo com “jeitinho brasileiro”. Foram aprovadas ECs que obrigam o Poder 

Executivo a cumprir as emendas individuais e de bancadas parlamentares, enquanto o conceito de orçamento 

impositivo tradicionalmente está relacionado a aprovação de uma norma que obriga o Poder Executivo a 

cumprir as leis orçamentárias de maneira bem mais ampla. 

Apesar disso, não dá para afirmar que foi algo ruim. O Poder Legislativo vivia uma grande subserviência ao 

Poder Executivo, pois a liberação para a execução das emendas dependia da conveniência do Executivo. Isso 
estimulava a negociação política entre o Poder Executivo e os parlamentares que queriam ver suas bases 

eleitorais atendidas na execução de suas emendas: quem votasse com o Governo teria suas emendas 

executadas; quem não votasse ficaria com suas emendas apenas no papel. A partir de agora, com as ECs do 

Orçamento Impositivo, há a possibilidade de modificação das relações entre os Poderes Executivo e 

Legislativo, já que a execução de emendas parlamentares não mais poderá ser utilizada como moeda de troca.  

Já tratamos das alterações do art. 165, quando estudamos a Lei Complementar, bem como no início desse 

tópico. Agora vou comentar os principais dispositivos incluídos ou alterados no art. 166. Relembro que as 

alterações que veremos agora estão relacionadas apenas às emendas individuais e de bancada. 

Art. 166. 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. 

(...) 

§ 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.  

As Emendas Constitucionais nº 86, de 17 de março de 2015, e nº 100, de 26 de junho 

de 2019, alteraram os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal, para tornar 

obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica: emendas 

parlamentares individuais e de bancada à lei orçamentária anual. 
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Tal parágrafo se refere ainda à fase de discussão, mas vamos estudá-lo aqui porque está relacionado a todos 

os demais dispositivos que se referem à fase de execução. 

Note que o dispositivo trata apenas das emendas individuais ao projeto de lei orçamentária anual (PLOA). 

Dispõe que tais emendas serão aprovadas até 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto 

encaminhado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo. O conceito e a forma de cálculo da Receita Corrente 

Líquida (RCL) de cada ente está na Lei de Responsabilidade Fiscal e não é o caso aprofundarmos nesse tópico. 

O que deve ser compreendido é que o conceito de RCL visa separar as receitas disponíveis a cada um dos entes 

daquelas que eles não têm autonomia para gerenciar. De nada adiantaria fazer cálculos e determinar 

percentuais em cima de receitas brutas, que na verdade não estão totalmente disponíveis aos entes. Assim, ao 

determinar o limite de aprovação de emendas individuais em relação à RCL, a CF/1988 estabelece um limite 

percentual sobre as receitas efetivamente disponíveis no PLOA. 

Encerrando o dispositivo, temos que a metade deste percentual (0,6%) será destinada a ações e serviços 

públicos de saúde. Assim, enquanto metade da dotação para emendas individuais poderá ter livre alocação 

(respeitando todas as demais regras), a outra metade deve ser composta por emendas destinadas 
exclusivamente a ações e serviços públicos de saúde. 

§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 9º, inclusive custeio, 

será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198, vedada a destinação para pagamento 

de pessoal ou encargos sociais.  

O inciso I do § 2º do art. 198 citado é aquele que determinou o percentual mínimo de 15%39 da RCL do 

respectivo exercício financeiro para aplicação da União em ações e serviços públicos de saúde. 

Assim, o que o parágrafo quer dizer é que não haverá aumento do limite mínimo a ser aplicado em ações e 

serviços públicos de saúde. A execução das dotações das emendas individuais obrigatoriamente relacionadas 

a ações e serviços públicos de saúde será computada no cálculo do limite mínimo da União, ou seja, para se 

chegar ao limite mínimo serão somados aos gastos da União as emendas individuais relacionadas à saúde.  

Concluindo, o dispositivo determina que tais emendas para ações e serviços públicos de saúde não podem ser 

destinadas para pagamento de pessoal e encargos sociais. 

§ 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 a execução equitativa da programação definidos na 

lei complementar prevista no § 9º do art. 165.  

§ 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 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. 

Peço que leia com calma o que vou explicar a seguir que facilitará a compreensão do esquema que farei após 

as citações. 

Repare que enquanto o § 9º dispõe que as emendas individuais serão aprovadas até 1,2% da RCL prevista no 

PLOA encaminhado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, aqui no § 11 está disposto que é obrigatória a 

 
39 Na vigência do Novo Regime Fiscal, as aplicações mínimas em ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimento 

do ensino seguirão um modelo diferente. 
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execução orçamentária e financeira das programações em até 1,2% da RCL, só que é da RCL realizada no 

exercício anterior.  

Note também que o § 12 trata das emendas de bancada ao PLOA. Dispõe que tais emendas serão executadas 

até 1,0% da RCL realizada no exercício anterior. 

Os demais artigos serão apenas citados para conhecimento. 

§ 13. As programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória 

nos casos dos impedimentos de ordem técnica. 

§ 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. 

§ 15. Revogado 

§ 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. 

§ 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. 

§ 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. 

§ 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. 

§ 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. 

O § 18 remete à limitação de empenho, prevista na LRF. A limitação de empenho e movimentação financeira é 

prevista no caput do art. 9º da LRF, o qual dispõe que, se verificado, ao final de um bimestre, que a realização 

da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas 

no anexo de metas fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes 

necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios 

fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. Note que tal verificação é bimestral, a fim de que em vários 

momentos do ano tenhamos a possibilidade de correções e monitoramento das metas. 

A limitação de empenho também será promovida pelo ente que ultrapassar o limite para a dívida consolidada, 

para que obtenha o resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite. 
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Se houver frustração da receita estimada no orçamento, deverá ser estabelecida limitação de empenho e 

movimentação financeira, com o objetivo de atingir os resultados previstos na LDO e impedir a assunção de 

compromissos sem respaldo financeiro, o que acarretaria uma busca de socorro no mercado financeiro, 

situação que implica em encargos elevados. 

Em outras palavras, a limitação de empenho, usualmente usada como sinônimo de contingenciamento, 

consiste no bloqueio de despesas previstas na LOA. É um procedimento empregado pela Administração para 

assegurar o equilíbrio entre a execução das despesas e a disponibilidade efetiva de recursos. A realização das 

despesas depende diretamente da arrecadação das receitas. Assim, caso não se confirmem as receitas 

previstas, as despesas programadas poderão deixar de ser executadas na mesma proporção. As despesas são 

bloqueadas a critério do Governo, que as libera ou não dependendo da sua conveniência.  

O § 18 visa proteger os parlamentares do contingenciamento total de suas emendas. Por outro lado, também 

demonstra que as emendas podem ser contingenciadas, desde que na mesma proporção das demais despesas 

discricionárias da LOA. 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, o montante previsto 
para as emendas individuais e de bancada poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação 

incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. 

Vamos complementar o assunto, pois também está relacionado a fase de execução do ciclo orçamentário: 

Outra possibilidade a ser pensada em caso de frustração de receita seria o endividamento público. O ente faria 

operações de crédito para cobrir a defasagem entre as receitas efetivamente arrecadas e a previsão na LOA. 

No entanto, isso não é mais recomendado com a LRF, já que medidas desse tipo não contribuiriam para o 

cumprimento das metas fiscais. Restaria apenas a contenção de despesas por meio da limitação de empenho, 

até que ocorra a melhora da arrecadação. 

Analisando o art. 9º, não há a possibilidade de limitação de empenho por excesso de despesa, a não ser por 

dívida. O gestor público só tem permissão legal para proceder à limitação de empenho quando a realização da 

receita (e não a execução da despesa) comprometer as metas fiscais, como o superávit primário. Outra 

observação é a de que, além do Poder Executivo, há a extensão da limitação de empenho aos Poderes 

Legislativo e Judiciário e ao Ministério Público. 

Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, 

inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, as relativas à inovação e ao 

desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade e as ressalvadas pela 

lei de diretrizes orçamentárias. 

No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos 

empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. 

Consoante o art. 65 da LRF, no caso de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da 

União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios, enquanto perdurar a situação 

serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art.9o. 

Transferência Especial e Transferência com Finalidade Definida 

Transferência especial e transferência com finalidade definida são inovações da Emenda Constitucional 

105/2019. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão 
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alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios por meio de transferência especial ou 

transferência com finalidade definida.40         

Tais recursos transferidos não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios para fins 

de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do § 16 do art. 

166 (visto no tópico anterior), e de endividamento do ente federado, vedada, em qualquer caso, a aplicação 

de tais recursos transferidos no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e 

inativos, e com pensionistas; e encargos referentes ao serviço da dívida.41 

24. Avaliação e Controle  

Avaliação 

A avaliação orçamentária é a parte do controle orçamentário que analisa a eficácia e a eficiência dos cursos 

de ação cumpridos, e proporciona elementos de juízo aos responsáveis da gestão administrativa para adotar 

as medidas tendentes à consecução de seus objetivos e à otimização do uso dos recursos colocados à sua 

disposição, o que contribui para realimentar o processo de Administração Orçamentária. O propósito da 

avaliação é de contribuir para a qualidade da elaboração de uma nova proposta orçamentária, reiniciando um 

novo ciclo orçamentário.  

Controle 

Considerações iniciais 

O orçamento surge como um instrumento de controle. Tradicionalmente, é uma forma de assegurar ao 

Executivo (controle interno) e ao Legislativo (controle externo) que os recursos serão aplicados conforme 

previstos e segundo as leis. Atualmente, além desse controle legal, busca-se o controle de resultados, em 

uma visão mais completa da efetividade das ações governamentais.  

A CF/1988 e a Lei 4320/1964 determinam a coexistência de dois sistemas de controle: interno e externo. O 

controle interno é aquele realizado pelo órgão no âmbito da própria Administração, do próprio Poder, dentro 

de sua estrutura. O controle externo é aquele realizado por uma instituição independente e autônoma.  

A CF/1988 dispõe que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e 

das entidades da Administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação 

das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, 

e pelo sistema de controle interno de cada Poder42.  Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos 

ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária43. 

Segundo a Lei 4.320/1964: 

 
40 Art. 166-A, caput, da CF/1988. 
41 Art. 166-A, § 1º, da CF/1988. 
42 Art. 70, caput, da CF/1988. 
43 Art. 70, parágrafo único, da CF/1988. 
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Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá: 

I  – a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o 

nascimento ou a extinção de direitos e obrigações; 

II – a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos; 

III – o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de 

obras e prestação de serviços. 

Controle Interno 

Segundo o art. 74 da CF/1988, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, 

sistema de controle interno com a finalidade de: 

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e 

dos orçamentos da União; 

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado; 

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; 

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar 

irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União44.  Os responsáveis pelo controle 

interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal 

de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária45. 

A Lei 4320/1964 já tratava do assunto46: 

 O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere o artigo 75 [vimos no tópico 

anterior: legalidade (I), fidelidade funcional (II) e cumprimento do programa de trabalho (III)], sem 

prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.  

 Ainda, ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na 

legislação, caberá o controle estabelecido no inciso III (cumprimento do programa de trabalho). Esse 

controle far-se-á, quando for o caso, em termos de unidades de medida, previamente estabelecidos 

para cada atividade. 

 A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e 

subsequente.  

 
44 Art. 74, § 2º, da CF/1988. 
45 Art. 74, § 1º, da CF/1988. 
46 Arts. 76 a 80 da Lei 4320/1964. 
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 Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá 

haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por 

bens ou valores públicos. 

 Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos 

limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que for 

instituído para esse fim. 

Controle Externo 

Na esfera federal, o controle externo é exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas 

da União. No âmbito dos demais entes, o controle externo é exercido de forma semelhante, aplicando as 

disposições federais naquilo que couber. Nos estados, é realizado pela Assembleia Legislativa, com auxílio do 

Tribunal de Contas do Estado. Nos municípios, é exercido pela Câmara Municipal, com auxílio também do 

Tribunal de Contas do Estado (regra geral) ou do Tribunal de Contas do Município (nas cidades de São Paulo 

e Rio de Janeiro) ou do Tribunal de Contas dos Municípios (nos estados da Bahia, Pará e Goiás). No Distrito 

Federal é exercido pela Câmara Legislativa com o auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

No que se refere às contas do Executivo federal, compete privativamente ao Presidente da República prestar, 

anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas 

referentes ao exercício anterior47. 

Compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do Presidente da República, 

quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão 

legislativa48. 

Note que compete ao TCU apreciar (e não julgar) as contas prestadas anualmente pelo Presidente da 

República, mediante parecer prévio (inciso I). Entretanto, é da competência exclusiva do Congresso Nacional 

julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução 

dos planos de governo. Para os demais administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos 

compete ao TCU o julgamento das contas (inciso II). 

III – apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na 

administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas 

as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, 

reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato 

concessório; 

IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de 

inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, 

nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no 

inciso II; 

V – fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma 

direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo; 

 
47 Art. 84, XXIV, da CF/1988 
48 Art. 51, II, da CF/1988. 
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VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou 

outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 

VII – prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer 

das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; 

VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções 

previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; 

IX – assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da 

lei, se verificada ilegalidade; 

X – sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e 

ao Senado Federal; 

No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de 

imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. No entanto, se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, 

no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas cabíveis, o Tribunal decidirá a respeito49. 

XI – representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 

As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo50, 

extrajudicial, usufruindo, assim, de atributo de exequibilidade. A dívida passa a ser líquida e certa. 

O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades51. 

Note que o TCU, apesar de ser um órgão que auxilia o Congresso Nacional no Controle Externo, possui 

atribuições constitucionais próprias, as quais não dependem de autorização ou necessariamente de 

provocação do Poder Legislativo. 

A Comissão mista permanente a que se refere o art. 166, § 1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, 

ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à 

autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários. 
Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal 

pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias. Entendendo o Tribunal irregular a 

despesa, a Comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, 

proporá ao Congresso Nacional sua sustação52. 

A Lei 4320/1964 também já tratava do assunto53: 

 O controle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, terá por objetivo verificar a probidade 

da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de 

Orçamento. 

 
49 Art. 71, §1º e §2º, da CF/1988. 
50 Art. 71, § 3º, da CF/1988. 
51 Art. 71, § 4º, da CF/1988. 
52 Art. 72 da CF/1988. 
53 Arts. 81 e 82 da Lei 4.320/1964. 
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 O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido nas 

Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios. As contas do Poder Executivo serão submetidas 

ao Poder Legislativo, com Parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Quando, no 

Município não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a Câmara de Vereadores poderá 

designar peritos contadores para verificarem as contas do prefeito e sobre elas emitirem parecer. 

Orçamento Público 

25. Conceitos 

Vamos relembrar alguns conceitos: 

Segundo Aliomar Baleeiro, o orçamento público é o ato pelo qual o Poder Executivo prevê e o Poder Legislativo 

autoriza, por certo período de tempo, a execução das despesas destinadas ao funcionamento dos serviços 

públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das 

receitas já criadas em lei. 

Consoante Giacomoni, de acordo com o modelo de integração entre planejamento e orçamento, o orçamento 

anual constitui-se em instrumento, de curto prazo, que operacionaliza os programas setoriais e regionais de 

médio prazo, os quais, por sua vez, cumprem o marco fixado pelos planos nacionais em que estão definidos os 

grandes objetivos e metas, os projetos estratégicos e as políticas básicas.  

De acordo com Abrúcio e Loureiro, “o orçamento é um instrumento fundamental de governo, seu principal 

documento de políticas públicas. Através dele os governantes selecionam prioridades, decidindo como gastar 

os recursos extraídos da sociedade e como distribuí-los entre diferentes grupos sociais, conforme seu peso ou 

força política. Portanto, nas decisões orçamentárias os problemas centrais de uma ordem democrática como 

representação e accountability estão presentes. (...) A Constituição de 1988 trouxe inegável avanço na 

estrutura institucional que organiza o processo orçamentário brasileiro. Ela não só introduziu o processo de 

planejamento no ciclo orçamentário, medida tecnicamente importante, mas, sobretudo, reforçou o Poder 

Legislativo”. 

26. Tipos de Orçamento 

Nesta ótica sobre os tipos de orçamento, tem-se a visão do regime político em que é elaborado o orçamento 

combinado com o sistema de governo. O Brasil vivenciou os três tipos: 

 Orçamento Legislativo: a elaboração, a votação e o controle do orçamento são competências do 

Poder Legislativo. Normalmente ocorre em países parlamentaristas. Ao Executivo cabe apenas a 

execução. Exemplo: Constituição Federal de 1891. 

 Orçamento Executivo: a elaboração, a votação, o controle e a execução são competências do Poder 

Executivo. É típico de regimes autoritários. Exemplo: Constituição Federal de 1937. 

 Orçamento Misto: a elaboração e a execução são de competência do Executivo, cabendo ao Legislativo 

a votação e o controle. Exemplo: a atual Constituição Federal de 1988. 

27. Espécies de Orçamento 

Com o passar do tempo, o conceito, as funções e a técnica de elaboração do orçamento público foram alteradas. 

Acabaram por evoluir para que pudessem se aprimorar e racionalizar sua utilização, tornando-se um 

instrumento da moderna Administração Pública, com uma concepção de orçamento como um ato preventivo 
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e autorizativo das despesas que o Estado deve efetuar para atingir objetivos e metas programadas. Essas 

alterações foram motivadas por novas teorias e técnicas que se difundiram ao redor do mundo, sendo 

chamadas de espécies ou, por outros autores, de tipos de orçamento. Utilizaremos a denominação espécies 

por ser mais adequada para se diferenciar dos tipos legislativo, executivo e misto. 

Orçamentos tradicional ou clássico 

A falta de planejamento da ação governamental é uma das principais características do orçamento 

tradicional. Constitui-se num mero instrumento contábil e baseia-se no orçamento do exercício anterior, ou 

seja, enfatiza atos passados. Demonstra uma despreocupação do gestor público com o atendimento das 

necessidades da população, pois considera apenas as necessidades financeiras das unidades 

organizacionais. Assim, nesta espécie de orçamento não há preocupação com a realização dos programas de 

trabalho do Governo, importando-se apenas com as necessidades dos órgãos públicos para realização das 

suas tarefas, sem questionamentos sobre objetivos e metas. Predomina o incrementalismo, ou seja, os gastos 

do exercício financeiro anterior são ajustados em algum percentual discricionário. 

É uma peça meramente contábil financeira, sem nenhuma espécie de planejamento das ações do Governo, 

onde prevalece o aspecto jurídico do orçamento em detrimento do aspecto econômico, o qual possui função 

secundária. Almeja-se a neutralidade e a busca pelo equilíbrio financeiro. As funções de alocação, distribuição 

e estabilização ficam em segundo plano. Portanto, o orçamento tradicional é somente um documento de 

previsão de receita e de autorização de despesas. 

Orçamento de desempenho ou por realizações 

O orçamento de desempenho ou por realizações (ou ainda, orçamento funcional) enfatiza o resultado dos 

gastos e não apenas o gasto em si. A ênfase reside no desempenho organizacional. Caracteriza-se pela 

apresentação de dois quesitos: o objeto de gasto (secundário) e um programa de trabalho contendo as ações 

desenvolvidas. 

Nessa espécie de orçamento, o gestor começa a se preocupar com os benefícios dos diversos gastos e não 

apenas com seu objeto. Apesar da evolução em relação ao orçamento clássico (tradicional), o orçamento de 

desempenho ainda se encontra desvinculado de um planejamento central das ações do Governo, ou seja, nesse 

modelo orçamentário inexiste um instrumento central de planejamento das ações do Governo vinculado à 

peça orçamentária. Apresenta, assim, uma deficiência, que é a desvinculação entre planejamento e 

orçamento.  

Orçamento de base zero ou por estratégia 

O orçamento de base zero - OBZ consiste essencialmente em uma análise crítica de todos os recursos 

solicitados pelos órgãos governamentais. Nesse tipo de abordagem, na fase de elaboração da proposta 

orçamentária, haverá um questionamento acerca das reais necessidades de cada área, não havendo 

compromisso com qualquer montante inicial de dotação. 

O processo do orçamento de base zero concentra a atenção na análise de objetivos e necessidades, o que 

requer que cada administrador justifique seu orçamento proposto em detalhe e cada quantia a ser gasta, 
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aumentando a participação dos gerentes de todos os níveis no planejamento das atividades e na elaboração 

dos orçamentos. 

Os órgãos governamentais deverão justificar anualmente, na fase de elaboração da sua proposta orçamentária, 

a totalidade de seus gastos, sem utilizar o ano anterior como valor inicial mínimo. 

Orçamento-programa 

O Orçamento-Programa surgiu nos Estados Unidos, na década de 50, nas grandes empresas privadas, com o 

nome de sistema de planejamento, programação e orçamentação (Planning-Programming Budgeting System 

– PPBS). 

No Brasil, a Lei 4.320/1964 contém determinações para a elaboração da Lei Orçamentária Anual que são 

típicas do Orçamento-Programa, estimulando a sua adoção, mas não criou as condições formais e 

metodológicas necessárias à implantação. Tal modelo ficou explícito no Decreto-Lei 200/1967: Em cada ano, 

será elaborado um orçamento-programa, que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizada 

no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual54. 

No entanto, o orçamento-programa tornou-se realidade apenas com o Decreto 2.829/1998, o qual estabeleceu 

normas para elaboração e execução do plano plurianual e dos orçamentos da União. Ainda, a Portaria 

117/1998, substituída, posteriormente, pela Portaria 42, de 14 de abril de 1999, com a preservação dos seus 

fundamentos, atualizou a discriminação da despesa por funções da Lei 4.320/1964 e revogou a Portaria 9, de 

28 de janeiro de 1974 (Classificação Funcional – Programática); e a Portaria 51/1998 instituiu o 

recadastramento dos projetos e das atividades constantes do orçamento da União. Na verdade, tais 

modificações, que em razão da Portaria 42/1999 assumiram uma abrangência nacional, com aplicação 

também para Estados, municípios e Distrito Federal, representam a segunda etapa de uma reforma 

orçamentária que se delineou pelos idos de 1989, sob a égide da nova ordem constitucional recém-instalada. 

Por meio do orçamento-programa, tem-se o estabelecimento de objetivos e a quantificação de metas, com a 

consequente formalização de programas visando ao atingimento das metas e alcance dos objetivos. Com esse 

modelo, passa a existir um elo entre o planejamento e as funções executivas da organização, além da 

manutenção do aspecto legal, porém não sendo considerado como prioridade. É a espécie de orçamento 

utilizada no Brasil. 

A organização das ações do Governo sob a forma de programas visa proporcionar maior racionalidade e 

eficiência na Administração Pública e ampliar a visibilidade dos resultados e benefícios gerados para a 

sociedade, bem como elevar a transparência na aplicação dos recursos públicos. Tal espécie de orçamento 

equivale a um plano de trabalho expresso por um conjunto de ações a realizar e pela identificação dos recursos 

necessários à sua execução. Como instrumento de programação econômica, o orçamento-programa procura 

levar os decisores públicos a uma escolha racional, que maximize o dinheiro do contribuinte, destinando os 

recursos públicos a programas e projetos de maior necessidade. As decisões orçamentárias são tomadas com 

base em avaliações e análises técnicas das alternativas possíveis. O gasto público no orçamento programa deve 

estar vinculado a uma finalidade. A vinculação entre planejamento e orçamento passa a ocorrer no orçamento-

programa. 

 

 
54 Art. 16 do Decreto-Lei 200/1967. 
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Em algumas situações podem ser utilizadas outras espécies de orçamento como apoio ao orçamento-

programa. A elaboração do orçamento de algumas ações pode ocorrer de maneira incremental, por exemplo, 

nas ações ligadas ao funcionamento do órgão. O valor a ser pago, em condições normais, pelas contas de luz, 

água e telefone, sofre pequena variação de um ano para outro, normalmente apenas a inflação acumulada. 

Assim, para o cálculo do valor do orçamento atual, pode ser utilizado o método tradicional, acrescentando a 

inflação do período sobre o valor do orçamento desta ação no ano anterior. 

Orçamento participativo 

O orçamento participativo não se opõe ao orçamento-programa. Na verdade, trata-se de um instrumento que 

busca romper com a visão política tradicional e colocar o cidadão como protagonista ativo da gestão pública. 

Objetiva a participação real da população no processo de elaboração e a alocação dos recursos públicos de 

forma eficiente e eficaz segundo as demandas sociais. Dessa forma, democratiza-se a relação Estado e 

sociedade e são considerados os diversos canais de participação, por meio de lideranças e audiências públicas. 

O quadro abaixo resume o orçamento participativo. 

28. Funções Clássicas do Orçamento 

O Governo desenvolve funções com objetivos específicos, porém relacionados, utilizando os instrumentos de 

intervenção de que dispõe o Estado. A classificação cobrada em concursos é a de Richard Musgrave (1974), a 

qual se tornou clássica. Ele propôs uma classificação denominada de funções fiscais. Entretanto, 

considerando o orçamento como principal instrumento de ação do Estado na economia, o próprio autor as 

considera também como as próprias funções do orçamento: ALOCATIVA, DISTRIBUTIVA e 
ESTABILIZADORA. 

Função Alocativa 

A função alocativa visa à promoção de ajustamentos na alocação de recursos. É o Estado oferecendo 

determinados bens e serviços necessários e desejados pela sociedade, porém que não são providos pela 

iniciativa privada. O setor público pode atuar produzindo diretamente os produtos e serviços ou via 

mecanismos que propiciem condições para que sejam viabilizados pelo setor privado. Tal função é evidenciada 

quando no setor privado não há a necessária eficiência de infraestrutura econômica ou provisão de bens 

públicos e bens meritórios.  

Função Distributiva 

A função distributiva visa à promoção de ajustamentos na distribuição de renda. Surge em virtude da 

necessidade de correções das falhas de mercado, contrabalanceando equidade e eficiência. Os instrumentos 

mais usados para o ajustamento são os sistemas de tributos e as transferências. Cita-se como exemplo de 

medida distributiva o imposto de renda progressivo, realocando as receitas para programas de alimentação, 

transporte e moradia populares. Outro exemplo é a concessão de subsídios aos bens de consumo popular, 

financiados por tributos incidentes sobre os bens consumidos pelas classes de rendas mais altas. 

Função Estabilizadora 
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A função estabilizadora visa manter a estabilidade econômica, diferenciando-se das outras funções por não 

ter como objetivo a destinação de recursos. O campo de atuação dessa função é principalmente a manutenção 

de elevado nível de emprego e a estabilidade nos níveis de preços. Destaca-se, ainda, a busca do equilíbrio no 

balanço de pagamentos e de razoável taxa de crescimento econômico. O mecanismo básico da estabilização é 

a atuação sobre a demanda agregada, que representa a quantidade de bens ou serviços que a totalidade dos 

consumidores deseja e está disposta a adquirir por determinado preço e em determinado período. Assim, a 

função estabilizadora age na demanda agregada de forma a aumentá-la ou diminuí-la. 

29. Normas Gerais de Direito Financeiro 

O Direito Financeiro é o ramo do Direito Público que disciplina a atividade financeira do estado. Assim, 

abrange a receita pública (obtenção de recursos), o crédito público (criação de recursos), o orçamento público 

(gestão de recursos) e a despesa pública (dispêndio de recursos). No estudo dos ramos do Direito, o Direito 

Financeiro pertence ao Direito Público, sendo um ramo cientificamente autônomo em relação aos demais 

ramos.  

O estudo de AFO/Orçamento Público está relacionado ao estudo do Direito Financeiro. É importante destacar 

que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre Direito Financeiro. 
No entanto, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar à legislação 

federal e à estadual no que couber. Assim, apesar de não concorrerem com a União e os estados, os municípios 

legislam naquilo que for de interesse local e suplementam a legislação federal e a estadual, sem contrariá-las. 

 

No art. 24 da CF/1988: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 

II – orçamento; 

(...). 

No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 

Entretanto, tal competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar 

dos Estados55. 

Atualmente, ainda é a Lei n.°4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. Embora ela tenha passado pelo rito de elaboração reservado às leis ordinárias, a CF/1967 e a CF/1988 

trouxeram a orientação de que as normas gerais de Direito Financeiro seriam disciplinadas por lei 

complementar. Assim, a Lei 4.320/1964 possui o status de lei complementar, já que trata de normas gerais de 

Direito Financeiro. Houve a novação de sua natureza normativa pelo art. 165, § 9º, da CF/1988, o qual lhe 

conferiu uma posição sui generis no quadro das fontes do Direito: como lei ordinária em sentido formal e lei 

complementar no sentido material. 

30. Natureza Jurídica Do Orçamento Brasileiro 

 
55 Art. 24, §§ 1º e 2º, da CF/1988. 
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Os orçamentos públicos podem ainda ser classificados em orçamentos de natureza impositiva e de natureza 

autorizativa: 

 Orçamento impositivo: é aquele em que, uma vez consignada uma despesa no orçamento, ela deve 

ser necessariamente executada. Nesta visão, o orçamento, por se tratar de uma lei, deve ser 

rigorosamente cumprido. No Brasil, é adotado para a execução de emendas parlamentares individuais 

e de bancada. 

 Orçamento autorizativo: não existe obrigatoriedade de execução das despesas consignadas no 

orçamento público, já que o Poder Público tem a discricionariedade para avaliar a conveniência e a 

oportunidade do que deve ou não ser executado. Em nosso país, o orçamento é autorizativo na quase 

totalidade da LOA. Como regra geral, o fato de ser fixada uma despesa na lei orçamentária anual não 

gera o direito de exigência de sua realização por via judicial.  

Receita Pública 

31. Classificação quanto à forma de ingresso 

Quanto à forma de ingresso, as receitas podem ser: 

 Orçamentárias: são entradas de recursos que o Estado utiliza para financiar seus gastos, 

transitando pelo patrimônio do Poder Público. Serão classificadas como receita orçamentária, sob 

as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de 

crédito, ainda que não previstas no orçamento (exceto as classificadas como extraorçamentárias)56. 

 Extraorçamentárias: são receitas que não integram o orçamento público e constituem passivos 

exigíveis do ente, de tal forma que o seu pagamento não está sujeito à autorização legislativa. Isso 

 
56 Art. 57 da Lei 4320/1964. 
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ocorre porque possuem caráter temporário, não se incorporando ao patrimônio público. São 

chamadas de ingressos extraorçamentários. São exemplos de receitas extraorçamentárias: 

depósito em caução, antecipação de receitas orçamentárias - ARO, consignações diversas, emissão de 

moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. Ainda, no que tange ao 

momento da inscrição (e não do pagamento), os Restos a Pagar do exercício serão computados na 

receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária57 (trata-se de 

inscrição de Restos a Pagar). 

As operações de crédito são receitas orçamentárias e as operações de crédito por antecipação de receita são 
receitas extraorçamentárias. 

Alguns autores utilizam o termo “natureza” nessa classificação. Atente para não confundir com a classificação 

por natureza da receita. Entendo que o termo “forma de ingresso” é o mais apropriado neste caso. 

Segundo o MTO, a classificação da receita orçamentária, a exemplo do que ocorre na despesa, é de utilização 

obrigatória por todos os entes da Federação, sendo facultado o seu desdobramento para atendimento das 

respectivas necessidades. Sobre o assunto, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes 

critérios: 

➢ Natureza de Receita; 

➢ Indicador de Resultado Primário; 

➢ Fonte/Destinação de Recursos; e 

➢ Esfera Orçamentária58. 

(CESPE – Analista – IPHAN – 2018) Os recursos recebidos em caução por determinado tribunal no 
curso de processos judiciais devem ser incluídos no total de receitas orçamentárias. 

As cauções são receitas extraorçamentárias. 

Resposta: Errada  

 
57 Art. 103, Parágrafo Único, da Lei 4320/1964. 

58 A classificação por esfera é uma classificação tanto da receita como da despesa.  
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32. Classificação quanto à coercitividade ou procedência 

Quanto à coercitividade ou procedência, as receitas podem ser: 

 Originárias: denominadas também de receitas de economia privada ou de direito privado. 

Correspondem àquelas que provêm do próprio patrimônio do Estado. São resultantes da venda de 

produtos ou serviços colocados à disposição dos usuários ou da cessão remunerada de bens e 

valores. 

 Derivadas: denominadas também de receitas de economia pública ou de direito público. 

Correspondem àquelas obtidas pelo Estado mediante sua autoridade coercitiva. No nosso 

ordenamento jurídico se caracterizam pela exigência do Estado para que o particular entregue de 

forma compulsória uma determinada quantia na forma de tributos ou de multas. 

(CESPE - Analista Administrativo - EBSERH - 2018) Os recursos financeiros obtidos por determinado 
órgão da administração pública na exploração de atividade econômica são considerados receitas 
originárias. 

As receitas originárias correspondem àquelas que provêm do próprio patrimônio do Estado. São resultantes 
da venda de produtos ou serviços colocados à disposição dos usuários ou da cessão remunerada de bens e 
valores. 

Resposta: Certa 

(CESPE – Analista Administrativo – EBSERH – 2018) Receitas públicas originárias são aquelas 
arrecadadas pelo poder público por meio da soberania estatal, como é o caso das receitas de 
impostos. 

As receitas derivadas correspondem àquelas obtidas pelo Estado mediante sua autoridade coercitiva. No 
nosso ordenamento jurídico se caracterizam pela exigência do Estado para que o particular entregue de 
forma compulsória uma determinada quantia na forma de tributos ou de multas. 

Resposta: Errada 

33. Classificação por natureza da receita (por categorias) 

As naturezas de receitas orçamentárias procuram refletir o fato gerador que ocasionou o ingresso dos 

recursos aos cofres públicos, identificando a entrada de receitas orçamentárias de acordo com o 

acontecimento real de tal ingresso. É a menor célula de informação no contexto orçamentário para as 

receitas públicas, devendo, portanto, conter todas as informações necessárias para as devidas vinculações. 

Compete à Secretaria de Orçamento Federal estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da 

despesa. 
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Categoria Econômica da Receita (1º dígito) 

 

Este nível da classificação por natureza obedece ao critério econômico. É utilizado para mensurar o impacto 

das decisões do Governo na economia nacional (formação de capital, custeio, investimentos etc.). É codificado 

e subdividido da seguinte forma: 

RECEITAS CORRENTES: classificam-se nessa categoria aquelas receitas oriundas do poder impositivo do 

Estado – tributária e de contribuições; da exploração de seu patrimônio – patrimonial; da exploração de 

atividades econômicas – agropecuária, industrial e de serviços; as provenientes de recursos financeiros 

recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas 

classificáveis em despesas correntes – transferências correntes; e as demais receitas que não se enquadram 

nos itens anteriores – outras receitas correntes. 

RECEITAS DE CAPITAL: são 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. 

Origem (2º dígito) 
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Na nova classificação por natureza da receita, o conceito de “Origem” ganhou ainda mais importância, pois 

passou a ser explorado na sequência lógico-temporal quando relacionado ao “Tipo” (8º dígito). Daqui a 

pouco veremos um tópico sobre o “Tipo” e explicarei mais detalhadamente sobre isso. 

Os atuais códigos das origens são: 

 

Nas receitas correntes, ainda não há classificação para o número 8. Nas receitas de capital, ainda não há 

classificação para os números 5 a 8. 

Origens das receitas correntes 

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 

Para que o Estado possa custear suas atividades, são necessários recursos financeiros. Uma de suas fontes é o 

tributo, o qual é definido pelo art. 3º do Código Tributário Nacional – CTN: 

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que 

não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada. 

Apresento também o conceito da Lei 4320/1964, pois pode aparecer em prova cobrando a literalidade do 

dispositivo:  

Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as 

taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o 

seu produto ao custeio de atividades gerais ou especificas exercidas por essas entidades59. 

Independentemente do nome ou da destinação, o que vai caracterizar o tributo é o seu fato gerador, o qual é 

a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Assim, são irrelevantes sua 

denominação e a destinação legal do produto de sua arrecadação. 

Nas classificações orçamentárias, impostos, taxas e contribuições de melhoria correspondem a uma das 

origens. As demais contribuições integram outra origem, denominada de “Contribuições”. 

Contribuições 

 

59 Art. 9º da Lei 4320/1964. 
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As receitas de contribuições correspondem ao ingresso proveniente de contribuições sociais, econômicas e 

para entidades privadas de serviço social e de formação profissional, como instrumento de intervenção nas 

respectivas áreas. Exemplos: contribuição para o salário-educação, contribuições sobre a receita de concursos 

de prognósticos (loterias), contribuição para o fundo de saúde das Forças Armadas etc. Para efeitos de 

classificações orçamentárias, as espécies são as seguintes: 

 Contribuições Sociais; 

 Contribuições Econômicas; 

 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional; 

No âmbito dos municípios e do Distrito Federal, há ainda a Contribuição para o Custeio de Serviço de 

Iluminação Pública, a qual possui a finalidade, como o próprio nome descreve, de custear o serviço de 

iluminação pública60. 

As Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais ou Econômicas se caracterizam por atender a 

determinadas categorias profissionais ou econômicas, vinculando sua arrecadação às entidades que as 

instituíram. Não transitam pelo orçamento da União. Essas contribuições são destinadas ao custeio das 

organizações de interesse de grupos profissionais, como, por exemplo, Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, Conselho Regional de Medicina – CRM, entre outros. 

Receitas Patrimoniais 

A receita patrimonial corresponde ao ingresso proveniente de rendimentos sobre investimentos do ativo 

permanente, de aplicações de disponibilidades em operações de mercado e outros rendimentos oriundos de 

renda de ativos permanentes.  

As mais importantes para efeito de prova são as receitas patrimoniais oriundas da Exploração do Patrimônio 

Imobiliário do Estado: Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação; Concessão, 

Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos.  

Igualmente importantes são as decorrentes de Valores Mobiliários: Juros e Correções Monetárias, 
Dividendos e Participações. Nesse caso, são classificados como receitas patrimoniais os juros e correções 

monetárias associados a aplicações do ente público, como Remuneração de Depósitos Bancários, 

Remuneração de Depósitos Especiais, Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados, 

Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, Juros de Títulos de Renda e Juros 

sobre o Capital Próprio.  

Também importantes são as decorrentes de Exploração de Recursos Naturais, como Compensações 

Financeiras e Royalties, as quais têm origem na exploração do patrimônio do Estado, constituído por recursos 

minerais, hídricos, florestais e outros, definidos no ordenamento jurídico. As compensações financeiras são 

forma de se recompor financeiramente prejuízos, danos ou o exaurimento do bem porventura causados pela 

atividade econômica que explora esse patrimônio estatal. Os royalties são forma de participação no resultado 

econômico que advém da exploração do patrimônio público. 

 

60 Foi criada pela Emenda Constitucional nº 39, de 19 de dezembro de 2002, que acrescentou o art. 149-A à CF/1988. A competência para a 

instituição é dos Municípios e do Distrito Federal. 
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Ainda temos como receitas patrimoniais a Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, 

Permissão, Autorização ou Licença: de Transporte, de Infraestrutura e de Telecomunicações; da 

Exploração do Patrimônio Intangível, como o Direito de Uso da Imagem e de Reprodução dos Bens do 

Acervo Patrimonial; e a Cessão de Direitos: como a Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos. 

Demais origens 

Receita agropecuária: decorrem da exploração econômica, por parte do ente público, de atividades 

agropecuárias. 

Receita industrial: são provenientes de atividades industriais exercidas pelo ente público, tais como a 

extração e o beneficiamento de matérias-primas, a produção e a comercialização de bens relacionados às 

indústrias mecânica, química e de transformação em geral. 

Receita de serviços: é o ingresso proveniente da prestação de serviços de transporte, saúde, comunicação, 

portuário, armazenagem, de inspeção e fiscalização, processamento de dados, vendas de mercadorias e 

produtos inerentes à atividade da entidade e outros serviços. São também receitas de serviços o recebimento 

de juros associados aos empréstimos concedidos, pois tais juros são a remuneração do capital. 

Transferência corrente: é o ingresso proveniente de outros entes ou entidades, referente a recursos 

pertencentes ao ente ou entidade recebedora ou ao ente ou entidade transferidora, efetivado mediante 

condições preestabelecidas ou mesmo sem qualquer exigência, desde que o objetivo seja a aplicação em 

despesas correntes. 

Outras receitas correntes: são os ingressos correntes provenientes de outras origens não classificáveis nas 

anteriores. Exemplos: multas administrativas, contratuais e judiciais; indenizações, restituições e 

ressarcimentos; etc. 

(CESPE – Analista Judiciário – STM – 2018) As receitas dos tribunais decorrentes da prestação de 
serviços deverão ser classificadas pelo gestor como receita corrente de serviços. 

As receitas correntes de serviços correspondem ao ingresso proveniente da prestação de serviços de 
transporte, saúde, comunicação, portuário, armazenagem, de inspeção e fiscalização, processamento de dados, 
vendas de mercadorias e produtos inerentes à atividade da entidade e outros serviços.  

Resposta: Certa 

Origens das receitas de capital 
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Operações de crédito: são os ingressos provenientes da colocação de títulos públicos ou da contratação de 

empréstimos e financiamentos internos ou externos obtidos junto a entidades estatais ou privadas. Para 

efeitos de classificação orçamentária, os empréstimos compulsórios também são classificados como 

operações de crédito.  

Segundo o princípio orçamentário da exclusividade, 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.  

De acordo com a regra de ouro, é vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das 

despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade 

precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. 

Alienação de bens: é o ingresso proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente. 

Exemplos: privatizações, venda de um prédio público etc.  

Os ganhos com alienação de bens para a Contabilidade Pública equivalem, de forma simplificada, a diferença 
positiva entre o valor efetivamente vendido e o valor contábil do bem, o que gera um aumento na situação 

líquida patrimonial (variação patrimonial aumentativa). Diferentemente nas classificações orçamentárias, 

independente de perda ou ganho na alienação, a receita bruta da venda é classificada em Alienação de Bens. 

Logo, se considerássemos novamente o ganho da alienação como receita de capital, uma mesma receita seria 

computada duas vezes. 

Ainda, a doação de bens recebidos não se enquadra como receita, pois gera, na Contabilidade Pública, o 

reconhecimento de um aumento na situação líquida patrimonial (variação patrimonial aumentativa). O bem 

oriundo da doação será classificado como receita de capital apenas quando for vendido. 

Amortização de empréstimos: é o ingresso referente ao recebimento de parcelas de empréstimos ou 

financiamentos concedidos em títulos ou contratos, ou seja, representam o retorno dos recursos 

anteriormente emprestados pelo poder público. 

Transferências de capital: é o ingresso proveniente de outros entes ou entidades, referente a recursos 

pertencentes ao ente ou entidade recebedora ou ao ente ou entidade transferidora, efetivado mediante 

condições preestabelecidas ou mesmo sem qualquer exigência, desde que o objetivo seja a aplicação em 

despesas de capital. O que interessa para diferenciar as transferências é a aplicação da receita e não a sua 

procedência. Se for aplicada em despesas de capital, será transferência de capital; se for aplicada em despesas 

correntes, será transferência corrente. 

Outras receitas de capital: são os ingressos de capital provenientes de outras origens não classificáveis nas 

anteriores. Exemplos: integralização de capital de empresas estatais, resultado positivo do Banco Central e 

remuneração das disponibilidades do tesouro. 

(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) O recebimento de amortização da dívida pública 
e o ingresso de recursos financeiros decorrentes de operações de crédito se classificam como receita 
corrente.  

O recebimento de amortização de empréstimos e o ingresso de recursos financeiros decorrentes de 
operações de crédito se classificam como receita de capital. 

Resposta: Errada 
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Espécie (3º dígito) 

 

É o nível de classificação vinculado à origem, composto por títulos que permitem qualificar com maior detalhe 

o fato gerador dos ingressos de tais receitas. Por exemplo, dentro da origem Contribuições podemos identificar 

as suas espécies, tais como “Contribuições Sociais”, “Contribuições Econômicas” e “Contribuições para 

Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional”. 

Desdobramentos p/ Identificação de Peculiaridades da Receita (4º ao 7º dígito) 

 

O 4º ao 7º dígito são destinados a desdobramentos com a finalidade de identificar peculiaridades de cada 

receita, caso seja necessário. 

Tais dígitos podem ou não ser utilizados conforme a necessidade de especificação do recurso.  

Receitas exclusivas de Estados e Municípios: o 4º dígito utilizará o número “8” (Ex.: 1.9.0.8.xx.x.x – Outras 

Receitas Correntes exclusivas de Estados e Municípios). 

Tipo (8º dígito) 

 

O tipo tem a finalidade de identificar o tipo de arrecadação a que se refere aquela natureza, sendo: 
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Fonte: 8ª edição do MCASP 

Assim, todo código de natureza de receita será finalizado com um dos dígitos mencionados, e as arrecadações 

de cada recurso – sejam elas da receita propriamente dita ou de seus acréscimos legais – ficarão agrupadas 

sob um mesmo código, sendo diferenciadas apenas no último dígito, conforme detalhamento a seguir: 

Exemplo de uma estrutura completa da natureza da receita: 1.1.1.3.01.1.1: 

 

Fonte: MTO 

(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) As contribuições sociais e de melhoria, assim 
como as multas decorrentes do não pagamento de impostos, classificam-se como receitas tributárias.  

As receitas tributárias são oriundas de impostos, taxas e contribuições de melhoria. As contribuições sociais 
são receitas de contribuições. Já as multas de impostos, classificam-se, segundo a nova classificação da 
receita, como receita tributária, identificadas pelo tipo. 

Resposta: Errada 

34. Classificação por Fontes (ou por destinação de recursos) 
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É uma classificação tanto da receita como da despesa. Vimos que a classificação por natureza da receita busca 

a melhor identificação da origem do recurso segundo seu fato gerador. No entanto, existe a necessidade de 

classificar a receita conforme a destinação legal dos recursos arrecadados.  

As fontes de recursos constituem-se de determinados agrupamentos de naturezas de receitas, atendendo a 

uma determinada regra de destinação legal, e servem para indicar como são financiadas as despesas 

orçamentárias. É a individualização dos recursos de modo a evidenciar sua aplicação segundo a determinação 

legal, sendo, ao mesmo tempo, uma classificação da receita e da despesa. 

A classificação por fontes de recursos consiste em um código de três dígitos, sendo que o primeiro indica o 

grupo de fontes de recursos, e o segundo e terceiro, a especificação das fontes de recursos. O grupo de fontes 

de recursos identifica se o recurso é ou não originário do Tesouro Nacional e se pertence ao exercício corrente 

ou a exercícios anteriores. 

1º DÍGITO: GRUPO DE FONTES DE RECURSOS 

1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente 

2 – Recursos de Outras Fontes – Exercício 
Corrente 

3 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores 

6 – Recursos de Outras Fontes – Exercícios 
Anteriores 

9 – Recursos Condicionados 

Os dígitos seguintes são bastante variados. Você deve saber que a fonte de recursos é composta por 3 dígitos 

e quais são os grupos do 1° dígito.  

De acordo com o MTO, a partir de 2021, o grupo de fontes de recursos será alterado:  

1º DÍGITO: GRUPO DE FONTES DE RECURSOS 

1 – Recursos Arrecadados no Exercício Corrente. 

3 – Recursos Arrecadados em Exercícios 
Anteriores. 

9 – Recursos Condicionados 

Por meio da classificação por fontes, possibilita-se o atendimento dos seguintes dispositivos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal: 
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 Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para 

atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o 

ingresso61; 

 A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, 

fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada62. 

(CESPE – Técnico Judiciário – STJ - 2018) A classificação orçamentária da receita por fonte de recursos 
é dividida em cinco grupos, entre eles inclui-se o grupo de recursos condicionados. 

O grupo de fontes de recursos identifica se o recurso é ou não originário do Tesouro Nacional e se pertence ao 
exercício corrente ou a exercícios anteriores. 

1.º DÍGITO: GRUPO DE FONTES DE RECURSOS 

1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente 

2 – Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente 

3 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores 

6 – Recursos de Outras Fontes – Exercícios Anteriores 

9 – Recursos Condicionados 

Resposta: Certa 

35. Classificação da receita por identificador de resultado primário 

Vamos tratar da classificação por identificador de resultado primário da Receita. 

A receita é classificada, ainda, como primária (P), quando seu valor é incluído na apuração do resultado 

primário e não primária ou financeira (F), quando não é incluída nesse cálculo. Essa classificação orçamentária 

da receita não tem caráter obrigatório para todos os entes e foi instituída para a União com o objetivo de 

identificar quais são as receitas e as despesas que compõem o resultado primário do Governo Federal, que é 

representado pela diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias. 

As receitas financeiras surgiram com a adoção, pelo Brasil, da metodologia de apuração do resultado 

primário, oriundo de acordos com o Fundo Monetário Internacional – FMI. Desse modo, passou-se a 

denominar como receitas financeiras aquelas receitas que não são consideradas na apuração do resultado 

primário. 

De acordo com o MTO, as receitas financeiras são aquelas que não alteram o endividamento líquido do 

Governo (setor público não financeiro) no exercício financeiro correspondente, uma vez que criam uma 

obrigação ou extinguem um direito, ambos de natureza financeira, junto ao setor privado interno e/ou 

externo. São adquiridas junto ao mercado financeiro, decorrentes da emissão de títulos, da contratação de 

operações de crédito por organismos oficiais, das receitas de aplicações financeiras da União (juros recebidos, 

por exemplo), das privatizações e outras. 

 

61 Art. 8º, parágrafo único, da LRF. 

62 Art. 50, I, da LRF. 
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As demais receitas, provenientes dos tributos, contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais e 

de serviços, são classificadas como primárias. 

(CESPE – Analista Judiciário – STJ - 2018) A classificação da receita para apuração do resultado 
primário é obrigatória para todos os entes da Federação. 

A receita é classificada como primária (P), quando seu valor é incluído na apuração do resultado primário e 
não primária ou financeira (F), quando não é incluída nesse cálculo. 

Esta classificação orçamentária da receita não tem caráter obrigatório para todos os entes e foi instituída para 
a União com o objetivo de identificar quais são as receitas e as despesas que compõem o resultado primário 
do Governo Federal, que é representado pela diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias. 

Resposta: Errada 

36. Classificações Doutrinárias 

Entende-se por receita da União todo e qualquer ingresso de caráter originário ou derivado, ordinário ou 
extraordinário e de natureza orçamentária ou extraorçamentária, seja geral ou vinculado, que tenha sido 

decorrente, produzido ou realizado direta ou indiretamente pelos órgãos competentes63. Já estudamos as 

receitas originárias e derivadas na classificação quanto à coercitividade ou procedência. Também estudamos 

as receitas orçamentárias e extraorçamentárias na classificação quanto à forma de ingresso. Ainda, estudamos 
as receitas com destinação ordinária (geral) ou vinculada na classificação por fontes. Veremos agora outras 

classificações da receita. 

Segundo a doutrina, ou seja, consoante os estudiosos do direito financeiro, a receita pública pode ainda ser 

classificada nos seguintes aspectos: afetação patrimonial; regularidade ou periodicidade; poder de tributar. 

AFETAÇÃO PATRIMONIAL: 

 Efetivas: contribuem para o aumento do patrimônio líquido, sem correspondência no passivo, ou seja, 

são aquelas cujos ingressos de recursos não foram precedidos de registro de reconhecimento de algum 

direito. São efetivas todas as receitas correntes, com exceção do recebimento de dívida ativa, que 

representa fato permutativo e, assim, é não efetiva. 

 Não efetivas ou por mutação patrimonial: nada acrescentam ao patrimônio público, pois se referem 

às entradas ou alterações compensatórias nos elementos que o compõem. São não efetivas todas as 

receitas de capital, com exceção do recebimento de transferências de capital, que causa acréscimo 

patrimonial e, assim, é efetiva. 

REGULARIDADE OU PERIODICIDADE: 

 Ordinárias: compostas por ingressos permanentes e estáveis, com arrecadação regular em cada 

exercício financeiro. Assim, são perenes e possuem característica de continuidade, como a maioria dos 

tributos: IR, ICMS, IPVA, IPTU etc. 

 

63 Art. 2º, § 1º, do Decreto 93.872/1986. 
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 Extraordinárias: não integram sempre o orçamento. São ingressos de caráter não continuado, 

eventual, inconstante, imprevisível, como as provenientes de guerras, doações, indenizações em 

favor do Estado etc. 

PODER DE TRIBUTAR: 

Classifica as receitas de acordo com o poder de tributar que compete a cada ente da Federação, considerando 

e distribuindo as receitas obtidas como pertencentes aos respectivos entes, quais sejam: Governo Federal, 

Estadual, do Distrito Federal e Municipal. 

Dívida Ativa 

37. Dívida ativa na Lei 4320/1964 

A dívida ativa abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não 

terem sido efetivamente recebidos nas datas aprazadas. É, portanto, uma fonte potencial de fluxos de caixa, 

com impacto positivo pela recuperação de valores, espelhando créditos a receber, sendo contabilmente 

alocada no ativo. 

A dívida ativa não se confunde com a dívida pública (passiva), que representa as obrigações do Ente Público 

para com terceiros. A Dívida Ativa abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez 

foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebidos nas datas aprazadas. 

A inscrição em dívida ativa é ato jurídico que visa legitimar a origem do crédito em favor da Fazenda Pública, 

revestindo o procedimento dos necessários requisitos jurídicos para as ações de cobrança. 

Veremos o art. 39 da Lei 4320/1964, o qual trata da dívida ativa: 

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.  

§ 1º Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, 

na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, 

e a respectiva receita será escriturada a esse título. 

A dívida ativa inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, e tem equivalência de prova pré-constituída 
contra o devedor. O ato da inscrição confere legalidade ao crédito como dívida passível de cobrança, facultando 

ao ente público, representado pelos respectivos órgãos competentes, a iniciativa do processo judicial de 

execução. A presunção de certeza e liquidez da dívida ativa, no entanto, é relativa, pois pode ser derrogada por 

prova inequívoca, cuja apresentação cabe ao sujeito passivo. 

§ 2º Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal 

relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da 

Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, 

multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de 

obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. 
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O crédito da dívida ativa é cobrado por meio da emissão da certidão da dívida ativa da Fazenda Pública da 

União inscrita na forma da lei, valendo como título de execução, o que lhe garante liquidez. São os créditos da 

Fazenda Pública de natureza tributária (proveniente da obrigação legal relativa a tributos e respectivos 

adicionais, atualizações monetárias, encargos e multas tributárias) ou não tributária (demais créditos da 

Fazenda Pública) exigíveis em virtude do transcurso do prazo para pagamento.  

§ 3º O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente valor 

na moeda nacional à taxa cambial oficial, para compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela 

autoridade administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, incidindo, a partir da conversão, 

a atualização monetária e os juros de mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

§ 4º A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os 

valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que 

tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de 

dezembro de 1978. 

§ 5º A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

A dívida ativa compreende, além do valor principal, atualização monetária, juros, multa e demais encargos 

previstos. Portanto, a incidência desses acréscimos, previstos desde a Lei 4.320/1964, é legal e de ocorrência 

natural, cabendo o registro contábil oportuno. Já o pagamento de custas e emolumentos foi dispensado para 
os atos judiciais da Fazenda Pública, de acordo com o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais. 

Na classificação por natureza da receita, a dívida ativa é identificada pelo 8º dígito, denominado de “tipo”. 

O tipo tem a finalidade de identificar o tipo de arrecadação a que se refere aquela natureza, sendo: 

Tipo 0: quando se tratar de natureza de receita não valorizável ou agregadora;  

Tipo 1: quando se tratar da arrecadação Principal da receita; 

Tipo 2: quando se tratar de Multas e Juros de Mora da respectiva receita; 

Tipo 3: quando se tratar de Dívida Ativa da respectiva receita; 

Tipo 4: quando se tratar de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da respectiva receita.; 

Tipo 5: quando se tratar das Multas da respectiva receita quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das 
Multas da destinação dos Juros de Mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo “2 – 
Multas e Juros de Mora”; 

Tipo 6: quando se tratar dos Juros de Mora da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação 
das Multas da destinação dos Juros de Mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo 
“2 – Multas e Juros de Mora”; 

Tipo 7: quando se tratar das Multas da Dívida Ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a 
destinação das Multas da Dívida Ativa da destinação dos Juros de Mora da Dívida Ativa, situação na qual não poderá ser 
efetuado registro de arrecadação no Tipo “4 – Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa”; 

Tipo 8: quando se tratar dos Juros da Dívida Ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a 
destinação das Multas da Dívida Ativa da destinação dos Juros de Mora da Dívida Ativa, situação na qual não poderá ser 
efetuado registro de arrecadação no Tipo “4 – Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa”;  e 

Tipo 9: quando se tratar de desdobramentos que poderão ser criados, caso a caso, pela Secretaria de Orçamento Federal 
mediante Portaria específica.  
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(CESPE – Auditor Fiscal – SEFAZ/DF - 2020) Os créditos da fazenda pública serão escriturados como 
receita do exercício financeiro em que tiver se dado o fato gerador. 

Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do 
exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias (art. 39, caput, da Lei 
4320/1964). 

Resposta: Errada 

(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) A ocorrência do fato gerador da obrigação é 
suficiente para a inscrição na dívida ativa.  

A dívida ativa abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não 
terem sido efetivamente recebidos nas datas aprazadas. Não basta o fato gerador, pois se faz necessária a falta 
de recebimento dos créditos no prazo estipulado. 

Resposta: Errada 

O que mais aparece em questões sobre dívida ativa acaba aqui. O próximo tópico é um aprofundamento para 

você não ser surpreendido na prova. 

38. Outras considerações sobre a dívida ativa  

O conjunto de procedimentos de registro e acompanhamento dos créditos da dívida ativa buscou, a partir da 

tradição patrimonialista, tratar contabilmente os créditos desde a efetivação até o momento da inscrição 

propriamente dita em dívida ativa, atribuindo ao órgão ou unidade do ente público responsável pelo crédito 

a iniciativa dos lançamentos contábeis. O envio dos valores para o órgão ou unidade competente para inscrição 

é tratado como uma transferência de gestão de créditos, ainda no âmbito de um mesmo ente federativo. 

Na ótica contábil, todos os valores inscritos em dívida ativa são créditos vencidos a favor da Fazenda Pública. 

Nessa condição, a dívida ativa encontra abrigo nas Normas Internacionais de Contabilidade e nos 

Princípios Fundamentais de Contabilidade como integrante do ativo do ente público. No Brasil, por força 

do texto legal, ainda atende a requisitos jurídicos de legalidade e transparência. 

A transparência é confirmada pelo CTN, pois os créditos de natureza tributária, regularmente inscritos em 

dívida ativa, não estão submetidos a sigilo fiscal. Segundo o CTN, não é vedada a divulgação de informações 

relativas a64: 

I – representações fiscais para fins penais.  

II – inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública. 

III – parcelamento ou moratória. 

Na Contabilidade Pública, a inscrição do crédito em dívida ativa configura fato contábil permutativo, pois não 

altera o valor do patrimônio líquido do ente público. No órgão ou entidade de origem é baixado o crédito a 

receber contra uma variação patrimonial diminutiva (VPD) e no órgão ou entidade competente para inscrição 

é reconhecido um crédito de dívida ativa contra uma variação patrimonial aumentativa (VPA). Dessa forma, 

 

64 Art. 198, § 3º, do CTN. 
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considerando-se o ente como um todo, há apenas a troca do crédito a receber não inscrito pelo crédito inscrito 

em dívida ativa, sem alteração do valor do patrimônio líquido. 

No âmbito federal, a competência para a gestão administrativa e judicial da dívida ativa é da Advocacia Geral 

da União (AGU), sendo a dívida ativa tributária gerida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e 

a dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais geridas pela Procuradoria-Geral Federal. 

As demais esferas governamentais, estados, Distrito Federal e municípios, disporão sobre competências de 

órgãos e entidades para gestão administrativa e judicial da dívida ativa pertinente. 

A execução judicial para cobrança da dívida ativa da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e 

respectivas autarquias será regida pela Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980, conhecida como Lei de 

Execuções Fiscais – LEF, e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. 

O art. 2º da referida lei dispõe que cabe ao órgão competente apurar a liquidez e certeza dos créditos, 

qualificando a inscrição como ato de controle administrativo da legalidade. Depreende-se, portanto, que os 

entes públicos deverão outorgar a um órgão a competência para este procedimento, dissociando, 

obrigatoriamente, a inscrição do crédito em dívida ativa e a origem desse crédito. 

A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão 

competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos 

de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele 

prazo. 

As baixas da dívida ativa podem ocorrer pelo recebimento, pelos abatimentos ou anistias previstos legalmente, 

e pelo cancelamento administrativo ou judicial da inscrição. 

As formas de recebimento da dívida ativa são definidas em lei, destacando-se duas: em espécie ou na forma 

de bens, tanto pela adjudicação quanto pela dação em pagamento. A receita relativa à dívida ativa tem caráter 

orçamentário, e pertence ao exercício em que for realizada (arrecadada), no enfoque orçamentário. No caso 

de recebimento de dívida ativa na forma de bens, caso haja previsão de receita orçamentária específica para 

esta transação, haverá registro de receita orçamentária mesmo que não tenha havido o ingresso de recursos 

financeiros, bem como a incorporação do bem ou direito correspondente com reconhecimento de despesa 

orçamentária. 

Alternativamente ao recebimento, existe ainda a possibilidade de compensação de créditos inscritos em dívida 

ativa com créditos contra a Fazenda Pública. A compensação de créditos inscritos em dívida ativa com créditos 

contra a Fazenda Pública também é orientada na forma da lei específica, porém não resulta em ingresso de 

valores ou bens, configurando fato permutativo dentro do patrimônio do ente público. 

O abatimento ou anistia de quaisquer créditos a favor do Erário depende de autorização por intermédio de 

lei, servindo como instrumento de incentivo em programas de recuperação de créditos, observando o art. 14 

da LRF, que trata da renúncia de receitas. 

O eventual cancelamento, por qualquer motivo, do crédito inscrito em dívida ativa representa a sua extinção 

e provoca diminuição na situação líquida patrimonial, relativamente à baixa do direito que é classificado como 

variação patrimonial diminutiva independente da execução orçamentária ou simplesmente variação passiva 

extraorçamentária. Da mesma forma são classificados os registros de abatimentos, anistia ou quaisquer outros 

valores que representem diminuição dos valores originalmente inscritos em dívida ativa, mas não decorram 

do efetivo recebimento. 
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(CESPE – Auditor Fiscal de Controle Externo – TCE/SC – 2016) Se determinado crédito for inscrito na 
dívida ativa, haverá acréscimo patrimonial na contabilidade do ente federativo titular do referido 
crédito. 

A inscrição do crédito em dívida ativa configura fato contábil permutativo, pois não altera o valor do 
patrimônio líquido do ente público. Considerando-se o ente como um todo, há apenas a troca do crédito a 
receber não inscrito pelo crédito inscrito em dívida ativa, sem alteração do valor do patrimônio líquido. 

Resposta: Errada 

 

(CESPE – Analista Judiciário– TRE/PI – 2016) A baixa de dívida ativa pode ocorrer por recebimento, 
por abatimento e anistia, nos casos legalmente previstos, ou mesmo por cancelamento administrativo 
ou judicial da inscrição. 

As baixas da dívida ativa podem ocorrer pelo recebimento, pelos abatimentos ou anistias previstos legalmente, 
e pelo cancelamento administrativo ou judicial da inscrição. 

Resposta: Certa 

Despesa Pública 

39. Classificação quanto à forma de ingresso 

Quanto à forma de ingresso, as despesas podem ser: 

 ORÇAMENTÁRIAS: são as despesas fixadas nas leis orçamentárias ou nas de créditos adicionais, 

instituídas em bases legais. Assim, dependem de autorização legislativa. Obedecem aos estágios da 

despesa: fixação, empenho, liquidação e pagamento. Exemplos: construção de prédios públicos, 

manutenção de rodovias, pagamento de servidores etc. 

 EXTRAORÇAMENTÁRIAS: são as despesas não consignadas no orçamento ou nas leis de créditos 

adicionais. Correspondem à devolução de recursos transitórios que foram obtidos como receitas 

extraorçamentárias, ou seja, pertencem a terceiros e não aos órgãos públicos, como as restituições de 

cauções, os pagamentos de restos a pagar, o resgate de operações por antecipação de receita 

orçamentária, o repasse ao credor das consignações em folha etc. Assim, não dependem de autorização 

legislativa. 

Vários autores utilizam o termo “natureza” nesta classificação. Atente para não confundir com a classificação 

por natureza da despesa, que veremos a seguir. Entendo que o termo “forma de ingresso” é o mais apropriado 

neste caso. 

(CESPE – Técnico Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) Denomina-se despesa orçamentária 
a despesa que tenha sido realizada com o sacrifício de receitas orçamentárias, ainda que não tenha 
sido objeto de dotação orçamentária. 

As despesas orçamentárias são fixadas nas leis orçamentárias ou nas de créditos adicionais, instituídas em 
bases legais. 

Resposta: Errada 
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40. Estrutura da programação orçamentária da despesa 

A compreensão do orçamento exige o conhecimento de sua estrutura e organização, as quais são 

implementadas por meio de um sistema de classificação estruturado com o propósito de atender às exigências 

de informação demandadas por todos os interessados nas questões de finanças públicas, como os poderes 

públicos, as organizações públicas e privadas e os cidadãos em geral. A estrutura da programação 

orçamentária da despesa é dividida em: 

Programação qualitativa: o programa de trabalho define qualitativamente a programação orçamentária e 

deve responder, de maneira clara e objetiva, às perguntas clássicas que caracterizam o ato de orçar, sendo, do 

ponto de vista operacional, composto dos seguintes blocos de informação: Classificação por Esfera, 

Classificação Institucional, Classificação Funcional, Estrutura Programática e principais informações do 

Programa e Ação. 

Programação quantitativa: compreende a programação física e financeira. A programação física define 

quanto se pretende desenvolver do produto por meio da meta física, que corresponde à quantidade de produto 

a ser ofertado por ação, de forma regionalizada, se for o caso, num determinado período e instituída para cada 

ano. Já a programação financeira define o que adquirir e com quais recursos, por meio da natureza da despesa, 
identificador de uso, fonte de recursos, identificador de operações de crédito, identificador de resultado 

primário e dotação. 

(CESPE – Técnico – MPU – 2018) Os objetivos da estrutura de programação orçamentária incluem 
atender às necessidades de informação das organizações privadas, da sociedade em geral e de outros 
interessados. 

A compreensão do orçamento exige o conhecimento de sua estrutura e organização, as quais são 
implementadas por meio de um sistema de classificação estruturado com o propósito de atender às exigências 
de informação demandadas por todos os interessados nas questões de finanças públicas, como os poderes 
públicos, as organizações públicas e privadas e os cidadãos em geral.  

Resposta: Certa 

41. Classificação por natureza da despesa (por categorias) 

A Lei 4.320/1964 trata da classificação da despesa por categoria econômica e elementos nos arts. 12 e 13. 

Assim como no caso da receita, o art. 8º estabelece que os itens da discriminação da despesa mencionados no 

art. 13 serão identificados por números de código decimal, na forma de anexos dessa Lei. No entanto, 

atualmente, devemos seguir o que está consubstanciado no Anexo II da Portaria Interministerial SOF/STN 

163/2001. 

O conjunto de informações que formam o código é conhecido como classificação por natureza de despesa e 

informa a categoria econômica, o grupo a que pertence, a modalidade de aplicação e o elemento. Temos ainda 

o desdobramento facultativo do elemento da despesa (subelemento). 
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Categoria econômica da despesa (1º nível) 

 

Assim como a receita, este nível da classificação por natureza obedece ao critério econômico. Permite analisar 

o impacto dos gastos públicos na economia do país. A despesa é classificada em duas categorias econômicas, 

com os seguintes códigos: 

3 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES: classificam-se nessa categoria todas as despesas que não 

contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital; 

4 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL: classificam-se nessa categoria aquelas despesas que 

contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. 

Grupo de Natureza da Despesa – GND (2º nível) 

 

É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto, 

conforme discriminado a seguir: 

GND das despesas correntes 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas 

a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer 
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espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da 

aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de 

qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de 

previdência, conforme estabelece o caput do art. 18 da LRF.  

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA: despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de 

operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária. 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES: despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, 

contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria 

econômica “despesas correntes” não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa. 

GND das despesas de capital 

INVESTIMENTOS: despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras, 

inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição 

de instalações, equipamentos e material permanente. 

INVERSÕES FINANCEIRAS: despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em 

utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já 

constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; e com a constituição ou aumento do capital 

de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo. 

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA: despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização 

monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária. 

Reservas 

Com relação à natureza da despesa orçamentária, as reservas não são classificadas como despesas correntes 

nem como despesas de capital. Para efeito de classificação, as reservas do RPPS e de contingência serão 

identificadas como grupo “9”, todavia, não são passíveis de execução, servindo de fonte para abertura de 

créditos adicionais, mediante os quais se dará efetivamente a despesa que será classificada nos respectivos 

grupos.  

Modalidade de aplicação (3º nível) 

A modalidade de aplicação indica se os recursos serão aplicados mediante transferência financeira, inclusive 

a decorrente de descentralização orçamentária para outros níveis de Governo, seus órgãos ou entidades, ou 

diretamente para entidades privadas sem fins lucrativos e outras instituições; ou, então, diretamente pela 

unidade detentora do crédito orçamentário, ou por outro órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de 

Governo. A modalidade de aplicação é uma informação gerencial que objetiva, principalmente, eliminar a 

dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados. 
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 Exemplos de modalidades de aplicação 

20 Transferências à União. 

30 Transferências a estados e ao Distrito Federal. 

40 Transferências a municípios. 

50 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos. 

60 Transferências a instituições privadas com fins lucrativos. 

70 Transferências a instituições multigovernamentais. 

80 Transferências ao exterior. 

90 Aplicações diretas (é a mais utilizada; é a aplicação direta do recurso público pelo 
próprio ente “dono da despesa”). 

91 Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social. 

99 A definir. 

Elemento de despesa (4º nível) 

 

 

O elemento de despesa tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens 

fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções 

sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e outros que a 

Administração Pública utiliza para a consecução de seus fins.  

Os códigos dos elementos de despesa estão definidos no Anexo II da Portaria Interministerial 163, de 2001. 

Exemplos: 11 – Vencimentos e Vantagens fixas − Pessoal Civil; 39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica (exemplo: energia elétrica); 61 – Aquisição de imóveis; 91 – Sentenças Judiciais etc. 

Desdobramento facultativo do elemento da despesa (5º nível) 
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Conforme as necessidades de escrituração contábil e controle da execução orçamentária ficam facultados 

por parte de cada ente o desdobramento dos elementos de despesa, também denominado de subelemento. 

Exemplo de classificação: 

 

FONTE: MTO 

(CESPE - Analista Administrativo – EBSERH – 2018) Independentemente do ente federativo, para fins 
de escrituração contábil e controle da execução orçamentária, é obrigatório o desdobramento dos 
elementos de despesa em níveis menores de classificação. 

Conforme as necessidades de escrituração contábil e controle da execução orçamentária, fica facultado por 
parte de cada ente o desdobramento dos elementos de despesa. 

Resposta: Errada 

42. Classificações Doutrinárias 

Segundo a doutrina, ou seja, consoante os estudiosos do direito financeiro, a despesa pública pode ainda ser 

classificada nos seguintes aspectos: competência institucional, afetação patrimonial e regularidade: 

Competência institucional: classifica as despesas de acordo com o ente político competente à sua instituição 

ou realização, quais sejam: Governo Federal, Estadual, do Distrito Federal e Municipal. 

Afetação patrimonial: 

 Despesa Orçamentária Efetiva: aquela que, no momento da sua realização, reduz a situação líquida 

patrimonial da entidade. Exemplos: despesas correntes, exceto aquisição de materiais para estoque e 

a despesa com adiantamento, que representam fatos permutativos e, assim, são não efetivas. 

 Despesa Orçamentária Não Efetiva ou por Mutação Patrimonial: aquela que, no momento da sua 

realização, não reduz a situação líquida patrimonial da entidade e constitui fato contábil permutativo. 
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Exemplo: despesas de capital, exceto as transferências de capital que causam decréscimo patrimonial 

e, assim, são efetivas. 

Regularidade ou periodicidade: 

 Ordinárias: compostas por despesas perenes e que possuem característica de continuidade, pois se 

repetem em todos os exercícios, como as despesas com pessoal, encargos, serviços de terceiros etc. 

 Extraordinárias: não integram sempre o orçamento, pois são despesas de caráter não continuado, 

eventual, inconstante, imprevisível, como as despesas decorrentes de calamidade pública, guerras, 

comoção interna etc. 

43. Classificações na Lei 4320/1964  

Introdução 

Vamos dar uma atenção especial a alguns artigos da Lei 4.320/1964 relacionados ao tema. Repare que há 

diferenças entre os conceitos estudados na classificação da despesa por natureza. Segundo o art. 12, a 

despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: 

 

Despesas Correntes 

São despesas correntes de acordo com a Lei 4320/1964: 

 DESPESAS DE CUSTEIO: as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive 

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

 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: 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. 

Consideram-se subvenções, para os efeitos da Lei 4.320/1964, as transferências destinadas a cobrir despesas 

de custeio das entidades beneficiadas65, distinguindo-se como subvenções sociais e econômicas. 

 

65 Art. 12, § 3º, da Lei 4320/1964. 
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SUBVENÇÕES SOCIAIS: as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou 

cultural, sem finalidade lucrativa66. 

Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará à 

prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de 

recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica. O valor das subvenções, 

sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à 

disposição dos interessados obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados67. 

Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de 

fiscalização serão concedidas subvenções68. 

SUBVENÇÕES ECONÔMICAS: as que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, 

comercial, agrícola ou pastoril69. 

A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, far-se-á 

mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, 

dos estados, dos municípios ou do Distrito Federal70. 

Consideram-se, igualmente, como subvenções econômicas: as dotações destinadas a cobrir a diferença entre 

os preços de mercado e os preços de revenda, pelo Governo, de gêneros alimentícios ou outros materiais; e as 

dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais71. 

A Lei de Orçamento não consignará ajuda financeira, a qualquer título, a empresa de fins lucrativos, salvo 

quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial72. 

Segundo o Decreto 93.872/1986: 

Art. 61. A subvenção econômica será concedida a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, 

comercial, agrícola ou pastoril, mediante expressa autorização em lei especial. 

(...) 

Art. 63, § 2º A contribuição será concedida em virtude de lei especial, e se destina a atender ao ônus ou encargo 

assumido pela União. 

Despesas de Capital 

São despesas de capital de acordo com a Lei 4320/1964: 

 

66 Art. 12, § 3º, I, da Lei 4320/1964. 

67 Art. 16 da Lei 4320/1964. 

68 Art. 17 da Lei 4320/1964. 

69 Art. 12, § 3º, II, da Lei 4320/1964. 

70 Art. 18, caput, da Lei 4320/1964. 

71 Art. 18, parágrafo único, da Lei 4320/1964. 

72 Art. 19 da Lei 4320/1964. 
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 INVESTIMENTOS: 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 do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. 

 INVERSÕES FINANCEIRAS: as dotações destinadas a aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em 

utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer 

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

do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive 

operações bancárias ou de seguros. 

Há diferenças no conceito de inversões financeiras entre o disposto na Classificação da Lei 4320/1964 e o 

previsto nos Manuais que orientam a Classificação por Natureza da Despesa. Enquanto a Classificação por 

Natureza da Despesa dos Manuais prevê que são inversões financeiras a despesa orçamentária com a 

constituição ou aumento do capital de empresas (sem restrições); a Lei 4320/1964 prevê que são inversões 

financeiras apenas as despesas orçamentárias com a constituição ou aumento do capital de entidades ou 

empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros (e as 

demais despesas orçamentárias com a constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de 

caráter comercial ou financeiro são classificadas como investimentos). O esquema abaixo compara os 

conceitos: 

 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: as dotações para investimentos ou inversões financeiras que 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 Lei de Orçamento não consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar ao patrimônio das 

empresas privadas de fins lucrativos. Tal dispositivo se aplica às transferências de capital à conta de fundos 

especiais ou dotações sob regime excepcional de aplicação73. 

Os investimentos serão discriminados na Lei de Orçamento segundo os projetos de obras e de outras 

aplicações74. Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se 

subordinadamente às normas gerais de execução da despesa poderão ser custeados por dotações globais, 

classificadas entre as despesas de capital75. Trata-se de uma exceção ao princípio da discriminação. 

(CESPE – Técnico Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) A Lei do Direito Financeiro define 
subvenção econômica como uma despesa corrente destinada a empresa agrícola, pastoril, industrial 
ou comercial. 

Subvenções são despesas correntes. São subvenções econômicas as que se destinem a empresas públicas ou 
privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril (art. 12, § 3º, II, da Lei 4320/1964). 

Resposta: Certa 

 

73 Art. 21 da Lei 4320/1964. 

74 Art. 20, caput, da Lei 4320/1964. 

75 Art. 20, parágrafo único, da Lei 4320/1964. 
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(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) Se determinado órgão público precisar adquirir 
equipamentos novos necessários à execução de determinada obra, a despesa correspondente será 
classificada como investimento. 

Classificam-se como investimentos 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 do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro (art. 12, § 
4º, da Lei 4320/1964). 

Resposta: Certa 

(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) A despesa de custeio engloba os gastos públicos 
com o pagamento dos juros e encargos da dívida pública e sua amortização.  

No âmbito da Lei 4320/1964, os juros da dívida são transferências correntes e a amortização da dívida é 
transferência de capital. 

Resposta: Errada 

Despesa Pública – Outras Classificações 

44. Classificação por Esfera Orçamentária 

A primeira classificação da programação qualitativa é a classificação por esfera orçamentária. A esfera 

orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é fiscal, da seguridade social ou de investimento 

das empresas estatais. 

A classificação por esfera aponta “em qual orçamento” será alocada a despesa. Na LOA, o classificador de esfera 

é identificado com as letras “F”, “S” ou “I”. Na base do SIOP, o campo destinado à esfera orçamentária é 

composto de dois dígitos e será associado à ação orçamentária, com os seguintes códigos: 

A classificação por esfera é uma classificação que pode ser vista tanto na ótica da receita como na da despesa.  

No que tange à receita, tal classificação tem por finalidade identificar se a receita pertence ao Orçamento 

Fiscal, da Seguridade Social ou de Investimento das Empresas Estatais, conforme distingue o § 5º do art. 165 

da CF/1988. 

Da mesma forma, no que tange à despesa, tal classificação tem por finalidade identificar se a despesa pertence 

ao Orçamento Fiscal, da Seguridade Social ou de Investimento das Empresas Estatais, conforme distingue o § 

5º do art. 165 da CF/1988. 

(CESPE – Auditor Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) A classificação da receita pública por 
esfera orçamentária deve ser utilizada para diferenciar os recursos que serão diretamente utilizados 
pelo ente arrecadador daqueles que devem ser transferidos para outros entes da Federação. 

A classificação por esfera é uma classificação que pode ser vista tanto na ótica da receita como na da despesa.  

No que tange à receita, tal classificação tem por finalidade identificar se a receita pertence ao Orçamento 
Fiscal, da Seguridade Social ou de Investimento das Empresas Estatais, conforme distingue o § 5º do art. 
165 da CF/1988. 
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Da mesma forma, no que tange à despesa, tal classificação tem por finalidade identificar se a despesa pertence 
ao Orçamento Fiscal, da Seguridade Social ou de Investimento das Empresas Estatais, conforme distingue o § 
5º do art. 165 da CF/1988. 

Resposta: Errada 

45. Classificação Institucional 

A classificação institucional (ou departamental) reflete a estrutura organizacional de alocação dos créditos 

orçamentários, e está estruturada em dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orçamentária. 

No SIOP, o código da classificação institucional compõe-se de cinco dígitos, sendo os dois primeiros reservados 

à identificação do órgão e os demais à unidade orçamentária. 

Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a 

que serão consignadas dotações próprias76. As dotações orçamentárias, especificadas por categoria de 

programação em seu menor nível, são consignadas às unidades orçamentárias, que são as estruturas 

administrativas responsáveis pelas dotações e pela realização das ações. Órgão orçamentário é o agrupamento 

de unidades orçamentárias. 

A classificação institucional aponta “quem faz” a despesa. Ela permite comparar imediatamente as dotações 

recebidas por cada órgão ou unidade orçamentária, pois identifica o agente responsável pelas dotações 

autorizadas pelo Legislativo, para dado programa. Assim, o agente encarregado do gasto pode ser 
identificado na classificação institucional. 

Um órgão ou uma unidade orçamentária não corresponde necessariamente a uma estrutura administrativa, 

como ocorre, por exemplo, com alguns fundos especiais e com os “órgãos”, “transferências a estados, Distrito 

Federal e municípios”, “encargos financeiros da União”, “operações oficiais de crédito”, “refinanciamento da 

dívida pública mobiliária federal” e “reserva de contingência”. No entanto, são um conjunto de dotações 

administradas por órgãos do Governo que também têm suas próprias dotações. 

Exemplos: O Órgão 26.000 – Ministério da Educação tem diversas Unidades Orçamentárias, como 26.105 – 

Instituto Benjamin Constant; 26.237 – Universidade Federal de Juiz de Fora; 26.290 – INEP. Todas essas UOs 

correspondem a uma estrutura administrativa, com pessoal, espaço físico etc. Mas também tem outras 

unidades orçamentárias sob sua supervisão, como 74.902 – Recursos sob Supervisão do Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior/FIEES – Ministério da Educação (Órgão Operações Oficiais 

de Crédito) e 73.107 – Recursos sob Supervisão do Ministério da Educação (Órgão Transferências a Estados, 

Distrito Federal e Municípios). São Unidades Orçamentárias, mas não correspondem a uma estrutura 

administrativa, são somente fundos que geram recursos. 

(CESPE – Auditor Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) As unidades orçamentárias podem 
corresponder a vários órgãos da estrutura administrativa ou apenas a uma parte de um único órgão. 

As unidades orçamentárias podem corresponder a vários órgãos (repartições) da estrutura administrativa ou 
apenas a uma parte de um único órgão. Ainda, um órgão ou uma unidade orçamentária pode não corresponder 
sequer a uma estrutura administrativa. 

Resposta: Certa 

 

76 Art. 14, caput, da Lei 4320/1964. 
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46. Classificação Funcional 

A classificação funcional, por funções e subfunções, busca responder basicamente à indagação “em que” área 

de ação governamental a despesa será realizada. 

A atual classificação funcional foi instituída pela Portaria 42, de 14 de abril de 1999, do então Ministério do 

Orçamento e Gestão, e é composta por um rol de funções e subfunções prefixadas, que serve como agregador 

dos gastos públicos por área de ação governamental nas três esferas de Governo. A Portaria 42/1999 atualiza 

a discriminação da despesa por funções de que trata a Lei 4.320/1964; estabelece os conceitos de função, 

subfunção, programa, projeto, atividade, operações especiais; e dá outras providências. 

Trata-se de uma classificação de aplicação comum e obrigatória, no âmbito dos municípios, dos estados, do 

Distrito Federal e da União, o que permite a consolidação nacional dos gastos do setor público. 

Essa Portaria dispõe em seu art. 4o que: 

“Art. 4º Nas leis orçamentárias e nos balanços, as ações serão identificadas em termos de funções, 

subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais.” 

No SIOP, a classificação funcional é representada por cinco dígitos. Os dois primeiros referem-se à função, 

enquanto os três últimos representam a subfunção, e podem ser traduzidos como agregadores das diversas 
áreas de atuação do setor público. 

A função pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. 

Está relacionada com a missão institucional do órgão, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, que 

guarda relação com os respectivos Ministérios. 

No entanto, tem-se a função “encargos especiais”, a qual engloba as despesas em relação às quais não se pode 

associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, 

indenizações, cumprimento de sentenças judiciais e outras afins, representando, portanto, uma agregação 

neutra. Nesse caso, as ações estarão associadas aos programas do tipo “operações especiais.” 

Deve-se adotar como função aquela que é típica ou principal do órgão.  Entretanto, há situações em que o órgão 

pode ter mais de uma função típica, considerando-se que suas competências institucionais podem envolver 

mais de uma área de despesa. Nesses casos, deve ser selecionada, entre as competências institucionais, aquela 

que está mais relacionada com a ação. 

A subfunção representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área 

da atuação governamental, por intermédio da agregação de determinado subconjunto de despesas e 

identificação da natureza básica das ações que se aglutinam em torno das funções. As subfunções podem ser 

combinadas com funções diferentes daquelas às quais estão relacionadas na Portaria 42/1999.  

As ações devem estar sempre conectadas às subfunções que representam sua área específica. Existe a 

possibilidade de matricialidade na conexão entre função e subfunção, ou seja, combinar qualquer função com 

qualquer subfunção, mas não na relação entre ação e subfunção.  

A exceção à matricialidade encontra-se na função 28 – Encargos Especiais, pois tal função só admite a 

utilização de suas subfunções típicas. 

(CESPE – Auditor Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) Na classificação funcional da despesa 
orçamentária, a função, via de regra, relaciona-se com a missão institucional do órgão, e a subfunção 
deve evidenciar cada área da atuação governamental.  
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A função pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público 
e está relacionada com a missão institucional do órgão. A subfunção representa um nível de agregação 
imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área da atuação governamental, por intermédio da 
agregação de determinado subconjunto de despesas e identificação da natureza básica das ações que se 
aglutinam em torno das funções. 

Resposta: Certa 

(CESPE - Auditor Estadual – TCM/BA - 2018) No Brasil, as despesas orçamentárias são classificadas 
como funcionais, se compostas por função e subfunção; vedada, por exemplo, a combinação de uma 
função da educação com uma subfunção da saúde. 

A classificação funcional é composta por funções e subfunções. Entretanto, as subfunções podem ser 
combinadas com funções diferentes daquelas às quais estão relacionadas. 

Resposta: Errada  

47. Estrutura Programática 

Programas e Ações 

Toda ação do Governo está estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos 

definidos para o período do Plano Plurianual – PPA, que é de quatro anos. Assim como a classificação funcional, 

a estrutura programática também tem previsão na Portaria 42/1999. A finalidade essencial da classificação 

programática é demonstrar as realizações do Governo e a efetividade de seu trabalho em prol da população. 

É a mais moderna das classificações orçamentárias da despesa, tendo surgido visando permitir a 

representação do programa de trabalho. 

Da mesma forma, trata-se de uma classificação de aplicação comum e obrigatória, no âmbito dos municípios, 

dos estados, do Distrito Federal e da União, o que permite a consolidação nacional dos gastos do setor público. 

Essa Portaria dispõe em seu art. 4o que: 

“Art. 4º Nas leis orçamentárias e nos balanços, as ações serão identificadas em termos de funções, subfunções, 

programas, projetos, atividades e operações especiais.” 

A organização das ações do Governo sob a forma de programas visa proporcionar maior racionalidade e 

eficiência na Administração Pública e ampliar a visibilidade dos resultados e benefícios gerados para a 

sociedade, bem como elevar a transparência na aplicação dos recursos públicos. 

O programa corresponde ao conjunto de políticas públicas financiadas por ações orçamentárias e não 

orçamentárias. É o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos 

pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. No PPA federal 2020-2023 

são divididos em Programas Finalísticos e Programas de Gestão: 

 Programas finalísticos: correspondem ao conjunto de ações orçamentárias e não orçamentárias, 

suficientes para enfrentar problema da sociedade, conforme objetivo e meta; 

 Programas de gestão: refletem o conjunto de ações orçamentárias e não orçamentárias, que não são 

passíveis de associação aos programas finalísticos, relacionadas à gestão da atuação governamental 

ou à manutenção da capacidade produtiva das empresas estatais. 
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Há ainda o tipo de programa denominado de operações especiais, os quais constam apenas na LOA, portanto, 

não integrando o PPA. 

A partir do programa são identificadas as ações sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, 

especificando os respectivos valores e metas e as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da 

ação. A finalidade do gasto pode ser observada na estrutura programática. 

As ações são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para atender ao 

objetivo de um programa. Incluem-se também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou 

voluntárias a outros entes da Federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, 

auxílios, contribuições, financiamentos etc. As ações, conforme suas características, podem ser classificadas 

como atividades, projetos ou operações especiais, segundo a Portaria 42/1999: 

 Atividade: é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, 

envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais 

resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo. Exemplos: “fiscalização 

e monitoramento das operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde”, “manutenção 

de sistema de transmissão de energia elétrica”; “vigilância sanitária em serviços de saúde”. As ações 

do tipo Atividade mantêm o mesmo nível da produção pública. 

 Projeto: é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, 

envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que 

concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de Governo. Exemplos: “Implantação da rede 

nacional de bancos de leite humano”, “implantação de poços públicos”, “construção da interligação das 

rodovias BR 040/262/381 no estado de Minas Gerais”. As ações do tipo Projeto expandem a produção 

pública ou criam infraestrutura para novas atividades, ou, ainda, implementam ações inéditas num 

prazo determinado. 

 Operação especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento 

das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a 

forma de bens ou serviços. Exemplos: Cumprimento de Sentenças Judiciais, Amortização e 

refinanciamento e encargos de financiamento da dívida contratual e mobiliária interna e externa; 

Contribuição à previdência privada; Subvenções econômicas e subsídios; Ressarcimentos; Pagamento 

de aposentadorias e pensões. As operações especiais caracterizam-se por não retratar a atividade 

produtiva no âmbito federal, podendo, entretanto, contribuir para a produção de bens ou serviços à 

sociedade, quando caracterizada por transferências a outros entes. Em grande medida, as operações 

especiais estão associadas aos programas do tipo Operações Especiais, os quais constarão apenas do 

orçamento, não integrando o PPA. 

Subtítulo (Localizador do gasto) 

A Portaria 42/1999 não estabelece critérios para a indicação da localização física das ações, mas a adequada 

localização do gasto permite maior controle governamental e social sobre a implantação das políticas públicas 

adotadas, além de evidenciar a focalização, os custos e os impactos da ação governamental.  

Segundo o MTO, as atividades, projetos e operações especiais serão detalhados, ainda, em subtítulos, 

utilizados especialmente para especificar a localização física da ação, não podendo haver, por conseguinte, 

alteração da finalidade da ação, do produto e das metas estabelecidas (a não ser que se altere a LOA). A 

finalidade expressa o objetivo a ser alcançado pela ação, ou seja, o porquê do desenvolvimento dessa ação. O 
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produto é o bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo, ou o investimento para a produção 

deste bem ou serviço. Cada ação deve ter um único produto, como “servidor treinado” e “estrada construída”. 

A unidade de medida é o padrão selecionado para mensurar a produção do bem ou serviço. 

Na União, o subtítulo representa o menor nível de categoria de programação e será detalhado por: esfera 

orçamentária, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, identificador de uso e por fonte de 

recursos, sendo o produto e a unidade de medida os mesmos da ação orçamentária. 

Ação padronizada 

De acordo com o Manual Técnico de Orçamento - MTO, a ação é considerada padronizada quando, em 

decorrência da organização institucional da União, sua implementação é realizada em mais de um órgão 

orçamentário e/ou UO. Nessa situação, diferentes órgãos/UOs executam ações que têm em comum a 

subfunção à qual está associada; a descrição (o que será feito no âmbito da operação e o objetivo a ser 

alcançado); o produto (bens e serviços) entregue à sociedade, bem como sua unidade de medida; e o tipo de 

ação.  Ainda consoante o MTO, considerando as especificidades das ações de governo existentes, a 

padronização pode ser de três tipos, esquematizados a seguir. 

Plano Orçamentário 

De acordo com o MTO, o Plano Orçamentário (PO) é uma identificação orçamentária, de caráter gerencial 

(não constante da LOA), vinculada à ação orçamentária, que tem por finalidade permitir que tanto a elaboração 

do orçamento quanto o acompanhamento físico e financeiro da execução ocorram em um nível mais detalhado 

do que o do subtítulo (localizador de gasto) da ação. 

(CESPE – Analista Judiciário – STJ – 2018) A identificação da localização do gasto público na estrutura 
programática é feita por meio do subtítulo. 

As atividades, projetos e operações especiais serão detalhados, ainda, em subtítulos, utilizados especialmente 
para especificar a localização física da ação 

Resposta: Certa  

(CESPE – Auditor Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) Segundo a classificação 
programática da despesa orçamentária, o projeto é um instrumento de programação utilizado para 
alcançar o objetivo de um programa e envolve um conjunto de operações que se realizam de modo 
contínuo e permanente e de que resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de 
governo.  

Segundo a classificação programática da despesa orçamentária, a atividade é um instrumento de 
programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa e envolve um conjunto de operações que se 
realizam de modo contínuo e permanente e de que resulta um produto ou serviço necessário à manutenção 
da ação de governo. 

Resposta: Errada 

48. Outras classificações 
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Classificação por Identificador de Uso - IDUSO 

O código do IDUSO vem completar a informação concernente à aplicação dos recursos e destina-se a indicar 

se os recursos compõem contrapartida nacional de empréstimos, doações ou destinam-se a outras aplicações, 

constando da lei orçamentária e de seus créditos adicionais. 

Classificação por Identificador de Doação e de Operação de Crédito - IDOC 

A classificação por IDOC identifica as doações de entidades internacionais ou operações de crédito contratuais 

alocadas nas ações orçamentárias, com ou sem contrapartida de recursos da União. Os gastos referentes à 

contrapartida de empréstimos serão programados com o Identificador de Uso – IDUSO – igual a 1, 2, 3 ou 4 e 

o IDOC com o número da respectiva operação de crédito, enquanto que para as contrapartidas de doações 

serão utilizados o IDUSO 5 e o respectivo IDOC. 

(CESPE – Auditor Fiscal de Controle Externo – TCE/SC – 2016) O identificador de uso da receita pública 
indica se os recursos se destinam à contrapartida nacional e, nesse caso, é utilizado para discriminar 
os empréstimos, as doações ou outras aplicações. 

A classificação por Identificador de Uso – IDUSO vem completar a informação concernente à aplicação dos 
recursos e destina-se a indicar se os recursos compõem contrapartida nacional de empréstimos, doações ou 
destinam-se a outras aplicações, constando da lei orçamentária e de seus créditos adicionais. 

Resposta: Certa 

Estágios da Receita e da Despesa 

49. Estágios da Receita Pública 

Para melhor compreensão do processo orçamentário, a gestão da receita orçamentária pode ser dividida em 

três etapas. 

ETAPAS DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: 

 Planejamento: compreende a previsão de arrecadação da receita orçamentária constante da LOA, 

resultante de metodologias de projeção usualmente adotadas, observada as disposições constantes da 
LRF.  

 Execução: a Lei 4.320/1964 estabelece como estágios da execução da receita orçamentária o 

lançamento, a arrecadação e o recolhimento.  

 Controle e avaliação: esta fase compreende a fiscalização realizada pela própria Administração, pelos 

órgãos de controle e pela sociedade. O controle do desempenho da arrecadação deve ser realizado em 
consonância com a previsão da receita, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização 

e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, 

bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.  
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Veremos que os estágios (ou fases) da receita estão compreendidos em suas etapas. No entanto, o Manual 

Técnico de Orçamento - MTO e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP inúmeras vezes 

tratam os temas como sinônimos. 

Ao longo do exercício financeiro, concomitantemente, as receitas são arrecadadas e as despesas são 

executadas. A realização de receitas e despesas ocorre por meio dos denominados estágios da receita e da 

despesa pública. O estágio da receita orçamentária é cada passo identificado que evidencia o comportamento 

da receita e facilita o conhecimento e a gestão dos ingressos de recursos. Os estágios da receita orçamentária, 

segundo a doutrina dominante, são os seguintes: 

 PREVISÃO. 

 LANÇAMENTO. 

 ARRECADAÇÃO. 

 RECOLHIMENTO. 

O comportamento dos estágios da receita orçamentária é dependente da ordem de ocorrência dos fenômenos 

econômicos e obedece à ordem acima. Esses estágios são estabelecidos levando-se em consideração um 

modelo de orçamento existente no País e a tecnologia utilizada. Dessa forma, a ordem sistemática inicia-se 

com a previsão e termina com o recolhimento. 

 

 

Previsão 

A previsão (ou planejamento) se configura por meio da estimativa de arrecadação da receita, constante da 

Lei Orçamentária Anual – LOA, resultante de metodologia de projeção de receitas orçamentárias. Segundo o 

art. 12 da LRF: 

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações 

na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante 

e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois 

seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. 

Assim, são parâmetros para a previsão de receitas os efeitos das alterações na legislação, como a alteração de 

alíquotas, as desonerações fiscais e a concessão de créditos tributários. Devem ser considerados, ainda, a 

variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante. 
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Caberá aos órgãos de contabilidade ou de arrecadação organizar demonstrações mensais da receita 

arrecadada, segundo as rubricas, para servirem de base a estimativa da receita, na proposta orçamentária. 

Quando houver órgão central de orçamento, essas demonstrações ser-lhe-ão remetidas mensalmente77.  

(CESPE - Analista Judiciário – STM – 2018) É vedado ao Poder Executivo, para efeito de projeção das 
receitas orçamentárias, aplicar índices de reajustes de preços sobre as séries históricas de 
arrecadação.  

São parâmetros para a previsão de receitas os efeitos das alterações na legislação, como a alteração de 
alíquotas, as desonerações fiscais e a concessão de créditos tributários. Devem ser considerados, ainda, a 
variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante. 

Resposta: Errada 

Lançamento 

A Lei 4.320/1964 define o lançamento da receita como o ato da repartição competente, que verifica a 

procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta.78 

De forma mais completa, o lançamento, segundo o Código Tributário Nacional (CTN), é o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor 

a aplicação da penalidade cabível79. 

São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em 

lei, regulamento ou contrato.80 O que se desprende considerando apenas esse artigo é que algumas receitas 

não percorrem o estágio do lançamento. Seriam tipicamente objetos de lançamentos os impostos diretos e 

quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato. Entretanto, cabe 

ressaltar que atualmente há tipos de lançamentos aplicados também aos impostos indiretos. 

Para continuar com os tipos de lançamentos, devemos saber que compõem a obrigação tributária nascida com 

a ocorrência do fato gerador o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo será a pessoa jurídica, 

normalmente de direito público, titular do direito subjetivo de exigir a prestação pecuniária (tributo ou 

penalidade) ou a prestação não pecuniária positiva ou negativa. Já a pessoa natural ou jurídica, privada ou 

pública, de quem se exige o cumprimento da prestação pecuniária (tributo ou penalidade) ou da prestação 

não pecuniária, positiva ou negativa, denomina-se sujeito passivo. Existem três modalidades de lançamento 

tributário: lançamento por declaração, lançamento por homologação e lançamento de ofício. O quadro abaixo 

resume. 

Arrecadação 

 

77 Art. 29 da Lei 4320/1964. 

78 Art. 53 da Lei 4320/1964. 

79 Art. 142 do CTN. 

80 Art. 52 da Lei 4320/1964. 
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A arrecadação é a entrega dos recursos devidos ao Tesouro, realizada pelos contribuintes ou devedores aos 

agentes arrecadadores ou bancos autorizados pelo ente. Eles atuam como depositários, ora descontando e 

retendo tributos sobre rendimento pagos, ora cobrando de seus clientes e consumidores tributos sobre bens 

e serviços fornecidos. Assim, os contribuintes quitam seus débitos tributários mediante pagamento aos 

agentes arrecadadores, em geral instituições financeiras autorizadas, já que não têm acesso direto ao Tesouro 

Público. 

Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias que arrecadarem, em uma única via, os 

quais devem conter o nome da pessoa que paga a soma arrecadada, a proveniência e a classificação, bem como 

a data e a assinatura do agente arrecadador81. 

Recolhimento 

O recolhimento é a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela 

administração e pelo controle da arrecadação e programação financeira, observando o Princípio da Unidade 

de Caixa (ou de Tesouraria), representado pelo controle centralizado dos recursos arrecadados em cada ente. 

O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, 

vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais82. 

O recolhimento ao Tesouro é realizado pelos próprios agentes ou bancos arrecadadores. Essa ordem é 

bastante nítida, pois os agentes arrecadadores podem ser bancos ou caixas avançados do próprio ente. A 

arrecadação consiste na entrega do recurso ao agente ou banco arrecadador pelo contribuinte ou devedor. 

Já o recolhimento consiste no depósito em conta do Tesouro, aberta especificamente para esse fim, pelos 

caixas ou bancos arrecadadores. 

(CESPE – Auditor Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) A etapa de arrecadação da receita 
consiste na transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, observando-se o 
princípio da unidade de tesouraria ou de caixa. 

O estágio do recolhimento da receita consiste na transferência dos valores arrecadados à conta específica do 
Tesouro, observando-se o princípio da unidade de tesouraria ou de caixa. 

Resposta: Errada 

(CESPE - Analista Judiciário – STJ – 2018) A proposta de aplicação de penalidades nos casos de atraso 
de pagamento de determinada receita pública constitui procedimento estranho aos estágios de 
execução dessa receita. 

O lançamento, segundo o art. 142 do CTN, é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência 
do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo 
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Resposta: Errada 

 

 

81 Art. 55 da Lei 4320/1964. 

82 Art. 56 da Lei 4320/1964. 
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50. Estágios da Despesa Pública 

Para melhor compreensão do processo orçamentário, a gestão da despesa orçamentária pode ser dividida em 

três etapas. 

ETAPAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 

 PLANEJAMENTO: a etapa do planejamento abrange, de modo geral, a fixação da despesa 

orçamentária, a descentralização/movimentação de créditos, a programação orçamentária e 

financeira, e o processo de licitação e contratação.  

 EXECUÇÃO: é a etapa em que os atos e fatos são praticados na Administração Pública para 

implementação da ação governamental, e na qual ocorre o processo de operacionalização objetiva e 

concreta de uma política pública. A Lei 4.320/1964 estabelece como estágios da execução da despesa 

orçamentária o empenho, a liquidação e o pagamento. 

 CONTROLE E AVALIAÇÃO: como na receita, compreende a fiscalização realizada pelos órgãos de 

controle e pela sociedade. Visa à avaliação da ação governamental, da gestão dos administradores 

públicos e da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, por intermédio da 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 

Veremos que os estágios (ou fases) da despesa estão compreendidos em suas etapas. No entanto, o Manual 

Técnico de Orçamento - MTO e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP inúmeras vezes 

tratam os temas como sinônimos. 

Assim como ocorre com as receitas, para que se realize uma despesa do Poder Público ela deve passar por 

estágios, os quais devem ser seguidos com rigor. A doutrina majoritária considera que os estágios da despesa 

são fixação (ou programação), empenho, liquidação e pagamento. A legislação não permite a inversão de 

qualquer estágio. São eles que estudaremos nos próximos tópicos. Acrescento que há praticamente consenso 

que empenho, liquidação e pagamento são estágios da execução da despesa. Atualmente se encontra em 

aplicação a sistemática do pré-empenho antecedendo esses estágios, constituindo uma pré-reserva de 

dotação orçamentária, já que, após o recebimento do crédito orçamentário e antes do seu comprometimento 

para a realização da despesa, existe uma fase geralmente demorada de licitação obrigatória junto a 
fornecedores de bens e serviços que impõe a necessidade de se assegurar o crédito até o término do processo 

licitatório. A licitação é o procedimento administrativo que tem por objetivo verificar, entre vários 

fornecedores habilitados, quem oferece condições mais vantajosas para a aquisição de bem ou serviço. 

 

Fixação ou Programação 

A fixação ou programação da despesa orçamentária insere-se no processo de planejamento, apesar de não 

estar previsto na Lei 4320/1964. É a dotação inicial da LOA que, segundo o princípio do equilíbrio, visa 

assegurar que as despesas autorizadas não serão superiores à previsão das receitas. Assim, a fixação é 

concluída com a autorização dada pelo Poder Legislativo por meio da lei orçamentária anual, ressalvadas as 

eventuais aberturas de créditos adicionais no decorrer da vigência do orçamento.  



 

90 
 

A legislação não permite a inversão de qualquer estágio. O que pode ocorrer é exceção quanto ao estágio da 

programação, como acontece com as despesas realizadas por meio da abertura de créditos extraordinários. 

Esse tipo de despesa não passa pelo estágio da programação, em virtude de sua imprevisibilidade e urgência. 

Empenho 

Executar o orçamento é realizar as despesas públicas nele previstas e apenas estas, pois, para que qualquer 

utilização de recursos públicos seja efetuada, a primeira condição é que esse gasto tenha sido legal, 

oficialmente previsto e autorizado pelo Poder Legislativo, e que sejam seguidos à risca os três estágios da 

execução das despesas previstos na Lei 4.320/1964: empenho, liquidação e pagamento. 

O empenho é o primeiro estágio da execução da despesa. Segundo a Lei 4.320/1964, o empenho é o ato 

emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de 

implemento de condição83. Tal artigo deve ser entendido como uma garantia ao credor que, se ele cumprir 

os termos do que foi tratado com a Administração, receberá o pagamento que estará reservado para ele. 

O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.84 As despesas só podem ser 

empenhadas até o limite dos créditos orçamentários iniciais e dos créditos orçamentários adicionais, e, de 

acordo com o cronograma de desembolso da unidade gestora, devidamente aprovado. Por exemplo, se o 

crédito é portador de uma dotação no valor de R$ 100.000,00, o empenho não poderá ser superior a esse valor. 

Assim, o empenho precede a realização da despesa e está restrito ao limite do crédito orçamentário.  

O empenho não poderá exceder o saldo disponível de dotação orçamentária, nem o cronograma de pagamento 

o limite de saques fixado, evidenciados pela contabilidade, cujos registros serão acessíveis às respectivas 

unidades gestoras em tempo oportuno85. 

O Decreto 93.872/1986 dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e 

consolida a legislação pertinente, bem como trata dos estágios da despesa. De acordo com o referido Decreto, 

o empenho importa deduzir seu valor de dotação adequada à despesa a realizar, por força do compromisso 

assumido86. Se na mesma dotação de R$ 100.000,00 forem empenhados R$ 40.000,00, ocorrerá a baixa desse 

valor do crédito disponível de acordo com a sua destinação. Assim, restará o valor de R$ 60.000,00 para novos 

empenhos nessa dotação. 

As despesas só podem ser realizadas mediante prévio empenho, consoante a Lei 4.320/1964, a qual veda a 

realização de despesa sem prévio empenho: 

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho. 

 

83 Art. 58 da Lei 4320/1964. 

84 Art. 59, caput, da Lei 4320/1964. 

85 Art. 26, caput, do Decreto 93.872/1986. 

86 Art. 25 do Decreto 93.872/1986. 
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O Decreto 93.872/1986 reforça que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho e acrescenta que, 

em caso de urgência caracterizada na legislação em vigor, admitir-se-á que o ato do empenho seja 

contemporâneo à realização da despesa87. 

O que pode ser dispensada é a nota de empenho e nunca o empenho. A nota de empenho (NE) é a 

materialização do empenho. É um documento extraído para cada empenho, utilizado para registrar as 

operações que envolvem despesas orçamentárias realizadas pela Administração Pública Federal, ou seja, o 

comprometimento de despesa, seu reforço ou anulação, indicando o nome do credor, a especificação e o valor 

da despesa, bem como a dedução desse valor do saldo da dotação própria. Embora exista obrigatoriedade do 

nome do credor no documento nota de empenho, em alguns casos torna-se impraticável a emissão de 

empenhos individuais, tendo em vista o número excessivo de credores. 

(CESPE – Analista – IPHAN - 2018) O empenho é obrigatório para a realização da despesa pública, 
embora a emissão da nota de empenho seja dispensável em situações específicas. 

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Em casos especiais previstos na legislação específica 
será dispensada a emissão da nota de empenho (art. 60 da Lei 4.320/1964). 

Resposta: Certa 

Os empenhos são classificados consoante sua natureza e finalidade. São modalidades de empenho: 

 EMPENHO ORDINÁRIO: para as despesas com montante previamente conhecido e cujo pagamento 

deva ocorrer de uma só vez. 

 EMPENHO POR ESTIMATIVA: a característica desta modalidade é a existência de despesa cujo 

montante não se possa determinar88. Em geral, são gastos que ocorrem regularmente, porém que 

possuem base não homogênea, ou seja, o valor sempre varia. São exemplos as contas de água, energia 

elétrica e telefone, passagens, diárias, gratificações, fretes etc. 

 EMPENHO GLOBAL: para atender às despesas com montante também definido. A especificidade é 

que tal modalidade é permitida para atender despesas contratuais e outras sujeitas a 

parcelamento89. São exemplos os aluguéis, salários, prestação de serviços etc. 

Caso o empenho se revele insuficiente para atender a um determinado compromisso ao longo do exercício 

financeiro, existe a possibilidade de a unidade emitente reforçar o empenho. Assim, o novo valor do 

empenho passa a ser o valor inicial mais o valor do reforço. Caso o valor do empenho exceda o montante 

da despesa realizada, o empenho deverá ser anulado parcialmente.  

O empenho deverá ser totalmente anulado quando tiver sido emitido incorretamente ou quando o objeto do 

contrato não tiver sido cumprido. Exemplo: o serviço contratado não foi prestado ou o material encomendado 

não foi entregue. A anulação também é realizada por meio de nota de empenho. 

De acordo com o Decreto 93.872/1986: 

 

87 Art. 24 do Decreto 93.872/1986. 

88 Art. 60, § 2º, da Lei 4320/1964. 

89 Art. 60, § 3º, da Lei 4320/1964. 
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Art. 35. O empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de dezembro, para todos os 

fins, salvo quando: 

I - vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, nele estabelecida; 

II - vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em cursos a liquidação da despesa, ou seja de 

interesse da Administração exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor; 

III - se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas; 

IV - corresponder a compromissos assumido no exterior. 

E também consoante o art. 28 do referido Decreto: 

Art. 28 A redução ou cancelamento no exercício financeiro, de compromisso que caracterizou o empenho, 

implicará sua anulação parcial ou total, revertendo a importância correspondente à respectiva dotação, pela 

qual ficará automaticamente desonerado o limite de saques da unidade gestora. 

 Assim, a redução ou cancelamento, no exercício financeiro, de compromisso que caracterizou o empenho, 

implicará sua anulação parcial ou total. A importância correspondente será revertida à respectiva dotação 

orçamentária.  

Vimos como exemplo que se na dotação de R$ 100.000,00 forem empenhados R$ 40.000,00, este valor será 

deduzido do total. Assim, restará o valor de R$ 60.000,00 para novos empenhos nessa dotação. No entanto, se 

por algum motivo o empenho de R$ 40.000,00 for anulado no mesmo exercício financeiro em que foi gerado, 

esse valor será revertido à respectiva dotação orçamentária, ou seja, a dotação voltará ao valor original de R$ 

100.000,00. 

De acordo apenas com a Lei 4320/1964, quando a anulação de despesa ocorrer após o encerramento do 

exercício, considerar-se-á receita orçamentária do ano em que se efetivar90. Entretanto, o MCASP dispõe que 

não devem ser reconhecidos como receitas orçamentárias os recursos financeiros oriundos de cancelamento 

de despesas inscritas em restos a pagar, o qual consiste na baixa da obrigação constituída em exercícios 

anteriores, portanto, trata-se de restabelecimento de saldo de disponibilidade comprometida, originária de 

receitas arrecadadas em exercícios anteriores e não de uma nova receita a ser registrada. 

As despesas relativas a contratos ou convênios de vigência plurianual serão empenhadas em cada exercício 

financeiro pela parte a ser executada no referido exercício91. 

Liquidação 

A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor (ou entidade beneficiária) 

tendo por base os títulos e os documentos comprobatórios do respectivo crédito (ou da habilitação ao 

benefício)92. Assim, a despesa deve passar pelo processo de verificação do direito adquirido do credor 

denominado liquidação antes de ser paga. Esse procedimento tem como objetivo verificar a origem e o objeto 

 

90 Art. 38 da Lei 4320/1964. 

91 Art. 27 do Decreto 93.872/1986. 

92 Art. 63, caput, da Lei 4320/1964 c/c art. 36, caput, do Decreto 93.872/1986. 
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do que deve se pagar, a importância exata a pagar e a quem se deve pagar, para extinguir a obrigação.93 A 

liquidação também é realizada no SIAFI, por meio da Nota de Lançamento (NL). 

Já sabemos que o empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de 

pagamento pendente ou não de implemento de condição. Porém, estando a despesa legalmente empenhada, 

nem assim o Estado se vê obrigado a efetuar o pagamento, uma vez que o implemento de condição poderá 

estar concluído ou não. A Lei 4.320/1964 determina que o pagamento de qualquer despesa pública, seja ela 

de que importância for, passe pelo crivo da liquidação. É nesse segundo estágio da execução da despesa que será 

cobrada a prestação dos serviços ou a entrega dos bens, ou, ainda, a realização da obra, evitando, dessa forma, 

o pagamento sem o implemento de condição. 

Base para a liquidação: 

Segundo a Lei 4.320/1964: 

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. 

Somente após a apuração do direito adquirido pelo credor, tendo por base os documentos comprobatórios do 

respectivo crédito ou da completa habilitação da entidade beneficiada, a unidade gestora providenciará o 

imediato pagamento da despesa. Assim, nenhuma despesa poderá ser paga sem estar devidamente liquidada.

  

Pagamento 

O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor mediante cheque nominativo, ordens de 

pagamentos ou crédito em conta. No SIAFI, é realizado mediante ordem bancária, equivalente à dívida líquida. 

É o último estágio da despesa. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular 

liquidação. Desta forma, nenhuma despesa poderá ser paga sem estar devidamente liquidada. 

A Lei 4.320/1964 define ainda a ordem de pagamento, a qual é o despacho exarado por autoridade 

competente determinando que a despesa seja paga94. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em 

documentos processados pelos serviços de contabilidade95. Ou seja, é a assinatura do gestor público 

determinando o pagamento. Já a ordem bancária (OB) é o documento do SIAFI utilizado para o pagamento de 

compromissos, bem como para a liberação de recursos para fins de suprimento de fundos. 

O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por 

estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento96. O regime 

de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de 

numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas, que 

não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação97. 

 

93 Art. 63, § 1º, da Lei 4320/1964. 

94 Art. 64, caput, da Lei 4320/1964. 

95 Art. 64, parágrafo único, da Lei 4320/1964. 

96 Art. 65 da Lei 4320/1964. 

97 Art. 68 da Lei 4320/1964. 
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Quanto ao pagamento antecipado de fornecimento de bens, execução de obra ou prestação de serviço, o 

Decreto 93.872/1986 determina: 

Art. 38. Não será permitido o pagamento antecipado de fornecimento de materiais, execução de obra, ou 

prestação de serviço, inclusive de utilidade pública, admitindo-se, todavia, mediante as indispensáveis 

cautelas ou garantias, o pagamento de parcela contratual na vigência do respectivo contrato, convênio, acordo 

ou ajuste, segundo a forma de pagamento nele estabelecida, prevista no edital de licitação ou nos instrumentos 

formais de adjudicação direta. 

 

(CESPE – Analista Judiciário – STM – 2018) Ao identificar uma despesa empenhada, o gestor deverá 
encaminhar para pagamento ao fornecedor ou inscrever a obrigação em restos a pagar, caso o 
exercício financeiro se encerre. 

O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação (art. 62 da Lei 
4320/1964). 

Resposta: Errada 

51. Enfoque Orçamentário e Enfoque Patrimonial  

No regime de caixa, as receitas são contabilizadas somente quando recebidas (entram no caixa) e as despesas 

no momento em que são pagas (saem do caixa), independentemente do momento em que são comprometidas. 

Por exemplo, se eu compro um produto em novembro (fato gerador da despesa) e pago em dezembro, no 

regime de caixa a despesa seria contabilizada em dezembro, pois foi o mês em que ocorreu a saída de recursos 

do meu caixa.  

No regime de competência, as receitas e despesas são contabilizadas quando são comprometidas (fato 

gerador da despesa), independentemente do momento que as receitas entram ou as despesas saem do caixa. 

Por exemplo, se eu compro um produto em novembro (fato gerador da despesa) e pago em dezembro, no 

regime de competência a despesa seria contabilizada em novembro, pois foi o mês em que ocorreu o 

comprometimento da despesa.  

Pergunta: E na Administração Pública, qual o regime utilizado? 

Resposta: Depende se o enfoque é orçamentário ou patrimonial. 

Do ponto de vista ORÇAMENTÁRIO, o reconhecimento da receita orçamentária ocorre no momento da 

arrecadação e da despesa orçamentária no exercício financeiro da emissão de empenho. Tal situação 

decorre da aplicação da Lei 4.320/1964, que, em seu art. 35, incisos I e II, dispõe que pertencem ao exercício 

financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas: 

Lei 4320/1964 

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:  

I –  as receitas nele arrecadadas;  

II –  as despesas nele legalmente empenhadas. 
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O regime adotado para reconhecimento das receitas decorre do enfoque orçamentário dessa lei, com o 

objetivo de evitar o risco de que a execução das despesas orçamentárias ultrapasse a arrecadação efetivada. 

O art. 35 refere-se ao enfoque orçamentário e não ao enfoque patrimonial, pois a contabilidade é tratada 

em título específico da citada lei (Título IX – Da Contabilidade), no qual se determina que as variações 

patrimoniais devam ser evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes da execução orçamentária. 

Em relação à Receita, no enfoque patrimonial, com o objetivo de evidenciar o impacto no patrimônio, deve 

haver o registro da variação patrimonial aumentativa, independentemente da execução orçamentária, em 

função do fato gerador, observando-se os princípios da competência e da oportunidade. Por exemplo, no 

âmbito da atividade tributária, pode-se utilizar o momento do lançamento como referência para o 

reconhecimento da variação patrimonial aumentativa, pois nesse momento é que se verifica a ocorrência do 

fato gerador da obrigação correspondente e, ocorrido o fato gerador, pode-se proceder ao registro contábil do 

direito a receber em contrapartida de variação patrimonial aumentativa, o que representa o registro por 

competência. Já no enfoque orçamentário, a receita será reconhecida no momento da arrecadação, 

caracterizando um regime orçamentário de caixa. 

No que se refere à Despesa, no enfoque patrimonial, com o objetivo de evidenciar o impacto no patrimônio, 

deve haver o registro da variação patrimonial diminutiva, independentemente da execução orçamentária, em 

função do fato gerador, observando-se os princípios da competência e da oportunidade. Em regra, o fato 

gerador será simultâneo tanto na liquidação da despesa, como na aquisição de bens de consumo. Entretanto, 

em algumas situações, o fato gerador poderá ocorrer anteriormente à liquidação, por exemplo, na aquisição 

de um seguro com vigência de 12 meses. Nesse caso, no enfoque patrimonial, será apropriado um direito ao 

seguro. Já no enfoque orçamentário, a despesa será reconhecida apenas na liquidação durante o exercício 

corrente e, ao final desse exercício, por meio do empenho (art. 35 da Lei 4.320/1964), caracterizando um 

regime orçamentário de competência. 

             

 

(CESPE – Auditor Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) Uma despesa que tenha sido 
empenhada em 2016, mas cujo pagamento tenha sido efetuado somente em 2017, deverá ser 
considerada como pertencente ao exercício financeiro de 2017.  

Na Lei 4320/1964, pelo enfoque orçamentário: 

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:  

I – as receitas nele arrecadadas;  

II – as despesas nele legalmente empenhadas. 

Logo, uma despesa que tenha sido empenhada em 2016, mas cujo pagamento tenha sido efetuado somente 
em 2017, deverá ser considerada como pertencente ao exercício financeiro de 2016. 

Resposta: Errada 
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Restos a pagar, despesas de exercícios anteriores e suprimento de fundos 

52. Restos a Pagar 

Depois que é feito o empenho tendo como base a dotação orçamentária à respectiva despesa, tem-se o início 

do cumprimento do contrato, convênio ou determinação legal. 

O próximo passo é a liquidação da despesa, a qual consiste na verificação do direito do credor com base nos 

títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, tendo por finalidade apurar a origem e o objeto 

do que se deve pagar, a importância exata, e a quem se deve pagar para extinguir a obrigação. 

No entanto, se a despesa não for paga até o término do exercício financeiro, dia 31 de dezembro, o crédito 

poderá ser inscrito em “restos a pagar”, com o pagamento podendo realizar-se em exercício posterior, caso se 

concluam os estágios faltantes. 

Consideram-se restos a pagar (RP) ou resíduos passivos as despesas empenhadas, mas não pagas dentro do 

exercício financeiro, logo, até o dia 31 de dezembro98. 

Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, constituem-se em modalidade de dívida pública flutuante 

e são registradas por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas99. 

O entendimento dos estágios da despesa é importante porque a Lei 4.320/1964 distingue as despesas em 

processadas e não processadas. As despesas processadas referem-se a empenhos executados e liquidados, 

prontos para o pagamento; as despesas não processadas são os empenhos de contratos e convênios em plena 

execução; logo, ainda não existe direito líquido e certo do credor. Por exemplo, caso a Administração Pública 

assine contrato com um laboratório para o fornecimento de vacinas contra o sarampo e, ao final do exercício, 

ainda não se saiba o número exato de crianças que serão vacinadas, tal despesa não poderá ser liquidada e 

será considerada não processada, pois ficará pendente a verificação do direito líquido e certo do credor e da 

importância exata a pagar. Enquanto não ocorrer a verificação do implemento da condição prevista, não 

haverá o reconhecimento da liquidez do direito do credor, não podendo o empenho ser considerado liquidado. 

Assim, a despesa será inscrita em restos a pagar não processados. 

RESTOS A PAGAR 

São as despesas empenhadas, mas não pagas dentro do exercício financeiro. Podem ser: 

Processados: empenhados, liquidados e não pagos. 

Ou seja: restos a pagar processados = liquidado - pago. 

Não Processados: empenhados, não liquidados e não pagos. 

Ou seja: restos a pagar não processados = empenhado - liquidado 

As despesas extraorçamentárias são aquelas que não constam da Lei Orçamentária e decorrem da 

contrapartida da receita extraorçamentária. Provêm da obrigação de devolver o valor arrecadado 

 

98 Art. 36, caput, da Lei 4320/1964. 

99 Art. 92 da Lei 4320/1964. 
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transitoriamente, como os valores de depósitos e cauções, de pagamentos de restos a pagar e de resgate de 

operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. 

Se uma despesa for empenhada em um exercício e somente for paga no exercício seguinte, ela deve ser 

contabilizada como pertencente ao exercício do empenho. Assim, os restos a pagar serão contabilizados como 

despesas extraorçamentárias, já que o empenho foi efetuado dentro do orçamento do exercício anterior. 

 

E para evitar abusos em fim de mandato, a LRF determina: 

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu 

mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha 

parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas 

compromissadas a pagar até o final do exercício. 

O MCASP observa que, embora a Lei de Responsabilidade Fiscal não aborde o mérito do que pode ou não ser 

inscrito em restos a pagar, veda contrair obrigação no último ano do mandato do governante sem que exista 
a respectiva cobertura financeira, desta forma, eliminando as heranças fiscais. 

 

(CESPE - Técnico Judiciário – STM – 2018) Os restos a pagar não processados em liquidação são aqueles 
em que houve o adimplemento da obrigação pelo credor e cujo direito adquirido está em fase de 
verificação. 

Os restos a pagar não processados em liquidação são aqueles em que o fato gerador da obrigação ocorreu 
antes do término do exercício em curso, sem que se tenha procedido o estágio da liquidação. Houve o 
adimplemento da obrigação pelo credor, mas o direito adquirido está em fase de verificação. 

Resposta: Certa 

 

(CESPE - Técnico Judiciário – STM – 2018) O pagamento de restos a pagar processados corresponde a 
uma despesa orçamentária da entidade.  

O pagamento de restos a pagar processados corresponde a uma despesa extraorçamentária da entidade. 

Resposta: Errada 

2 - Despesas de Exercícios Anteriores 

As despesas de exercícios anteriores são dívidas resultantes de compromissos gerados em exercícios 

financeiros anteriores àqueles em que ocorrerão os pagamentos. 
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Vamos destrinchar o dispositivo acima: 

 Despesas relativas a exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito 

próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria: ao final 

de um exercício, determinada despesa pode não ter sido processada, porque o empenho pode ter sido 

considerado insubsistente e anulado. No entanto, o credor havia, dentro do prazo estabelecido, 

cumprido sua obrigação. Nesse caso, quando o pagamento vier a ser reclamado, a despesa poderá ser 

empenhada novamente em despesas de exercícios anteriores. 

 Restos a pagar com prescrição interrompida: ainda que os saldos remanescentes dos restos a pagar 

sejam cancelados após o término do prazo previsto, o direito do credor pode estar em vigência. Os 

restos a pagar com prescrição interrompida, os quais são aqueles cuja inscrição tenha sido cancelada, 

mas ainda está vigente o direito do credor, poderão ser pagos à conta de despesas de exercícios 

anteriores, respeitada a categoria própria. 

 Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente: algumas obrigações 

de pagamento criadas em virtude de lei podem ser reconhecidas pela autoridade competente após o 

fim do exercício financeiro em que foram gerados, ainda que não tenha saldo na dotação própria ou 

que a dotação não tenha sido prevista. Como exemplo, é o que ocorrerá se a Administração Pública 

reconhecer dívida correspondente a vários anos de diferenças em gratificações de servidores públicos 

em atividade. As despesas decorrentes da decisão referentes aos anos anteriores deverão ir à conta de 

despesas de exercícios anteriores, classificadas como despesas correntes; as dos meses do exercício 

financeiro corrente serão pagas no elemento de despesa próprio. 

Para o pagamento das despesas de exercícios anteriores, a despesa deve ser empenhada novamente, 

comprometendo, desse modo, o orçamento vigente à época do efetivo pagamento. Há necessidade de nova 

autorização orçamentária. Na classificação por natureza da despesa, há um elemento de despesa específico 

denominado “despesas de exercícios anteriores”. Assim, as despesas de exercícios anteriores são 

orçamentárias, pois seu pagamento ocorre à custa do orçamento vigente. 

O reconhecimento da obrigação de pagamento de despesas de exercícios anteriores cabe à autoridade 

competente para empenhar a despesa100.  

Importante destacar que as despesas de exercícios anteriores não se confundem com restos a pagar, já que 

sequer foram empenhadas ou, se foram, tiveram seus empenhos anulados ou cancelados. 

 

100 Art. 22, § 1º, do Decreto 93.872/1986. 

Despesas de Exercícios Anteriores  

São as despesas relativas a exercícios encerrados, para as quais o orçamento 

respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não 

se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição 

interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício 

correspondente. Poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no 

orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem 

cronológica (art. 37 da Lei 4.320/1964). 
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(CESPE - Analista Judiciário – STJ – 2018) Uma despesa que for regularmente inscrita em restos a pagar 
ao final do exercício financeiro terá de ser contabilizada como despesas de exercícios anteriores no 
exercício que ocorre o pagamento. 

RP não se confunde com DEA! O pagamento de restos a pagar é despesa extraorçamentária, enquanto a o 
pagamento de despesas de exercícios anteriores é orçamentário. 

Resposta: Errada 

53. Suprimento de Fundos 

O processo tradicional da realização de despesas geralmente é demorado, principalmente quando se exige 

prévia licitação. No entanto, o administrador público vivencia situações que não podem se sujeitar ao processo 

normal, as quais exigem ações imediatas que demandam a utilização de recursos públicos. A finalidade do 

suprimento de fundos é exatamente atender a situações atípicas que exijam pronto pagamento em espécie, 

que não podem aguardar o processo normal, ou seja, é exceção à realização de procedimento licitatório. As 

despesas que tenham caráter repetitivo não são passíveis de concessão de suprimento de fundos já que serão 
consideradas previsíveis, não se justificando, portanto, a sua excepcionalidade. 

O regime de adiantamento, suprimento de fundos, é aplicável aos casos de despesas expressamente definidas 

em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, para 

o fim de realizar despesas que pela excepcionalidade, a critério do ordenador de despesa e sob sua inteira 

responsabilidade, não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, nos seguintes casos101: 

 Para atender despesas eventuais, inclusive em viagem e com serviços especiais, que exijam pronto 

pagamento.  

 Quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar em regulamento.  

 Para atender despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada caso, não 

ultrapassar limite estabelecido em portaria do Ministro da Fazenda. 

Os valores de um suprimento de fundos entregues ao suprido poderão relacionar-se a mais de uma natureza 

de despesa, desde que precedidos dos empenhos nas dotações respectivas, respeitados os valores de cada 

natureza. Na classificação por natureza da despesa, não há um elemento específico para suprimento de fundos, 

diferentemente, por exemplo, das despesas de exercícios anteriores, a qual possui o elemento “despesas de 

exercícios anteriores”. 

         

O pagamento ao suprido só será realizado após os estágios do empenho e liquidação. É vedada a realização de 

despesa sem prévio empenho. É despesa orçamentária. Entretanto, não representa uma despesa pelo 

enfoque patrimonial, pois, no momento da concessão, não ocorre redução no patrimônio líquido. Na 

liquidação da despesa orçamentária, ao mesmo tempo em que ocorre o registro de um passivo, há também a 

 

101 Arts. 68 e 69 da Lei 4320/1964 c/c art. 45, caput e I a III, do Dec. 93.872/1986. 

A concessão de suprimento de fundos deverá respeitar os estágios da execução 

da despesa pública:  

Empenho, liquidação e pagamento. 
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incorporação de um ativo, que representa o direito de receber um bem ou serviço, objeto do gasto a ser 

efetuado pelo suprido, ou a devolução do numerário adiantado. 

Não se concederá suprimento de fundos102: 

 A responsável por dois suprimentos, ou seja, é permitida a concessão de até dois suprimentos com prazo de aplicação 
não vencido. 

 A servidor que tenha a seu cargo a guarda ou a utilização do material a adquirir, salvo quando não houver na repartição 
outro servidor.  

 A responsável por suprimento de fundos que, esgotado o prazo, não tenha prestado contas de sua aplicação.  

 A servidor declarado em alcance. 

Entende-se por servidor declarado em alcance aquele que não tenha prestado contas do suprimento no prazo 

regulamentar ou cujas contas tenham sido impugnadas, total ou parcialmente. 

 

(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) O prévio empenho é dispensável na medida em 
que a legislação admite o adiantamento de pagamento de despesas que não se subordinam ao processo 
normal de aplicação.  

O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na 
entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar 
despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação (art. 68 da Lei 4320/1964). 

Resposta: Errada 

 

(CESPE - Analista Judiciário – STM – 2018) O ato de suprimento de fundos constitui uma despesa 
orçamentária, embora a despesa patrimonial correspondente deva ocorrer somente em momento 
futuro.  

O suprimento de fundos constitui despesa orçamentária. Apesar disso, não representa uma despesa pelo 
enfoque patrimonial, pois, no momento da concessão, não ocorre redução no patrimônio líquido. Na liquidação 
da despesa orçamentária, ao mesmo tempo em que ocorre o registro de um passivo, há também a incorporação 
de um ativo, que representa o direito de receber um bem ou serviço, objeto do gasto a ser efetuado pelo 
suprido, ou a devolução do numerário adiantado. Na prestação de contas (futuro) será reconhecida a despesa 
sob o enfoque patrimonial. 

Resposta: Certa 

Já sabemos que, excepcionalmente, a critério do ordenador de despesa e sob sua inteira 

responsabilidade, poderá ser concedido suprimento de fundos a servidor, sempre precedido do empenho na 

dotação própria às despesas a realizar, e que não possa subordinar-se ao processo normal de aplicação103. 

Ainda, o suprimento de fundos será contabilizado e incluído nas contas do ordenador como despesa 

 

102 Art. 45, § 3º, do Decreto 93.872/1986. 

103 Art. 45, caput, do Decreto 93.872/1986. 
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realizada; as restituições, por falta de aplicação, parcial ou total, ou aplicação indevida, constituirão anulação 

de despesa, ou receita orçamentária, se recolhidas após o encerramento do exercício104. 

O servidor que receber suprimento de fundos é obrigado a prestar contas de sua aplicação, procedendo-se, 

automaticamente, à tomada de contas se não o fizer no prazo assinalado pelo ordenador de despesa, sem 

prejuízo das providências administrativas para apuração das responsabilidades105. A responsabilidade pela 

aplicação do suprimento de fundos, após sua aprovação na respectiva prestação de contas, é da autoridade 

que o concedeu. 

A importância aplicada até 31 de dezembro será comprovada até 15 de janeiro seguinte106.  

O art. 47 do Dec. 93.872/1986, atualizado pelo Decreto nº 10.241, de fevereiro de 2020, dispõe que: 

Art. 47.  A concessão e a aplicação de suprimento de fundos, ou adiantamentos, para atender a peculiaridades 

dos órgãos essenciais da Presidência da República, da Vice-Presidência da República, do Ministério da 

Economia, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Polícia Federal 

do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério das Relações Exteriores, da Controladoria-Geral da 

União, bem assim de militares e de inteligência, obedecerão ao Regime Especial de Execução estabelecido em 

instruções aprovadas pelos respectivos Ministros de Estado, vedada a delegação de competência. 

Parágrafo único.  A concessão e aplicação de suprimento de fundos de que trata o caput restringe-se: 

I - com relação ao Ministério da Saúde: a atender às especificidades decorrentes da assistência à saúde 

indígena; 

II - com relação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - a atender às especificidades dos 

adidos agrícolas em missões diplomáticas no exterior; 

III - com relação ao Ministério das Relações Exteriores - a atender às especificidades das repartições do 

Ministério das Relações Exteriores no exterior; e 

IV - com relação à Controladoria-Geral da União - a atender às especificidades decorrentes das atividades de 

acordos de leniência, de inteligência, de fiscalização, de investigação e de operações especiais realizadas pela 
Secretaria de Combate à Corrupção da Controladoria-Geral da União, que demandem despesas consideradas 

de caráter sigiloso. 

A concessão de suprimento de fundos deverá ocorrer por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal 

(CPGF)107, conhecido como Cartão Corporativo, utilizando as contas de suprimento de fundos somente em 

caráter excepcional, em que comprovadamente não seja possível utilizar o cartão.  

O CPGF é instrumento de pagamento, emitido em nome da unidade gestora e operacionalizado por instituição 

financeira autorizada, utilizado exclusivamente pelo portador nele identificado, nos casos indicados em ato 

próprio da autoridade competente. Ele permite o acompanhamento das despesas realizadas com os recursos 

do Governo, facilita a prestação de contas e oferece maior segurança às operações. 

 

104 Art. 45, § 1º, do Decreto 93.872/1986. 

105 Art. 45, § 2º, do Decreto 93.872/1986. 

106 Art. 46, parágrafo único, do Decreto 93.872/1986. 

107 Art. 45, § 5º, do Decreto 93.872/1986. 
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É vedada a utilização do CPGF na modalidade de saque, exceto no tocante às despesas108:  

 De que trata o art. 47, ou seja, decorrente de Regime Especial de Execução estabelecido em instruções 

aprovadas pelos respectivos Ministros de Estado, vedada a delegação de competência. 

 Decorrentes de situações específicas do órgão ou entidade, nos termos do autorizado em portaria pelo 

Ministro de Estado competente e nunca superior a 30% do total da despesa anual do órgão ou entidade 

efetuada com suprimento de fundos. 

 Decorrentes de situações específicas da agência reguladora, nos termos do autorizado em portaria 

pelo seu dirigente máximo e nunca superior a 30% do total da despesa anual da agência efetuada com 

suprimento de fundos. 

É vedada a abertura de conta bancária destinada à movimentação de suprimentos de fundos109.  

A Secretaria do Tesouro Nacional encerrou as contas bancárias destinadas à movimentação de suprimentos 

de fundos até 2 de junho de 2008. Entretanto, tal prazo não se aplicou aos órgãos dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, do Ministério Público da União e dos Comandos Militares. Para os órgãos citados, poderão ser 

abertas novas contas bancárias destinadas à movimentação de suprimento de fundos110. 

(CESPE – Analista Administrativo - EBSERH – 2018) A tomada de contas de suprimento de fundo 
concedido é automática, e será realizada tão logo cessem os motivos da concessão. 

O servidor que receber suprimento de fundos, na forma deste artigo, é obrigado a prestar contas de sua 
aplicação, procedendo-se, automaticamente, à tomada de contas se não o fizer no prazo assinalado pelo 
ordenador da despesa, sem prejuízo das providências administrativas para a apuração das 
responsabilidades e imposição, das penalidades cabíveis (art. 45, § 2º, do Dec. 93.872/1986). 

Resposta: Errada 

 

(CESPE – Oficial Técnico de Inteligência - ABIN – 2018) Se determinado suprimento de fundos não for 
integralmente aplicado, o saldo remanescente será recolhido ao Tesouro Nacional e constituirá, 
obrigatoriamente, receita orçamentária. 

O suprimento de fundos será contabilizado e incluído nas contas do ordenador como despesa realizada; as 
restituições, por falta de aplicação, parcial ou total, ou aplicação indevida, constituirão anulação de despesa, 
ou receita orçamentária, se recolhidas após o encerramento do exercício (art. 45, § 1º, do Dec. 
93.872/1986). 

Resposta: Errada 

Programação Orçamentária e Financeira 

54. Cotas Trimestrais 

 

108 Art. 45, § 6º, do Decreto 93.872/1986. 

109 Art. 45-A do Decreto 93.872/1986. 

110 Art. 3º do Decreto 6.370/2008. 
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De acordo com a Lei 4.320/1964, imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento e com base nos 

limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade 

orçamentária fica autorizada a utilizar111. 

A fixação das cotas tem como objetivo assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil, a soma de recursos 

necessários e suficientes a melhor execução do seu programa anual de trabalho; e manter, durante o exercício, 

na medida do possível o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao 

mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. Além dos créditos orçamentários previstos na LOA, a 

programação da despesa orçamentária levará em conta os créditos adicionais e as operações 

extraorçamentárias. As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite da 

dotação e o comportamento da execução orçamentária112. 

Serão considerados, na execução da programação financeira, os créditos adicionais, as restituições de receitas 

e o ressarcimento em espécie a título de incentivo ou benefício fiscal e os restos a pagar, além das despesas 

autorizadas na LOA113. 

Logo após a sanção presidencial à Lei Orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional, o Poder Executivo, 

mediante decreto, estabelecerá em até 30 dias a programação financeira e o cronograma de desembolso 

mensal por órgãos, observadas as metas de resultados fiscais dispostas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias114. 

OBJETIVOS DO DECRETO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 Estabelecer normas específicas de execução orçamentária e financeira para o 
exercício; 
 Estabelecer um cronograma de compromissos (empenhos) e de liberação 
(pagamento) dos recursos financeiros para o governo federal; 
 Cumprir a legislação orçamentária (Lei 4.320/1964 e LRF); e 
 Assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas ao longo do exercício financeiro e 
proporcionar o cumprimento da meta de resultado primário. 

 

(CESPE – Auditor - Conselheiro Substituto – TCE/PR – 2016) Tanto a programação financeira quanto o 
cronograma de desembolso devem estar contidos na LOA. 

Logo após a sanção presidencial à Lei Orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional, o Poder Executivo, 
mediante decreto, estabelecerá em até 30 dias a programação financeira e o cronograma de desembolso 
mensal por órgãos, observadas as metas de resultados fiscais dispostas na lei de diretrizes orçamentárias. 

Resposta: Errada 

55. Descentralização de Créditos 

 

111 Art. 47 da Lei 4320/1964. 

112 Arts. 48 a 50 da Lei 4320/1964. 

113 Art. 9º do Dec. 93.872/1986. 

114 Art. 8º, caput, da LRF. 
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A etapa do planejamento, que antecede a etapa de execução orçamentária, abrange, de modo geral, a fixação 

da despesa orçamentária, a descentralização/movimentação de créditos, a programação orçamentária e 

financeira, e o processo de licitação e contratação. Estudaremos a programação orçamentária e financeira e a 

descentralização/movimentação de créditos e recursos. 

A lei orçamentária anual é organizada na forma de créditos orçamentários, aos quais estão consignadas 

dotações. O crédito orçamentário é constituído pelo conjunto de categorias classificatórias e contas que 

especificam as ações e operações autorizadas pela lei orçamentária, enquanto a dotação é o montante de 

recursos financeiros com que conta o crédito orçamentário. Assim, o crédito orçamentário é portador de uma 

dotação e está constitui o limite de recurso financeiro autorizado. 

A execução orçamentária pode ser definida, em resumo, como sendo a utilização das dotações dos créditos 

consignados na LOA. Já a execução financeira, por sua vez, representa a utilização de recursos financeiros, 

visando atender à realização dos projetos e/ou atividades atribuídas às unidades orçamentárias pelo 

Orçamento. Na técnica orçamentária, inclusive, é habitual se fazer a distinção entre as palavras crédito e 

recurso. Reserva-se o termo crédito para designar o lado orçamentário e recurso para o lado financeiro. 
Crédito e recurso são duas faces de uma mesma moeda. O crédito é orçamentário, possuidor de uma dotação 

ou autorização de gasto ou sua descentralização; e recurso é financeiro, portanto, dinheiro ou saldo de 

disponibilidade bancária. 

 

As descentralizações de créditos orçamentários ocorrem quando for efetuada movimentação de parte do 

orçamento, mantidas as classificações institucional, funcional, programática e econômica, para que outras 

unidades administrativas possam executar a despesa orçamentária. 

(CESPE – Auditor Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) O órgão público que precisar 
descentralizar dotações do seu orçamento para unidades gestoras de outro órgão público deverá 
realizar um destaque. 

Quando a descentralização envolver unidades gestoras de um mesmo órgão, tem-se a descentralização 
interna, também chamada de provisão. Se, porventura, ocorrer entre unidades gestoras de órgãos ou 
entidades de estrutura diferente, ter-se-á uma descentralização externa, também denominada de destaque. 

Resposta: Certa 

56. Movimentação de Recursos 
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A movimentação de recursos financeiros oriundos do orçamento da União, entre as UGs que compõem o 

Sistema de Programação Financeira, se dá sob a forma de liberação de cotas, repasses e sub-repasses para o 

pagamento de despesas, bem como por meio de concessão de limite de saque à Conta Única do Tesouro. 

Os limites de saque de recursos do Tesouro Nacional restringir-se-ão aos cronogramas aprovados pelo órgão 

central de programação financeira. 

DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS E MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS 

Origem Descentralização de Créditos Movimentação de Recursos 

Órgão Central Dotação Cota 

Externa Destaque Repasse 

Interna Provisão Sub-repasse 

LRF: Disposições Preliminares e Planejamento 

57. Introdução a Lei de Responsabilidade Fiscal 

Antecedentes 

Do início dos anos 1980 até meados dos anos 1990, a excessiva instabilidade da atividade econômica, 

principalmente devido ao descontrole inflacionário e às oscilações das taxas de juros, marcou a história 

econômica brasileira. Planos econômicos não surtiam os efeitos pretendidos e as finanças públicas se 

apresentavam sempre desequilibradas.  

Além disso, a conjuntura nacional com a transição dos governos militares para os civis e a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 (CF/1988) trouxeram incentivos e mecanismos para que a população passasse 

a reivindicar seus direitos, os quais ensejaram mais despesas por parte do Estado.   

Para que as finanças públicas seguissem regras claras e estruturadas que fossem capazes de evitar novos 

desequilíbrios e induzissem melhores práticas de gestão em todos os entes, foi editada, dentre outras medidas, 

a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A 

responsabilidade fiscal visa evitar que os entes da Federação gastem mais do que aquilo que arrecadam; ou, 
se necessário, que tais entes recorram ao endividamento apenas caso sigam regras rígidas e transparentes.  

Princípios 

A LRF tem como base alguns princípios, os quais nortearam sua concepção e são essenciais para sua aplicação 

até os dias de hoje. Esses pilares, dos quais depende o alcance de seus objetivos, são o planejamento, a 
transparência, o controle e a responsabilização. 

Alterações na LRF 
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Desde a sua publicação, a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, passou por algumas atualizações. 

Todas estão contempladas nas aulas. Seguem as leis complementares que atualizaram a LRF, para 

conhecimento: 

• Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009; 

• Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016; 

• Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017; 

• Lei Complementar nº 164, de 18 de dezembro de 2018; 

• Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020. 

58. Disposições Preliminares 

Amparo Constitucional 

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. 

A LRF é uma lei complementar decorrente de parte do art. 163 da CF/1988. Por se tratar de uma lei 

complementar, foi aprovada por maioria absoluta. Este é o dispositivo constitucional completo: 

Art. 163. Lei complementar disporá sobre: 

I - finanças públicas; 

II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo 

Poder Público; 

III - concessão de garantias pelas entidades públicas; 

IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública; 

V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta; 

VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 

VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características 

e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. 

VIII - sustentabilidade da dívida, especificando: 

a) indicadores de sua apuração;        

b) níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida;  

c) trajetória de convergência do montante da dívida com os limites definidos em legislação;  
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d) medidas de ajuste, suspensões e vedações;  

e) planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida.  

Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso VIII do caput deste artigo pode autorizar a aplicação 

das vedações previstas no art. 167-A desta Constituição.  

Apesar de não estar explícito no art. 1º, a Lei de Responsabilidade Fiscal também decorre de outros 

dispositivos constitucionais.  

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 

(...) 

Art. 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo regime geral 

de previdência social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado 

por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração 

desse fundo. 

Na LRF: 

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada 

período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados (...). 

(...) 

Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, 

vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover recursos para o 

pagamento dos benefícios do regime geral da previdência social. 

Finalizando, a LRF aborda, em parte, o previsto nos incisos I e II do parágrafo 9º do art. 165: 

§ 9º - Cabe à lei complementar: 

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; 

II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como 

condições para a instituição e funcionamento de fundos. 

(...) 

É importante destacar que a LRF estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal, porém sua função não foi de preencher as lacunas da Lei 4.320/1964, tampouco revogá-la. Os 

dispositivos da Lei 4320/1964 continuam regendo o ciclo orçamentário, contudo, não tratam de 

responsabilidade na gestão fiscal. O que a LRF aborda são alguns pontos do art. 165 da CF/1988, por exemplo, 

quando acrescenta funções à LOA e à LDO, porém ela não é ainda a aguardada Lei Complementar que 

disciplinará todo o § 9º do art. 165 e revogará a Lei 4.320/1964. 
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Objetivos 

O art. 1º da LRF também traz seus objetivos: 

Art. 1º (...) 

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos 

e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 

resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, 

geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações 

de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

Abrangência 

 

A empresa estatal não dependente (ou independente) não faz parte do campo de aplicação da LRF. 

Estudaremos a empresa estatal dependente no próximo tópico. 

Não há previsão de uma lei no âmbito de qualquer ente que venha a sobrepor a LRF. A Lei de Responsabilidade 

é lei federal, porém com efeitos gerais ou nacionais, de tal sorte que inexiste necessidade de outra lei para dar 

aplicabilidade a seus dispositivos. 

 Empresa Estatal Dependente 
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Receita Corrente Líquida 

Um conceito importante da LRF é o de Receita Corrente Liquida (RCL), utilizado como referência na despesa 

pública, como no cálculo do limite para as despesas de pessoal, dívida pública, operações de crédito e 

concessão de garantia. 

A RCL corresponde ao somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 

agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos115: 

 Na União: os valores transferidos aos estados e municípios por determinação constitucional ou legal, 

e as contribuições mencionadas na alínea “a” do inciso I e no inciso II do art. 195 (relacionadas à 

seguridade social) e no art. 239 da CF/1988 (PIS, PASEP). 

 Nos estados: as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional. 

 Na União, nos estados e nos municípios: a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema 

de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 

9º do art. 201 da CF/1988 (compensação entre os diversos sistemas previdenciários). 

 No DF, no Amapá e em Roraima: recursos transferidos pela União decorrentes da competência da 

própria União para organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e 

dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios; organizar e manter a polícia civil, a polícia 

militar e o corpo de bombeiros militar do DF, bem como prestar assistência financeira ao DF para a 

execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; e, ainda, despesas da União com servidores 

dos ex-territórios do Amapá e de Roraima. 

Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei 

Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), e do fundo previsto pelo art. 60 do ADCT (Fundeb). 

Repare que o conceito de Receita Corrente Líquida visa separar as receitas disponíveis a cada um dos entes 

daquelas que eles não têm autonomia para gerenciar. De nada adiantaria fazer cálculos e determinar 

percentuais em cima de receitas brutas, que na verdade não estão totalmente disponíveis aos entes. 

A apuração da receita corrente líquida, sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final do 

exercício constarão de um demonstrativo que acompanhará o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária116. 

(CESPE – Auditor Fiscal – SEFAZ/DF - 2020) No conceito de receita corrente líquida dos estados, são 
deduzidos os valores das transferências que eles fizerem aos municípios por determinação 
constitucional. 

No âmbito dos estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional são deduzidas 
do cálculo da RCL (art. 2º, IV, b, da LRF). 

Resposta: Certa 

 

115 Art. 2º, IV e § 2º, da LRF. 

116 Art. 53, caput, I, da LRF. 
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(CESPE – Analista Judiciário – TJ/PA - 2020) A Lei Complementar n.º 101/2000 tem por objetivo 
estabelecer normas de finanças públicas. 

Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição (art. 1º, caput, da LRF). 

Resposta: Certa 

59. Do Planejamento: PPA, LDO e LOA 

Plano Plurianual 

O Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) são as 

leis ordinárias que regulam o planejamento e o orçamento dos entes públicos federal, estaduais, distrital e 

municipais. No âmbito de cada ente, essas leis constituem etapas distintas, porém integradas, de forma que 

permitam um planejamento estrutural das ações governamentais. 

 

O Plano Plurianual – PPA é o instrumento de planejamento do Governo Federal que estabelece, 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. Retrata, em visão macro, 

as intenções do gestor público para um período de quatro anos, podendo ser revisado, durante sua vigência, 

por meio de inclusão, exclusão ou alteração de programas. Ainda, 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 responsabilidade117. 

Segundo o art. 165 da CF/1988: 

 

117 Art.  167, § 1º da CF/1988 
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O art. 3º da LRF, que era o único que versava exclusivamente sobre o PPA, foi vetado. No entanto, apesar do 

veto, o PPA aparece em alguns dispositivos da LRF, como, por exemplo: 

Lei de Diretrizes Orçamentárias 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias na LRF 

A LDO também surgiu por meio da Constituição Federal de 1988, almejando ser o elo entre o planejamento 

estratégico (Plano Plurianual) e o planejamento operacional (Lei Orçamentária Anual). Sua relevância reside 

no fato de ter conseguido diminuir a distância entre o plano estratégico e as LOAs, as quais dificilmente 

conseguiam incorporar as diretrizes dos planejamentos estratégicos existentes antes da CF/1988. Segundo o 

art. 165 da CF/1988: 

 

Além dos dispositivos referentes à LDO previstos na CF/1988, veremos que a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, aumentou o rol de funções da LDO, visando manter o equilíbrio entre receitas e despesas: 
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Os Anexos da LDO 

Vamos tratar dos três anexos que deverão integrar a LDO, conforme determinação da LRF: 

 

Segundo o art. 4º da LRF, o anexo de metas fiscais integrará a LDO: 

§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o 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. 

Prosseguindo, temos que o Anexo de Metas Fiscais conterá: 
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Temos também integrando a LDO o Anexo de Riscos Fiscais, em que serão avaliados os passivos 

contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem 

tomadas, caso se concretizem118. Os riscos fiscais abrangem os riscos orçamentários e os riscos da dívida. 

Ainda, a mensagem que encaminhar o projeto da LDO da União apresentará, em anexo específico, os objetivos 

das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais 

agregados e variáveis, e também as metas de inflação, para o exercício subsequente119. 

 

 

(CESPE – Analista Judiciário – TJ/PA - 2020) O orçamento anual deve conter o anexo de riscos fiscais, 
que, por sua vez, trata, dentre outros, dos riscos fiscais de dívida fundada e flutuante. 

A LDO conterá o 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 (art. 4º, § 3º, 
da LRF). Os riscos fiscais abrangem os riscos orçamentários e os riscos da dívida. 

Resposta: Errada 

Lei Orçamentária Anual 

A Lei Orçamentária Anual é o instrumento pelo qual o Poder Público prevê a arrecadação de receitas e fixa a 

realização de despesas para o período de um ano. A LOA é o orçamento por excelência ou o orçamento 

propriamente dito. A LOA deve conter apenas matérias atinentes à previsão das receitas e à fixação das 

despesas, sendo liberadas, em caráter de exceção, as autorizações para créditos suplementares e operações 

de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária120. Trata-se do princípio orçamentário 

constitucional da exclusividade. 

 

118 Art. 4º, § 3º, da LRF. 

119 Art. 4, § 4º, da LRF. 
120 Art. 165, § 8º, da CF/1988 
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A LRF também traz dispositivos sobre a LOA: 

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: 

I  – conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os 

objetivos e metas constantes do anexo de metas fiscais da LDO; 

II – será acompanhado do demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de 

isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, bem como 

das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 

continuado; 

III – conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita 

corrente líquida, serão estabelecidos na LDO, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros 

riscos e eventos fiscais imprevistos. 

A reserva de contingência tem por finalidade atender, além da abertura de créditos adicionais, perdas que 

são episódicas, contingentes ou eventuais. Deve ser prevista em lei sua constituição, com vistas a enfrentar 

perdas decorrentes de situações emergenciais.  

 

LDO:     estabelecerá a forma de utilização e o montante da reserva de contigência com base na RCL. 

LOA:      conterá a reserva de contingência. 

Para exemplificar, imagine que a reserva de contingência seja um bolo para uma festa. Na LDO, estará 

a encomenda do bolo, com todas as específicações. Na LOA, teremos o próprio bolo. 



 

115 
 

 

 1: É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação 

ilimitada121. Uma dotação ilimitada seria aquela sem valores definidos, sem um teto ou limite. 

 2: A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um 

exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua 

inclusão122.  

(CESPE – Analista Judiciário – TJ/PA - 2020) Considerada uma inovação no sistema 
orçamentário brasileiro, a LDO orienta a elaboração da LOA e prevê a definição de metas e prioridades, 
mudanças na legislação de tributos, políticas de fomento das agências financeiras oficiais e formas de 
utilização da reserva de contingência. 

A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, 
estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da 
dívida pública, 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 (art. 165, § 2º, da 
CF/1988). 

O projeto de lei orçamentária anual conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, 
definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na LDO, destinada ao atendimento de 
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos (art. 5º, III, da LRF). 

Resposta: Certa 

60. Do Planejamento: execução orçamentária e cumprimento de metas 

Publicação da LOA 

 

121 Art. 5º, § 4º, da LRF. 

122 Art. 5º, § 5º, da LRF. 
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Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a LDO, o Poder Executivo 

estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso123. 

Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, 

em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação será dispensado o 

cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8º desta Lei Complementar, desde que os recursos 

arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública.124 

Limitação de Empenho e Movimentação Financeira 

 

 

 

A Lei Complementar 177/2021 acrescentou outras despesas que não podem sofrer limitação de 

empenho: as relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo 

criado para tal finalidade.125 

No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações 

cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas126. 

Cabe ressaltar que o § 3º do art. 9º foi considerado inconstitucional pelo STF:  

 

123 Art. 8º, caput, da LRF. 

124 Art. 65, § 1º, II, da LRF. 

125 Art. 9º, § 2º, da LRF. 

126 Art. 9º, § 1º, da LRF. 
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§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo 

estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios 

fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

   De acordo com o STF, o Poder Executivo não é autorizado a limitar os Poderes Legislativo e 
Judiciário e o Ministério Público caso estes não promovam a limitação no prazo estabelecido no caput 

do art. 9°. Há a extensão da limitação de empenho aos Poderes Legislativo, Judiciário e 
Ministério Público, mas ela deve ser efetuada por ato próprio. 

Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas 

Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios, enquanto perdurar a situação serão 

dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º.127 

Cumprimento de Metas e Precatórios 

Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento 

das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão mista referida na Constituição ou 

equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais128. 

No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará, em 

reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos 

objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas 

operações e os resultados demonstrados nos balanços129. 

A LRF traz apenas um dispositivo sobre os precatórios:  

Art. 10. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças 

judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem 

cronológica determinada no art. 100 da Constituição. 

 

(CESPE – Analista Judiciário – TJ/PA - 2020) Para compatibilizar o fluxo dos pagamentos com o fluxo 
dos recebimentos na etapa do planejamento da despesa orçamentária em caso de frustração da receita 
estimada no orçamento, será necessário estabelecer limitação de empenho e movimentação 
financeira. 

Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das 
metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério 
Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de 
empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias (art. 9º, 
caput, da LRF). 

Resposta: Certa 

 

127 Art. 65, caput, II, da LRF. 

128 Art. 9º, § 4º, da LRF. 

129 Art. 9º, § 5º, da LRF. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art100.
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LRF: Despesa Pública 

61. Geração de Despesa 

 

62. Despesa Obrigatória de Caráter Continuado  
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(CESPE – Auditor de Finanças e Controle – SEFAZ/AL - 2020) Para a criação de ação governamental que 
acarrete aumento de despesa, é necessária declaração do ordenador de despesa quanto à adequação 
financeira. 

A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será 
acompanhado de (art. 16, caput, da LRF): 

(...) 

II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a 
lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

Resposta: Certa 

 

(CESPE – Analista Judiciário – TJ/PA - 2020) Despesa obrigatória de caráter continuado consiste de 
despesa corrente fruto de dispositivo legal hábil que estabeleceu a obrigação legal de sua execução 
por um período superior a dois exercícios. 

Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato 
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 
dois exercícios (art. 17, caput, da LRF). 

Resposta: Certa 

63. Despesas com Pessoal 

Definições 

O propósito da LRF é a ação planejada e transparente, tendo o objetivo de prevenir riscos e corrigir desvios 

capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Os meios utilizados para se atingir este objetivo são o 
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cumprimento de metas de receitas e despesas e obediência a limites e condições para a dívida pública e gastos 

com pessoal. Assim, a finalidade da LRF é disciplinar a gestão dos recursos públicos, atribuindo maior 

responsabilidade aos administradores públicos.  

O termo fiscal congrega todas as ações que se relacionam com a arrecadação e a aplicação dos recursos 

públicos. Neste caminho, as despesas com pessoal são as que mais despertam a atenção da população e dos 

gestores públicos, em razão de serem as mais representativas em quase todos os entes, entre os gastos 

realizados. A preocupação gerada diante do excesso de despesas com pessoal é objeto de maior detalhamento 

por meio da LRF. As despesas com pessoal são sempre despesas correntes. 

 

Para os efeitos da LRF, 
entende-se como despesa 

total com pessoal130: 

O somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e 
os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou 

empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies 
remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, 
subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive 
adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer 
natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente 
às entidades de previdência. 

Limites 

Uma novidade da LRF, em relação às leis anteriores de limites para despesas com pessoal, é que os poderes e 

as três esferas de governo estão envolvidos nos limites. A limitação visa permitir ao gestor público que atenda 

as demandas da população como, por exemplo, saúde e educação, e não comprometa quase toda sua receita 

com pagamento de despesas com pessoal.  

 

A Lei Complementar 178/2021 trouxe novidades, alterando a LRF. 

O conceito de Receita Corrente Líquida (RCL) é importante porque a despesa total com pessoal será 

apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 imediatamente anteriores, adotando-se 

o regime de competência, independentemente de empenho.131 Para a apuração da despesa total com 

pessoal, será observada a remuneração bruta do servidor, sem qualquer dedução ou retenção, ressalvada a 

redução para atendimento ao disposto no art. 37, XI, da CF/1988132 (o qual trata do teto de remuneração no 

serviço público). Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em 

cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita 

corrente líquida, a seguir discriminados133: 

I – União: 50%. 

 

130 Art. 18, caput, da LRF. 

131 Art. 18, § 2º, da LRF. 

132 Art. 18, § 3º, da LRF. 

133 Art. 19, caput, da LRF. 
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II – Estados: 60%. 

III – Municípios: 60%. 

No regime de competência, as receitas e despesas são contabilizadas no momento em que são comprometidas 

(fato gerador da despesa), independentemente do momento que as receitas entram ou as despesas saem do 

caixa. Por exemplo, no regime de competência, adotado para apuração das despesas com pessoal, o décimo 

terceiro salário devido aos servidores públicos deve entrar no cômputo do total de despesas de pessoal do 

exercício a que se refira (fato gerador da despesa), ainda que o pagamento seja efetuado, por exemplo, 

somente no mês de janeiro. 

Na despesa total com pessoal, para fins de verificação dos limites definidos na LRF, não será(ão) 

computada(s) a(s) despesa(s)134: 

 

Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, é vedada a dedução da parcela custeada com 

recursos aportados para a cobertura do déficit financeiro dos regimes de previdência.135  

A repartição dos limites globais do art. 19 – União (50%), estados (60%), municípios (60%) – não poderá 

exceder os seguintes percentuais136: 

I – na esfera federal: 

a) 2,5% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União. 

b) 6% para o Judiciário. 

c) 40,9% para o Executivo, destacando-se 3% para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem 
os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19 (acabei de citá-los 

no rodapé da página anterior), repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas a cada uma 

 

134 Art. 19, § 1º, da LRF; 

135 Art. 19, § 3º, da LRF. 

136 Art. 20 da LRF. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art31
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destas competências, em percentual da RCL, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente 

anteriores ao da publicação da LRF. 

d) 0,6% para o Ministério Público da União. 

II – na esfera estadual: 

a) 3% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado. 

b) 6% para o Judiciário. 

c) 49% para o Executivo. 

d) 2% para o Ministério Público dos Estados. 

Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios, o percentual definido para o Legislativo será 

de 3,4% e do Executivo será de 48,6%, o que corresponde, respectivamente, a acréscimo e redução de 0,4%. 

III – na esfera municipal: 

a) 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver. 

b) 54% para o Executivo. 

OBSERVAÇÃO: Tribunal de Contas dos Municípios é diferente de Tribunal de Contas do Município. 

Há apenas dois Tribunais de Contas do Município, pois há vedação constitucional para a instituição de Cortes 

de Contas municipais, ressalvados os Tribunais de Contas do Município de São Paulo e o do Rio de Janeiro, 

criados antes da CF/1988. Tais Tribunais têm competência para processar e julgar contas exclusivamente do 

município onde foi criado e não dos outros municípios do Estado. 

Porém, não há impedimento para que o Estado institua Tribunais de Contas dos Municípios, para apreciar e 

julgar exclusivamente as contas dos municípios integrantes de seu território. Mas há apenas três Tribunais de 

Contas dos Municípios (Bahia, Pará e Goiás). Os municípios dos outros estados que não possuem Tribunais 

de Contas dos Municípios estão sob a jurisdição dos Tribunais de Contas Estaduais. 

Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, o limite será repartido entre seus ramos 

proporcionalmente à média das despesas com pessoal, em percentual da RCL, verificadas nos três exercícios 

financeiros imediatamente anteriores ao da publicação da LRF (1997 a 1999)137. Por exemplo, o Poder 

Judiciário do estado X teve como médias nesses três anos as despesas divididas por três órgãos de tamanho 

diferentes, A, B e C, na proporção, respectivamente, de 20%, 30% e 50% do gasto com pessoal desse Judiciário 

Estadual. Como a partir da LRF o limite é de 6% da RCL para o Judiciário desse Estado, o rateio do limite será 

da seguinte forma em relação à RCL: 1,2% para o órgão A; 1,8% para o órgão B e 3% para o órgão C. 

Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e 

especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos. Para tais fins, a entrega 

 

137 Art. 20, § 1º, da LRF. 
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dos recursos financeiros correspondentes à despesa total com pessoal por Poder e órgão será a resultante 

da aplicação dos percentuais definidos no art. 20 da LRF138. 

Os Poderes e órgãos referidos neste artigo deverão apurar, de forma segregada para aplicação dos limites de 

que trata este artigo, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e 

pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro Poder ou órgão139. 

 

              A conduta de outros órgãos sobre os quais o Poder Executivo não pode exercer ingerência 
não lhe pode trazer tais consequências danosas. 

De acordo com o STF, o descumprimento de limites de gastos previstos na legislação 
orçamentária realizado pelos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público Estaduais, órgãos dotados de autonomia 
institucional e orgânico-administrativa, não pode ensejar a inscrição do Poder Executivo do estado-membro nos sistemas 

restritivos ao crédito utilizados pela União.140 

Controle 

Referência Constitucional e Ato Nulo de Pleno Direito 

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 

(...) 

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos 

parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites. 

Assim, todos os entes estão sujeitos aos limites de despesas com pessoal previstos em lei complementar. Além 

disso, o § 2º determina que decorrido o prazo estabelecido na Lei Complementar, ou seja, na LRF, serão 

imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios que não observarem os referidos limites. 

Estudamos de forma conjunta o caput e o § 2º do art. 169 da CF/1988. Vamos agora estudar o § 1º. 

§ 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: 

Tal parágrafo pode ser resumido da seguinte forma: “os aumentos de despesas com pessoal, 

independentemente da forma ou do órgão, só poderão ser feitos:” 

 

138 Art. 20, § 5º, da LRF. 

139 Art. 20, § 7º, da LRF. 

140 ACO 1218, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 24/06/2015, publicado em DJe-125 DIVULG 26/06/2015 PUBLIC 29/06/2015. 
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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 Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, estabeleceu o Programa Federativo de 

Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), alterou os arts. 21 e 65 da LRF e deu 

outras providências. O nosso foco agora será o art. 21.  

Importante: as alterações do arts. 21 e 65 não são temporárias, ou seja, não são aplicadas 

apenas no caso da Covid-19. 

Conforme a LRF, é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não 

atenda141: 

 

 

 

141 Art. 21, caput, I, da LRF. 
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Para fins do disposto neste artigo 21 da LRF, serão considerados atos de nomeação ou de provimento de cargo 

público aqueles referidos no § 1º do art. 169 da CF/1988 (já tratamos do tema nesse tópico) ou aqueles que, 

de qualquer modo, acarretem a criação ou o aumento de despesa obrigatória. 142 

A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos para as despesas com pessoal será realizada ao final 

de cada quadrimestre143.  O relatório de gestão fiscal, de periodicidade quadrimestral, conterá 

comparativo com os limites de que trata a LRF do montante da despesa total com pessoal, distinguindo a com 

inativos e pensionistas144.   

Vale ressaltar que, de acordo com a CF/1988, a regra é que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de 

cargos e empregos públicos são irredutíveis145, com algumas ressalvas constitucionais, nas quais não se 

inclui a redução consensual dos respectivos vencimentos. 

Relembro que a CF/1988 veda a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive 

por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento 

de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.146 

Limite de Alerta 

Vamos agora falar dos limites de alerta, prudencial e ultrapassado. 

 

Compete aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder 

e órgão e alertá-los quando constatarem que o montante da despesa total com pessoal ultrapassar 90% do 

limite (limite de alerta)147. 

 

 

 

142 Art. 21, § 2º, da LRF. 

143 Art. 22, caput, da LRF. 

144 Art. 55, caput, I, a, da LRF. 

145 Art. 37, XV, da CF/1988. 

146 Art. 167, X, da CF/1988. 

147 Art. 59, § 1º, II, da LRF. 
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Limite Prudencial 

Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite (limite prudencial), são vedados ao Poder ou órgão 

que houver incorrido no excesso148: 

 

Limite Ultrapassado 

 

Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o Poder ou órgão não 

poderá149: 

 Receber transferências voluntárias, ressalvadas as destinadas à saúde, à educação e à assistência 

social. 

 Obter garantia, direta ou indireta, de outro ente. 

 

148 Art. 22, parágrafo único, da LRF. 

149 Art. 23, § 3º c/c art. 25, § 3º, ambos da LRF. 
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 Contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que 

visem à redução das despesas com pessoal. 

Exceções aos Prazos p/ Redução das Despesas com Pessoal 

Estas são as exceções aos prazos do art. 23 da LRF para a redução das despesas com pessoal: 

APLICAÇÃO IMEDIATA: as restrições são aplicadas imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o 

limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão.150 

SUSPENSÃO: na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou 

pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios; enquanto perdurar a situação, serão 

suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas no artigo.151 

DUPLICAÇÃO: já em caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, 

regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres, os prazos do artigo serão duplicados. 

Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do PIB inferior a 1%, no período 

correspondente aos quatro últimos trimestres. Nessa hipótese, continuarão a ser adotadas as medidas 

previstas no limite prudencial (citadas em tópicos anteriores).152  

 

 

(CESPE - Oficial Técnico de Inteligência - ABIN - 2018) Situação hipotética: No primeiro quadrimestre 
de 2016, verificou-se que a despesa com pessoal do Poder Executivo de determinado município era 
equivalente a 56% da receita corrente líquida do ente. Assertiva: Nessa situação, o município estava 
impedido de obter garantia de outro ente e deveria eliminar o percentual excedente nos dois 
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro. 

 

150 Art. 23, § 4º, da LRF. 

151 Art. 65, caput, I, da LRF. 

152 Art. 66, caput e § 1º, da LRF 
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Na LRF: 

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos 
no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado 
nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro (...) 

§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá: 

II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; 

(...) 

Resposta: Certa 

Despesas com a Seguridade Social 

Nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 

indicação da fonte de custeio total, atendidas ainda as exigências do art. 17, o qual trata das despesas 

obrigatórias de caráter continuado153. A Seguridade Social compreende o benefício ou serviço de saúde, 

previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, 

e aos pensionistas154. 

No entanto, é dispensada da compensação por aumento permanente de receita ou pela redução permanente de 

outras despesas se o aumento de despesa decorrer de155: 

I – concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente; 

II – expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados; 

III – reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real. 

 

(CESPE – Auditor de Finanças e Controle – SEFAZ/AL - 2020) Nenhum benefício relativo à seguridade 
social poderá ser criado sem a indicação de uma fonte de custeio para suportar essa despesa. 

Nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 
indicação da fonte de custeio total (art. 24, caput, da LRF). 

Resposta: Certa 

LRF: Tópicos Diversos 

64. Transparência e Fiscalização 

 

153 Art. 24, caput, da LRF. 

154 Art. 24, § 2º, da LRF. 

155 Art. 24, § 1º, da LRF. 
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São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios 

eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 

contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão 

Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos156. 

A Lei Complementar nº 131/2009 e a Lei Complementar nº 156/2016 acrescentaram dispositivos à Lei de 

Responsabilidade Fiscal.  

Vou mencionar as inclusões de conteúdo da Lei Complementar nº 156/2016, mas a melhor forma de 

compreensão é por meio do esquema logo a seguir.

 

Peço sua atenção redobrada que agora veremos os dispositivos mais importante do tópico “Transparência”! 

 

156 Art. 48, caput, da LRF. 
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\  

 

65. Escrituração e Consolidação das Contas 

Escrituração das Contas 

De acordo a LRF, além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas 

públicas observará as seguintes157: 

 A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, 

fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. 

 

157 Art. 50, caput, da LRF. 
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 A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, 

apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. 

 As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e as operações 

de cada órgão, fundo ou entidade da Administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa 

estatal dependente. 

 As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e 

orçamentários específicos. 

 As operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de financiamento ou 

assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o 

montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de 

credor. 

 A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos 

provenientes da alienação de ativos. 

Ainda temos as seguintes observações158: 

Demonstrações conjuntas: no caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações 

intragovernamentais (dentro do mesmo governo). 

Normas gerais: a edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de 

contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de gestão fiscal. 

Sistemas de custos: a Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o 

acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 

Consolidação das Contas 

O Poder Executivo da União promoverá, até o dia 30 de junho, a consolidação, nacional e por esfera de governo, 

das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio 

eletrônico de acesso público. Para isso, os estados e os municípios encaminharão suas contas ao Poder 

Executivo da União nos seguintes prazos: os municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo 

Estado, até 30 de abril; e os Estados, até 31 de maio159. 

  

Consolidação das Contas 

Envio dos Municípios: 30/04 

Envio dos Estados: 31/05 

Consolidação da União: 30/06 

Da mesma forma que no RGF e no RREO, o descumprimento dos prazos acima impedirá, até que a situação 

seja regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, 

 

158 Art. 50, §1º a §3º, da LRF. 

159 Art. 51, caput e § 1º, da LRF. 
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exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária160. Relembro que “para 

fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, 

excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social”. 

A Lei Complementar 178/2021 dispõe que a partir de 2022, os Estados e os Municípios 

encaminharão suas contas diretamente ao Poder Executivo da União até 30 de abril. Ou seja, a 

data limite será a mesma para os entes estaduais e municipais.  

Além disso, também a partir de 2022, caso ocorra descumprimento dos prazos, até que a 

situação seja regularizada, somente serão permitidas operações de crédito pelo Poderes ou 

órgãos destinadas ao pagamento da dívida mobiliária (e não para o seu refinanciamento, como 

ocorre atualmente). 

66. Relatórios 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

De acordo a CF/1988, o Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, 

relatório resumido da execução orçamentária – RREO161. A finalidade dessa periodicidade é permitir que a 

sociedade conheça, acompanhe e analise o desempenho da execução orçamentária de cada ente ainda durante 

o exercício financeiro. O RREO será elaborado e publicado pelo Poder Executivo de cada ente: da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

 

160 Art. 51, § 2º, da LRF. 

161 Art. 165, § 3º, da CF/1988. 
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Acompanharão o RREO demonstrativos relativos a162: 

 

Relatório de Gestão Fiscal 

O Relatório de Gestão Fiscal – RGF será emitido, a cada quadrimestre, pelos titulares dos Poderes e órgãos, 

assinado pelo Chefe do Poder Executivo; Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório 

equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo; Presidente de Tribunal e demais 

membros de Conselho de Administração ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos 

órgãos do Poder Judiciário; Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados. O relatório também será 

assinado pelas autoridades responsáveis pela Administração Financeira e pelo controle interno, bem como 

por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão163. 

É facultado aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes optar por divulgar semestralmente 

o Relatório de Gestão Fiscal164. 

O RGF será publicado até 30 dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao 

público, inclusive por meio eletrônico. O descumprimento do prazo impedirá, até que a situação seja 

regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, 

exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária165. 

 

162 Art. 53, caput, da LRF. 

163 Art. 54 da LRF. 

164 Art. 63, II, b, da LRF. 

165 Art. 55, §§ 2º e 3º, da LRF. 
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O Relatório de Gestão Fiscal conterá comparativo com os limites de que trata a LRF, dos seguintes 

montantes166: 

 

 

Conselho de Gestão Fiscal 

O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da operacionalidade da gestão fiscal 

serão realizados por conselho de gestão fiscal – CGF. 

O Conselho será constituído por representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério 

Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando a167: 

 

166 Art. 55, I, da LRF. 

167 Art. 67, caput, da LRF. 
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 Harmonização e coordenação entre os entes da Federação. 

 Disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, 

na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal. 

 Adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos 

relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata a LRF, normas e padrões mais simples para 

os pequenos municípios, bem como outros, necessários ao controle social. 

 Divulgação de análises, estudos e diagnósticos. 

O CGF instituirá formas de premiação e reconhecimento público aos titulares de Poder que alcançarem 

resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão 

fiscal pautada pelas normas da LRF168. Ainda, a LRF determinou que lei ordinária deve dispor sobre a 

composição e a forma de funcionamento do conselho169. A edição de normas gerais para consolidação das 

contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado o Conselho 

de Gestão Fiscal170. 

67. Prestação de Contas 

Os principais dispositivos da LRF que tratam sobre o assunto foram julgados inconstitucionais pelo Supremo 

Tribunal Federal. 

O primeiro dispositivo inconstitucional é o caput do art. 56, o qual dispõe que as contas prestadas pelos Chefes 

do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo 

e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo 

Tribunal de Contas. 

O STF entendeu que qualquer prestação de contas por órgão não vinculado ao Executivo 
somente poderia ser objeto de julgamento pelo respectivo Tribunal de Contas e que a 
inclusão das contas referentes às atividades financeiras dos Poderes Legislativo, Judiciário e 
do Ministério Público, dentre aquelas prestadas anualmente pelo Chefe do Governo, tornaria 
inócua a distinção efetivada pelos incisos I e II do art. 71 da CF/1998 (entre apreciar e julgar 
as contas), já que todas as contas seriam passíveis de controle técnico, a cargo do Tribunal 

de Contas, e político, de competência do Legislativo. 

O segundo dispositivo inconstitucional é todo o art. 57 da LRF: 

Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de sessenta dias 

do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. 

§ 1º No caso de Municípios que não sejam capitais e que tenham menos de duzentos mil habitantes o prazo 

será de cento e oitenta dias. 

§ 2º Os Tribunais de Contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de Poder, ou órgão referido 

no art. 20, pendentes de parecer prévio. 

 

168 Art. 67, § 1º, da LRF. 

169 Art. 67, § 2º, da LRF. 

170 Art. 50, § 2º, da LRF. 
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O STF considerou que a referência, nele contida, a “contas de poder” estaria a evidenciar 
a abrangência, no termo “contas” constante do caput desse artigo, daquelas 

referentes à atividade financeira dos administradores e demais responsáveis por 
dinheiros e valores públicos, que somente poderiam ser objeto de julgamento 

pelo Tribunal de Contas competente, nos termos do art. 71, inciso II, da CF/1988. 
Aduziu que essa interpretação seria reforçada pelo fato de essa regra cuidar do 

procedimento de apreciação das contas especificadas no aludido art. 56, onde também se teria pretendido a submissão 
das contas resultantes da atividade financeira dos órgãos componentes de outros poderes à manifestação opinativa do 
Tribunal de Contas. 

Permanecem valendo as demais determinações da LRF sobre as prestações de contas: 

 As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito da União, pelos Presidentes do Supremo 

Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, consolidando as dos respectivos tribunais; dos Estados, 

pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça, consolidando as dos demais tribunais171. 

 A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando 

as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de 

recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para 

incremento das receitas tributárias e de contribuições172. 

 Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas, julgadas ou tomadas173. 

 Para evitar que as Cortes de Contas emitam parecer sobre suas próprias contas, a Comissão Mista de 

Orçamento prevista na CF/1988, ou equivalente das Casas Legislativas estaduais e municipais, emitirá 

parecer sobre as contas dos Tribunais de Contas174. 

68. Fiscalização da Gestão Fiscal 

Fiscalização 

A LRF também trata da fiscalização da gestão fiscal. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos 

Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público fiscalizarão o 

cumprimento desta Lei Complementar, consideradas as normas de padronização metodológica editadas pelo 

conselho de gestão fiscal, com ênfase no que se refere a:175 

 Atingimento das metas estabelecidas na LDO. 

 Limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar; 

 Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal. 

 

171 Art. 56, § 1º, da LRF. 

172 Art. 58 da LRF. 

173 Art. 56, § 3º, da LRF. 

174 Art. 56, § 2º, da LRF. 

175 Art. 59, caput, da LRF. 



 

137 
 

 Providências tomadas para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos 

respectivos limites. 

 Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos. 

 Cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. 

Compete privativamente ao Presidente da República prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de 

60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. 

Tribunais de Contas na LRF 

Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos quando constatarem176: 

 A possibilidade da realização da receita não comportar o cumprimento das metas de resultado 

primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais. 

 Que o montante da despesa total com pessoal e das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de 

crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% dos respectivos limites (limites de 

alerta). 

 Que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei. 

 Fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na 

gestão orçamentária. 

Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada 

Poder e órgão177. 

Ao Tribunal de Contas da União compete acompanhar o cumprimento das determinações seguintes referentes 

ao Banco Central do Brasil e ao Tesouro Nacional178: 

 

176 Art. 59, § 1º, da LRF. 

177 Art. 59, § 2º, da LRF. 

178 Art. 59, § 3º, da LRF. 
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Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo 

Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições 

estabelecidas nesta Lei Complementar179. 

(CESPE - Agente de Inteligência - ABIN - 2018) Entre os instrumentos de transparência da gestão 
pública utilizados pelos servidores públicos e disponibilizados pelo poder público, encontram-se os 
meios eletrônicos de acesso público que asseguram ao cidadão o acesso a informações 
pormenorizadas sobre a gestão fiscal. 

A transparência será assegurada também mediante liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 
meios eletrônicos de acesso público (art. 48, § 1º, II, da LRF).   

Resposta: Certa 

 

(CESPE - Analista Judiciário - STM - 2018) Voltada à responsabilidade fiscal, a manutenção de um 
sistema de custos que permita a avaliação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial é uma 
exigência legal imposta aos gestores. 

A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial (art. 50, § 3º, da LRF) 

Resposta: Certa 

69. Receita Pública 

Gestão Fiscal 

Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, a previsão e a efetiva 

arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. No entanto, é vedada 

a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe tal determinação no que se refere aos 

 

179 Art. 73-A da LRF. 
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impostos180. Assim, apesar de os requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal contemplarem 

os tributos, a vedação quanto às transferências voluntárias se refere apenas aos impostos. 

 

Previsão de Receitas 

A previsão (ou planejamento) se configura por meio da estimativa de arrecadação da receita, constante da 

Lei Orçamentária Anual – LOA, resultante de metodologia de projeção de receitas orçamentárias. 

Segundo a LRF: 

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, 

considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice 

de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante 

e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três 

anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da 

metodologia de cálculo e premissas utilizadas. 

Assim, são parâmetros para a previsão de receitas os efeitos das alterações na legislação, como a alteração de 

alíquotas, as desonerações fiscais e a concessão de créditos tributários. Deve ser considerada, ainda, a variação 

do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante. 

No que se refere às estimativas de receitas, no afã de conseguir mais recursos para emendas parlamentares, o 

Poder Legislativo poderia tentar, sem embasamento técnico, reestimar os valores de receitas apresentados 

pelo Poder Executivo. Para prevenir isso, a LRF determina: 

Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado 
erro ou omissão de ordem técnica ou legal181. 

 

180 Art. 11 da LRF. 

181 Art. 12, § 1º, da LRF. 
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Atenção: repare que a LRF é restritiva, porém admite reestimativa da receita pelo Poder Legislativo se 

comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. 

Consoante a LRF, o Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério 

Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os 

estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as 

respectivas memórias de cálculo182. 

Isso ocorre porque todos os Poderes (Legislativo, Judiciário e mais o Ministério Público) elaboram suas 

propostas orçamentárias parciais e encaminham para o Poder Executivo, o qual é o responsável 

constitucionalmente pelo envio da proposta consolidada ao Legislativo. Para que os demais Poderes possam 

elaborar suas propostas parciais, devem ter disponíveis em tempo hábil os estudos e as estimativas das 

receitas para o exercício subsequente. 

Ainda, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, 

com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da 

quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante 

dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.183 Tais metas bimestrais são utilizadas como 

parâmetros para a limitação de empenho e movimentação financeira prevista no art. 9º. 

Regra de Ouro 

A legislação atual atribui uma série de restrições para a aplicação de determinadas origens da receita de capital 

em despesas correntes. A CF/1988 estabelece: 

Art. 167. São vedados: 

III – a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de 

capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com 

finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. 

Essa norma, conhecida como “regra de ouro”, objetiva dificultar a contratação de empréstimos para financiar 

gastos correntes, evitando que o ente público tome emprestado de terceiros para pagar despesas de pessoal, 

juros ou custeio. 

De acordo com esta regra, cada unidade governamental deve manter o seu endividamento vinculado à 

realização de investimentos e não à manutenção da máquina administrativa e demais serviços. Não deve haver 

endividamento público para fins não relevantes. É necessário haver critério para a realização de operações de 

créditos. 

 

 

182 Art. 12, § 3º, da LRF. 

183 Art. 13 da LRF. 
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Regra de Ouro 

No que se tange às receitas, não são todas as receitas de capital que entram 
na apuração da regra de ouro, são apenas as operações de crédito. Por outro 
lado, no que tange às despesas, são todas as despesas de capital: “(...) 
realização de operações de créditos que excedam o montante 

das despesas de capital (...)”. 

Vale destacar que segundo o art. 12 da LRF: 

§ 2º O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de 

capital constantes do projeto de lei orçamentária. 

Observa-se que tal parágrafo da LRF não apresenta as exceções constitucionais. Assim, 
o STF conferiu interpretação conforme ao dispositivo para o fim de explicitar que a 
proibição não abrange operações de crédito autorizadas mediante créditos 
suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo, 
por maioria absoluta. Assim, a regra de ouro e suas exceções continuam em pleno 
vigor devido ao dispositivo constitucional. 

A LRF também traz os critérios para a apuração das operações de crédito e das despesas de capital para efeito 

da regra de ouro. Segundo a LRF, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de 

operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital executadas, observado o seguinte184: 

I – não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento 

a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da 

Federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus deste. 

II – se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso I for concedido por instituição financeira 

controlada pelo ente da Federação, o valor da operação será deduzido das despesas de capital. 

Vale ressaltar que, consoante a LRF, as operações de crédito por antecipação de receita não serão 

computadas para efeito da regra de ouro, desde que liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o 

dia 10 de dezembro185. 

Como se observa, a Legislação procura restringir a aplicação de receitas de capital no financiamento de 

despesas correntes. No entanto, o gestor público ainda encontra espaço para custear seus gastos correntes 

utilizando receitas de operações de crédito, desde que o total não ultrapasse as despesas de capital ou sejam 

autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade específica e aprovados pelo Poder 
Legislativo por maioria absoluta. 

Renúncia de Receitas 

 

184 Art. 32, § 3º, da LRF. 

185 Art. 38, § 1º, da LRF. 
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Vale destacar que a LRF é taxativa, logo, medidas como diminuição de despesas ou aumento de fiscalização 

contra a sonegação não são medidas de compensação. 

Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto 

legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, serão 

afastadas as condições e as vedações previstas no art. 14 desta Lei Complementar, desde que o incentivo 

ou benefício sejam destinados ao combate à calamidade pública.186 

(CESPE – Analista Judiciário – TJ/PA - 2020) Torna-se impedido de receber transferências voluntárias 
o ente público que não realizar a previsão ou a efetiva arrecadação de todos os tributos de sua 
competência. 

Na LRF: 

 

186 Art. 65, § 1º, III, da LRF. 
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Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva 
arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. 

Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto 
no caput, no que se refere aos impostos. 

Resposta: Errada 

 

(CESPE – Promotor – MPE/CE - 2020) Para os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se 
renúncia tributária a concessão de remissão, subsídio e outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado. 

A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 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 diferenciado (art. 14, § 1º, da LRF). 

Resposta: Certa 

70. Gestão Patrimonial 

Disponibilidades de Caixa 

 

Alienação de Bens e Direitos 

A LRF também traz restrições para a aplicação de receitas provenientes de conversão em espécie de bens e 

direitos, pois veda o uso de recursos de alienação de bens e direitos em despesas correntes, exceto se aplicada 

aos regimes de previdência, mediante autorização legal, conforme transcrito a seguir: 
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Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que 
integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei 
aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. 

7.3 - Desapropriação de Imóvel Urbano 

É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem a prévia e justa indenização em 

dinheiro (§ 3º do art. 182 da CF/1988), ou prévio depósito judicial do valor da indenização.187 Tal dispositivo 

visa garantir que existam recursos para a desapropriação antes da expedição do ato, ainda que para depósito 

judicial em eventual contencioso. 

Conservação do Patrimônio Público 

A LRF ainda contempla restrições para a conservação do patrimônio público. Inúmeras vezes observamos 

rodovias caríssimas tornadas intransitáveis pela falta de manutenção, edifícios semidestruídos pela ausência 

de recursos para sua preservação, equipamentos médicos ou científicos inutilizados por inexistir peças de 

reposição. É justamente isso que se pretende evitar. A LRF estabelece que a lei orçamentária e as de créditos 

adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as 

despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 

orçamentárias188. 

O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data do envio do projeto de lei de diretrizes 

orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento do disposto acima sobre a 

conservação do patrimônio público, ao qual será dada ampla divulgação189. 

Empresas Controladas pelo Setor Público 

A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de 

desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sem prejuízo do 

disposto no orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a 

maioria do capital social com direito a voto (inciso II do § 5º do art. 165 da CF/1988)190. 

Relembro que uma empresa controlada é uma sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto 

pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação. 

A empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa em que informará191: 

 Fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e condições, comparando-os 

com os praticados no mercado. 

 

187 Art. 46 da LRF. 

188 Art. 45, caput, da LRF. 

189 Art. 45, parágrafo único, da LRF. 

190 Art. 47, caput, da LRF. 

191 Art. 47, parágrafo único, da LRF. 
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 Recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação. 

 Venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, 

taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado. 

Transferências Voluntárias 

Entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da 

Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação 

constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde192. São exigências para a realização de 

transferência voluntária, além das estabelecidas na LDO:193 

a) Existência de dotação específica; 

b) Observância do disposto no inciso X do art. 167 da CF/1988, o qual veda a transferência voluntária de 

recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e 

Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

c) Comprovação, por parte do beneficiário, de: 

 que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente 

transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos; 

 cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde; 

 observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por 

antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal; 

 previsão orçamentária de contrapartida. 

 

É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.194 

Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes da LRF, 

excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.195 

Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de 

decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a 

situação, serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao 

 

192 Art. 25, caput, da LRF. 

193 Art. 25, § 1º, da LRF. 

194 Art. 25, § 2º, da LRF. 

195 Art. 25, § 3º, da LRF. 
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Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para recebimento de transferências 

voluntárias.196 

(CESPE – Auditor de Finanças e Controle – SEFAZ/AL - 2020) Transferências voluntárias correspondem 
aos recursos que são destinados pela União a outro ente da Federação, como é o caso dos recursos 
destinados ao Sistema Único de Saúde. 

Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes 
ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não 
decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde (art. 25, caput, da 
LRF). 

Resposta: Errada 

 

(CESPE – Analista Judiciário – TJ/PA - 2020) O ente que deseje realizar uma transferência voluntária 
deverá comprovar que cumpre os limites constitucionais da dívida e os relativos à educação e à saúde. 

São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias comprovação, por parte do beneficiário (e não de quem transfere), de cumprimento dos 
limites constitucionais relativos à educação e à saúde; e observância dos limites das dívidas consolidada e 
mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de 
despesa total com pessoal (art. 25, § 1º, IV, "b" e "c", da LRF). 

Resposta: Errada 

 

(CESPE – Auditor Fiscal – SEFAZ/DF - 2020) As sanções de suspensão de transferências voluntárias não 
se aplicam sobre as ações de educação, saúde e assistência social. 

Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei 
Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social (art. 25, § 3º, da 
LRF). 

Resposta: Certa 

71. Destinação de recursos públicos para o setor privado 

 

196 Art. 65, § 1º, I, d, da LRF. 
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(CESPE – Auditor Fiscal – SEFAZ/DF - 2020) Exige-se autorização por lei específica para a realização de 
doação, pelo governo federal, de determinada quantia em dinheiro para satisfazer necessidades de 
pessoa física que tenha prestado relevantes serviços à nação. 

A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de 
pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de 
diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais (art. 26, caput, da LRF). 

Resposta: Certa 

 

(CESPE – Auditor Fiscal – SEFAZ/DF - 2020) A prevenção de insolvência e outros riscos associados à 
destinação de recursos para o setor privado fica a cargo de mecanismos constituídos pelo respectivo 
ente federativo. 

A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos, e outros mecanismos, constituídos pelas 
instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei (art. 28, § 1º, da LRF). 

Resposta: Errada 

 

(CESPE – Auditor de Finanças e Controle – SEFAZ/AL - 2020) A destinação de recursos públicos ao setor 
privado é decisão idiossincrática do agente público executor de um programa de governo e independe 
de autorização em lei específica. 

A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de 
pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de 
diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais (art. 26, caput, da LRF). 
Não é uma decisão particular ou própria (idiossincrática) do agente público. 

Resposta: Errada 
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LRF: Dívida pública e endividamento 

72. Dívida Pública  

Definições 

A dívida pública é a decorrência natural dos empréstimos. São consideradas fundamentais para o equilíbrio 

entre receitas e despesas, em virtude de seu potencial para causar danos às contas públicas. O assunto é tão 

importante que a CF/1988 dispõe que a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto, 

entre outros motivos, para reorganizar as finanças da unidade da Federação que suspender o pagamento da 

dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior; ou deixar de entregar aos 

municípios receitas tributárias fixadas na Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei197. 

A dívida pública (passiva) não se confunde com a dívida ativa. A dívida pública representa as obrigações do 

Ente Público para com terceiros. Por outro lado, a dívida ativa abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, 

cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebidos nas datas aprazadas. 

Quanto à origem, a dívida pública se subdivide em dívida interna e dívida externa.  

De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, quando os pagamentos e recebimentos são realizados 

na moeda corrente em circulação no país, no caso brasileiro o real, a dívida é chamada de interna. Atualmente, 

toda a Dívida Pública Federal em circulação no mercado nacional é paga em real. 

Por sua vez, quando tais fluxos financeiros ocorrem em moeda estrangeira a dívida é classificada como 

externa. A Dívida Pública Federal existente no mercado internacional é paga em outras moedas que não o real, 

usualmente o dólar norte-americano. 

Já quanto à duração, subdivide-se em flutuante ou fundada. Esta última classificação que mais interessa ao 

estudo da nossa disciplina, por terem definições na Lei 4320/1964 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

De acordo a Lei 4.320/1964, a dívida flutuante compreende198: 

 Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. 

 Os serviços da dívida a pagar (parcelas de amortização e juros da dívida fundada não pagas no 

momento aprazado). 

 Os depósitos. 

 Os débitos de tesouraria (operações de crédito por antecipação de receita). 

A dívida FUNDADA compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para 

atender o desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos199.  

 

197 Art. 34, V, da CF/1988. 

198 Art. 92, caput, da Lei 4320/1964. 

199 Art. 98, caput, da Lei 4320/1964. 
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O Decreto 93.872/1986 é mais abrangente. A dívida pública abrange a dívida flutuante e a dívida fundada ou 

consolidada200. 

A dívida FLUTUANTE compreende os compromissos exigíveis, cujo pagamento independe de autorização 

orçamentária, assim entendidos:201  

 Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida.  

 Os serviços da dívida.  

 Os depósitos, inclusive consignações em folha.  

 As operações de crédito por antecipação de receita.  

 O papel-moeda ou moeda fiduciária. 

 

Já a dívida fundada ou consolidada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses 

contraídos mediante emissão de títulos ou celebração de contratos para atender a desequilíbrio orçamentário, 

ou a financiamento de obras e serviços públicos, e que dependam de autorização legislativa para amortização 

ou resgate202.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu regras mais rígidas para o endividamento público, até mesmo 

redefinindo conceitos da Lei 4.320/1964 e do Decreto 93.872/1986. A LRF adota no art. 29 as definições 

relacionadas ao crédito público e ao endividamento. 

A dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao 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 12 meses. Também será 

incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco 

Central do Brasil e as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses cujas receitas tenham constado do 

orçamento203. Ainda, para fins de aplicação dos limites ao endividamento, os precatórios judiciais não 

pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida 

consolidada204. 

A dívida pública mobiliária é aquela representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco 

Central do Brasil, dos estados e dos municípios205. É uma especificação da dívida consolidada geral para que 

ocorra um maior controle. 

Considera-se operação de crédito o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de 

crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores 

provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, 

inclusive com o uso de derivativos financeiros. Equiparam-se à operação de crédito a assunção, o 

 

200 Art. 115, caput, do Decreto 93.872/1986. 

201 Art. 115, § 1º, do Decreto 93.872/1986. 

202 Art. 115, § 2º, do Decreto 93.872/1986. 

203 Art. 29, caput, I, e §§ 2º e 3º, da LRF. 

204 Art. 30, § 7º, da LRF. 

205 Art. 29, caput, II, da LRF. 
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reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das 

exigências dos arts. 15 e 16 da LRF, relacionados à geração de despesa206. 

A concessão de garantia corresponde a compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual 

assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada207. 

O refinanciamento da dívida mobiliária corresponde à emissão de títulos para pagamento do principal 

acrescido da atualização monetária. O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao 

término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de 

crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização 

monetária208. 

A Resolução do Senado Federal 43/2001 acrescenta que a dívida consolidada líquida é a dívida pública 

consolidada deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres 

financeiros209. 

Competências 

Sobre o montante da dívida pública brasileira, a CF/1988 atribuiu competências ao Congresso Nacional e 

separadamente ao Senado Federal. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, 

dispor sobre matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações; bem como 

sobre moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal210. 

É da competência exclusiva do Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo 

Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo211. 

Compete privativamente ao Senado Federal212: (por meio de resolução) 
_Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos municípios. 
_Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios.  
_Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal.  
_Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno.  
_Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios. 

 

206 Art. 29, caput, III e § 1º, da LRF. 

207 Art. 29, caput, IV, da LRF. 

208 Art. 29, caput, V e § 4º, da LRF. 

209 Art. 2º, caput, V, da Resolução do Senado Federal 43/2001. 

210 Art. 48, XIII e XIV, da CF/1988. 

211 Art. 49, IX, da CF/1988. 

212 Art. 52, III, V a IX, da CF/1988. 
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A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem conduzir suas políticas fiscais de 

forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, na forma da lei complementar referida 

no inciso VIII do caput do art. 163 desta Constituição213. A elaboração e a execução de planos e 

orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da 

dívida. 214 

Limites ao Endividamento 

Os limites para a dívida pública, operações de crédito e concessão de garantia serão fixados em percentual da 

receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação que 

a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos. Para fins de verificação do atendimento do 

limite, a apuração do montante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre215. 

Exceção se dá para os municípios com população inferior a 50 mil habitantes, que podem usufruir de regras 

especiais de aplicação das determinações constantes na LRF, entre as quais se inclui a apuração semestral dos 

limites da dívida consolidada216. A mesma exceção ocorre na apuração das despesas com pessoal. 

Serão estabelecidos pelo Senado Federal por proposta do Chefe do Poder Executivo da União, enviada 90 dias 

após a publicação da LRF217: 

 Limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios e de limites e 

condições relativos às operações de crédito externo e interno da União, dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público 

federal.  

 Concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno e montante da dívida 

mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

Os limites para o montante da dívida mobiliária federal serão estabelecidos pelo Congresso Nacional, 

mediante projeto de lei encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo da União, enviado também 90 dias após 

a publicação da LRF218. As propostas enviadas e suas alterações conterão219: 

 Demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas na LRF 

e com os objetivos da política fiscal. 

 Estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas de governo. 

 Razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo. 

 Metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. 

 

213 Art. 163. Lei complementar disporá sobre: (...) VIII - sustentabilidade da dívida, especificando: a) indicadores de sua 

apuração; b) níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida; c) trajetória de convergência do 

montante da dívida com os limites definidos em legislação; d) medidas de ajuste, suspensões e vedações; e) 

planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida. 

214 Art. 164-A, caput e parágrafo único, da CF/1988. 

215 Art. 30, § 3º e §4º, da LRF. 

216 Art. 63, I, da LRF. 

217 Art. 30, I, da LRF. 

218 Art. 30, II, da LRF. 

219 Art. 30, § 1º, da LRF. 
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As propostas também poderão ser apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a 

metodologia de sua apuração220.  

Sempre que alterados os fundamentos das propostas enviadas ao Senado Federal (no caso do art. 30, I, da 

LRF) ou ao Congresso Nacional (no caso do art. 30, II, da LRF), em razão de instabilidade econômica ou 

alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da República poderá encaminhar solicitação de 

revisão dos limites221. 

Vale ressaltar que a LRF traz diversas regras sobre a dívida pública, porém, diferentemente das despesas com 

pessoal, não determina quais são os limites do endividamento, pois tais definições cabem ao Senado Federal.  

Recondução da Dívida aos Limites 

 

Recondução da 

dívida222 

Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o 
respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele 
reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o 
excedente em pelo menos 25% no primeiro. 

Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido se submeterá às seguintes sanções223: 

I – estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, 

ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. 

II – obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, 

limitação de empenho. 

Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também 

impedido de receber transferências voluntárias da União ou do estado224. Ressalto que, para fins da aplicação 

das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes da LRF, excetuam-se aquelas relativas a 

ações de educação, saúde e assistência social. 

As normas serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações 

de crédito internas e externas225. O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que 

tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada e mobiliária226. 

Exceções aos Prazos para Recondução da Dívida aos Limites 

 

220 Art. 30, § 2º, da LRF. 

221 Art. 30, § 6º, da LRF. 

222 Art, 31, caput, da LRF. 

223 Art. 31, § 1º, da LRF. 

224 Art. 31, § 2º, da LRF. 

225 Art. 31, § 5º, da LRF. 

226 Art. 31, § 4º, da LRF. 
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Estas são as exceções aos prazos do art. 31 da LRF para recondução da dívida aos limites: 

Aplicação imediata: as restrições são aplicadas imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no 

primeiro quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo.227 

Suspensão: na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou 

pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios; serão suspensas a contagem dos prazos 

e as disposições estabelecidas no artigo.228 

Duplicação: já em caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, 

regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres, os prazos do artigo serão duplicados. 

Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do PIB inferior a 1%, no período 

correspondente aos quatro últimos trimestres.229  

Ampliação: ainda, na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e 

cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo poderá ser ampliado em até quatro 

quadrimestres.230 

73. Operações de Crédito 

Regras Gerais para as Operações de Crédito 

O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e das condições relativos à realização de 

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou 

indiretamente.231 O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos 

técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o 

atendimento das seguintes condições232: 

I – existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos 

adicionais ou lei específica. 

II –inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso 

de operações por antecipação de receita. 

III –observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal. 

IV –autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo. 

V –atendimento da regra de ouro (inciso III do art. 167 da CF/1988). 

VI – observância das demais restrições estabelecidas na LRF. 

 

227 Art. 31, § 3º, da LRF. 

228 Art. 65, caput, I, da LRF. 

229 Art. 66, caput e § 1º, da LRF. 

230 Art. 66, § 4º, da LRF. 

231 Art. 32, caput, da LRF. 

232 Art. 32. § 1º, da LRF. 
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As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas, no texto da lei orçamentária ou de créditos 

adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades233. 

A LRF também traz os critérios para a apuração das operações de crédito e das despesas de capital para efeito 

da regra de ouro. Segundo a LRF, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de operações 

de crédito nele ingressados e o das despesas de capital executadas, observado o seguinte234: 

I – não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento 

a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da 

Federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus deste. 

II – se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso I for concedido por instituição financeira 

controlada pelo ente da Federação, o valor da operação será deduzido das despesas de capital. 
Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda 

efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido o 

acesso público às informações, que incluirão235: 

I - encargos e condições de contratação; 

II - saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão 

de garantias. 

Vale ressaltar que os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na 

compensação automática de débitos e créditos236. 

A Lei Complementar 159/2017, acrescentou o seguinte parágrafo ao art. 32 da LRF:  

§ 6º O prazo de validade da verificação dos limites e das condições de que trata este artigo e da análise 

realizada para a concessão de garantia pela União será de, no mínimo, 90 (noventa) dias e, no máximo, 270 

(duzentos e setenta) dias, a critério do Ministério da Fazenda.     

A Lei Complementar 178/2021 acrescentou o seguinte parágrafo ao art. 32 da LRF:  

§ 7º Poderá haver alteração da finalidade de operação de crédito de Estados, do Distrito Federal e de 

Municípios sem a necessidade de nova verificação pelo Ministério da Economia, desde que haja prévia e 

expressa autorização para tanto, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou em lei específica, 

que se demonstre a relação custo-benefício e o interesse econômico e social da operação e que não 

configure infração a dispositivo desta Lei Complementar.  

A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação, exceto quando relativa à 

dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atenda às condições e limites 

estabelecidos237. 

A operação realizada com infração do disposto na LRF será considerada nula, procedendo-se ao seu 

cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de juros e demais encargos 

 

233 Art. 32, § 2º, da LRF. 

234 Art. 32, § 3º, da LRF. 

235 Art. 32. § 4º, da LRF. 

236 Art. 32. § 5º, da LRF. 

237 Art. 33, caput, da LRF 
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financeiros. Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada reserva 

específica na lei orçamentária para o exercício seguinte238. 

Enquanto não for efetuado o cancelamento ou a amortização ou constituída a reserva de que trata o § 2º 

(citada acima), aplicam-se ao ente as restrições previstas no § 3º do art. 23 (as mesmas para despesas com 

pessoal). Também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, se não atendido o disposto na 

LRF sobre a regra de ouro239. 

Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e 

custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de empréstimos, ou em outras transações previstas 

em lei, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda240. 

Relembro que a CF/1988 veda a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, 

inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, 

para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios241. 

Das Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária 

Um tipo destacado de operação de crédito é o que ocorre por antecipação de receita orçamentária (ARO). Em 

geral, o primeiro contato com o termo acontece quando se estuda o princípio orçamentário da exclusividade, 

previsto na CF/1988, pois ele determina que a lei orçamentária não poderá conter matéria estranha à previsão 

das receitas e à fixação das despesas. Exceção se dá para as autorizações de créditos suplementares e 

operações de crédito, inclusive por ARO. De acordo com a Lei 4.320/1964: 

Art. 7º A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para: 

(...) 

II – Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para 

atender a insuficiências de caixa. 

De acordo apenas com a Lei 4.320/1964, a LOA poderá conter autorização ao Executivo para realizar em 

qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a 

insuficiências de caixa. No entanto, esse dispositivo foi parcialmente prejudicado e deve ter sua leitura 

combinada com a LRF, por ser esta mais restritiva.  

 

238 Art. 33, §§ 1º e 2º, da LRF. 

239 Art. 33, §§ 3º e 4º, da LRF. 

240 Art. 61 da LRF. 

241 Art. 167, X, da CF/1988. 
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Segundo a LRF, a operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência 

de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências para as operações de crédito 

(tópico anterior) e as seguintes242: 

I – realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício. 

II – deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10 de dezembro de cada ano. 

III – não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente 

prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir. 

IV – estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada, bem como 

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

 

As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária compõem a dívida flutuante; logo, não 

compõem a dívida fundada do ente, tampouco entram nos limites ao endividamento público. As operações de 

crédito por ARO também não serão computadas para efeito do que dispõe a regra de ouro, desde que 

liquidadas com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10 de dezembro de cada ano243. 

As AROs 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, o qual 

manterá um sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e, no caso de inobservância 

dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora244. 

(CESPE – Analista Judiciário – TJ/PA - 2020) Caso ultrapassados os limites da dívida flutuante no 
primeiro quadrimestre do último ano do mandato, será proibida a contratação de operação de crédito 
por antecipação de receita. 
A operação de crédito por antecipação de receita estará proibida no último ano de mandato do Presidente, 
Governador ou Prefeito Municipal (art. 38, IV, b, da LRF). 
Resposta: Errada 

74. Vedações 

Vedações na LRF 

Vamos falar das vedações previstas na LRF. 

 

242 Art. 38, caput, da LRF. 

243 Art. 38, § 1º, da LRF. 

244 Art. 38, §§ 2º e 3º, da LRF. 
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Ainda, de acordo com a LRF: 

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: 
I – captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato 
gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do art. 150 da Constituição; 
II – recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou 
indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma 
da legislação; 
III – assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com 

fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se 
aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes; 
IV – assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de 
bens e serviços. 
Note que o art. 37 equipara diversos mecanismos a operações de crédito e também os proíbe, a fim de evitar 

que sejam utilizados para burlar as vedações.  

O inciso I veda antecipações de receitas antes da ocorrência do fato gerador do tributo ou contribuição. Ainda, 

faz referência ao § 7o do art. 150 da CF/1988, o qual dispõe que a lei poderá atribuir a sujeito passivo de 

obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador 

deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se 

realize o fato gerador presumido. O inciso II veda antecipações de receitas das empresas estatais, excetuando, 

na forma da legislação, os lucros e dividendos. Já os incisos III e IV vedam a assunção de compromissos de 

quaisquer formas com fornecedores, excetuando as empresas estatais dependentes; e de obrigação sem 

autorização orçamentária, ainda que para pagamento posterior. 

 “Pedalada Fiscal” 

Vamos voltar ao dispositivo mais badalado dos últimos tempos: 
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É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, 

na qualidade de beneficiário do empréstimo245.  

Exemplificando: é proibida a operação de crédito entre a Caixa Econômica Federal e a União, na qualidade de 

beneficiário do empréstimo. 

Foi exatamente o que ocorreu... 

Vou utilizar inicialmente uma linguagem mais simples para explicar o que é a pedalada fiscal246: 

A Caixa Econômica Federal foi utilizada para financiar despesas correntes de programas sociais instituídos 

pelo Governo Federal, prática que ficou conhecida como “pedalada fiscal”. 

A importância dessa proibição é indiscutível, afinal não há “almoço grátis”. Para evitar o calote dos benefícios 

sociais, a instituição financeira federal paga a conta que é do Governo e depois apresenta a fatura, com ou sem 

juros explícitos. Esse descompasso entre o pagamento da despesa e o dispêndio efetivo dos recursos do 

Tesouro Nacional configura o tipo clássico de operação de crédito. Traduzindo para linguagem popular: é 

“entrar no limite do especial”. 

75. Banco Central do Brasil 

BACEN e suas Operações na LRF 

O Banco Central do Brasil (BACEN), criado pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, é uma autarquia 
federal, que tem por missão assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro 

sólido e eficiente. Não se confunde com o Banco do Brasil S.A. (BB), que é uma instituição financeira constituída 

na forma de sociedade de economia mista.  

Quanto às operações com o Banco Central do Brasil, a LRF dispõe que nas suas relações com ente da 

Federação, o BACEN está sujeito às vedações do art. 35 (estudamos no tópico sobre vedações) e às 

seguintes247: 

 Emissão de títulos da dívida pública. 

 Compra de título da dívida, na data de sua colocação no mercado. Só poderá comprar diretamente 

títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua 

carteira. Ainda, tal operação deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas no dia, em leilão 

público. 

 Permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira ou não, de título da dívida de 

ente da Federação por título da dívida pública federal, bem como a operação de compra e venda, a 

termo, daquele título, cujo efeito final seja semelhante à permuta. Não se aplica ao estoque de Letras 

do Banco Central do Brasil, Série Especial, existente na carteira das instituições financeiras, que pode 

ser refinanciado mediante novas operações de venda a termo. 

 Concessão de garantia. 

 

245 Art. 36, caput, da LRF. 

246 Fonte: http://www.controleexterno.org/?secao=noticias&visualizar_noticia=305  

247 Art. 39, caput e §§ 1º a 3º, c/c art. 34, tudo da LRF. 
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É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na carteira do Banco 

Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para reduzir a dívida mobiliária248. O Tribunal 

de Contas da União acompanhará o cumprimento de tal vedação e da determinação que o BACEN só poderá 

comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver 

vencendo na sua carteira, bem como que a operação deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas 

no dia, em leilão público249. 

Outras Considerações sobre o BACEN 

A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco central250. 

É vedado ao banco central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer 

órgão ou entidade que não seja instituição financeira. No entanto, o BACEN poderá comprar e vender títulos 

de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros251. 

Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na LOA, as despesas do Banco Central do Brasil relativas a 

pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos 

servidores, e a investimentos252. 

O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, constitui receita 

do Tesouro Nacional, e será transferido até o décimo dia útil subsequente à aprovação dos balanços 

semestrais. O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será 

consignado em dotação específica no orçamento253. Assim, o Tesouro Nacional é beneficiário dos resultados 

positivos do BACEN, apurados após a constituição ou a reversão de reservas, bem como é devedor de eventuais 

resultados negativos da mesma instituição. 

O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados 

trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias da União. Os balanços 

trimestrais do BACEN conterão notas explicativas sobre os custos da remuneração das disponibilidades do 

Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, 

destacando os de emissão da União254. 

76. Garantia e Contragarantia 

 

248 Art. 39, § 4º, da LRF. 

249 Art. 59, § 3º, da LRF. 

250 Art. 164, caput, da CF/1988. 

251 Art. 164, §§ 1º e 2º, da CF/1988. 

252 Art. 5º, § 6º, da LRF. 

253 Art. 7º, caput e § 1º, da LRF. 

254 Art. 7º, §§ 2º e 3º. 
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No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, ou a instituição federal de crédito 

e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente que atenda, além do 

disposto no § 1º (quadro acima), as exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias. Ainda, 

é nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal255.  

É vedado às entidades da Administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, 

conceder garantia, ainda que com recursos de fundos. Tal vedação não se aplica à concessão de garantia 

por256: 

I – empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem à prestação de contragarantia nas mesmas 

condições; 

II –  instituição financeira a empresa nacional, nos termos da lei. 
Excetua-se das regras dispostas na LRF a garantia prestada por instituições financeiras estatais, que se 

submeterão às normas aplicáveis às instituições financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente; 

bem como a prestada pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira por ela 

controladas, direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à exportação257. 

Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia prestada, a União e os estados poderão 

condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento. O ente da Federação cuja 

dívida tiver sido honrada pela União ou por estado, em decorrência de garantia prestada em operação de 

 

255 Art. 40, §§ 2º e 5º, da LRF. 

256 Art. 40, §§ 6º e 7º, da LRF. 

257 Art. 40, § 8º, da LRF. 
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crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada 

dívida258. 

A alteração da metodologia utilizada para fins de classificação da capacidade de pagamento de Estados e 

Municípios deverá ser precedida de consulta pública, assegurada a manifestação dos entes.259 

(CESPE – Procurador – Pref. de Manaus/AM – 2018) Se o município pretender celebrar operação de 
crédito externo com garantia da União, esta poderá exigir como contragarantia a receita de ISSQN. 
A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia 
a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente a suas obrigações junto ao 
garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte (art. 40, § 1º, da LRF): (...) 
II - a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos Estados aos Municípios, poderá 
consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências 
constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na 
liquidação da dívida vencida. 
Resposta: Certa 

77. Restos a Pagar na LRF 

Antes mesmo da vigência da LRF, o legislador já se preocupava com as transferências de encargos na transição 

de mandatos. Na Lei 4.320/1964, uma das vedações aplicáveis aos municípios é o empenho, no último mês do 

mandato do prefeito, de mais do duodécimo da despesa autorizada para o orçamento vigente. 

Art. 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.  

§ 1º Ressalvado o disposto no art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos Municípios empenhar, no 

último mês do mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento 

vigente.  

§ 2º Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos 

financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito.  
Apesar de não ser expressa a revogação dos parágrafos citados, considera-se superado seu comando pelo art. 

42 da LRF, o qual visa a coibir abusos com os recursos públicos em fim de mandato: 

 

A LRF veda ao Poder ou órgão nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de 

despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no 

exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Assim, é possível contrair 

 

258 Art. 40, §§ 9º e 10, da LRF. 

259 Art. 40, § 11, da LRF. 
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obrigação de despesa para ser paga no mandato subsequente, desde que haja suficiente disponibilidade de 

caixa para o pagamento das parcelas no exercício seguinte. 

E por que este artigo está dentro da Seção VI – Dos Restos a Pagar? 

Relembro que se consideram restos a pagar ou resíduos passivos as despesas empenhadas, mas não pagas 

dentro do exercício financeiro, logo, até o dia 31 de dezembro. 

Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, constituem-se em modalidade de dívida pública flutuante 

e são registradas por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas (empenhadas, 

liquidadas e não pagas) das não processadas (empenhadas, não liquidadas e não pagas). 

 

A origem dos restos a pagar está ligada ao princípio da continuidade dos serviços públicos, pois visa adequar 

o fim do exercício financeiro ao pagamento de despesas que extrapolem esse período, de forma a não 

prejudicar o bom andamento da Administração Pública, tampouco causar interrupções nos serviços públicos. 

No entanto, com o decorrer do tempo, os restos a pagar passaram a ser usados para a rolagem de dívidas. De 

acordo com Nascimento e Debus (2002), “a falta de sincronia entre orçamento e execução financeira e a 

ausência de medidas corretivas ocasionava uma sobra de pagamentos que não podiam ser atendidos no 

mesmo exercício e eram transferidos para o exercício seguinte sob a forma de restos a pagar. O orçamento 

do exercício seguinte, por sua vez, frequentemente não contemplava espaço para os restos a pagar que, para 

serem atendidos, ocasionavam deslocamento de outras despesas. Estas, por sua vez, seriam também 

transferidas sob a forma de restos a pagar para o terceiro exercício, configurando-se então a rolagem 

extraorçamentária de dívidas.”  

Tal situação se agravava principalmente no último ano do mandato dos Chefes do Executivo, pois além da 

pressão pela realização de mais despesas que poderiam culminar em mais dividendos eleitorais, a “conta” das 

despesas transformada em restos a pagar seria herança fiscal para seu sucessor, que levaria boa parte do seu 

mandato pagando as dívidas daquele que o antecedeu. A fim de se evitar tal herança fiscal, o principal foco do 

art. 42 da LRF são os restos a pagar. Se a despesa não for paga até o término do exercício financeiro, dia 31 de 

dezembro, o crédito poderá ser inscrito em restos a pagar, com o pagamento a realizar-se no exercício 

subsequente. No entanto, os restos a pagar do último ano do mandato, processados ou não processados, 

sofrem a restrição do art. 42 visando ao equilíbrio financeiro do mandato subsequente. 

(CESPE – Analista Judiciário – TJ/PA - 2020) É vedado ao gestor público contrair, nos últimos dois 
quadrimestres do mandato, obrigação de despesa que contribua para o aumento da dívida pública. 
É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, 
contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha 
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para 
este efeito (art. 42, caput, da LRF). 
Resposta: Errada 

78. Disposições Finais e Transitórias 
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Limites inferiores e Contribuição para custeio de outros entes 

Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta Lei Complementar para as 

dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantias260.   Note que tais leis podem 

ser mais duras impondo limites ainda menores, mas não podem “afrouxar” com limites superiores aos 

previstos na LRF. Ainda, isso vale apenas para: dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e 

concessão de garantias.     

Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e 

custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de empréstimos, ou em outras transações previstas 

em lei, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda261.  

Os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se 

houver, autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual; bem como convênio, 

acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. 262 Esse rol é cumulativo, ou seja, pode-se afirmar que 

os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se 

houver, simultaneamente, o atendimento de três requisitos: 

 Autorização na lei de diretrizes orçamentárias; 

 Autorização na lei orçamentária anual; e 

 convênio, acordo, ajuste ou congênere (aqui é obrigatório apenas um deles). 

Municípios menores e Assistência técnica e cooperação financeira 

 

260 Art. 60 da LRF. 

261 Art. 61 da LRF. 

262 Art. 62 da LRF. 
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A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos Municípios para a modernização das 

respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao cumprimento 

das normas da LRF263. Tal assistência e cooperação não é exclusiva para os municípios com menos de 50 

mil habitantes, mas possivelmente os municípios menores necessitam mais do que os municípios maiores. 

 Assistência técnica: consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na 

transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos de que trata o art. 48 

em meio eletrônico de amplo acesso público. 

 Cooperação financeira: compreenderá a doação de bens e valores, o financiamento por intermédio 

das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações externas. 

Calamidade Pública 

A Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, estabeleceu o Programa Federativo de 

Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), alterou os arts. 21 e 65 da LRF e deu 

outras providências. O nosso foco agora será o art. 65.  

Importante: as alterações do arts. 21 e 65 não são temporárias, ou seja, não são aplicadas 

apenas no caso da Covid-19. 

Um desastre corresponde a um resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre 

um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos 

econômicos e sociais. Precisamos desse conceito para entender o estado de calamidade pública e a 

emergência. O estado de calamidade pública corresponde a uma situação anormal, provocada 

por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade 

de resposta do poder público do ente atingido. A diferença entre emergência e calamidade pública está na 

 

263 Art. 64 da LRF. 
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intensidade: a emergência corresponde a uma situação anormal, provocada por desastres, causando danos 

e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente 

atingido. A partir da alteração, o art. 65 passa a tratar apenas de calamidade pública. Tal artigo não rege mais 

assuntos relacionados a estado de defesa ou estado de sítio, tampouco da emergência. 

Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas 

Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios; enquanto perdurar a situação, serão 

suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 (apuração das despesas com 

pessoal), 31 (apuração da dívida consolidada) e 70 (prazo exaurido). Ainda, serão dispensados o 

atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho.264 

Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto 

legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do 

previsto acima, serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para:265 

_ contratação e aditamento de operações de crédito e concessão de garantias: vários artigos da LRF e de 

Resoluções do Senado Federal regulamentam o tema. Haverá a dispensa de obedecer a tais regras no caso de 

calamidade pública. 

_ contratação entre entes da federação: algo vedado como regra geral pelo art. 35 da LRF, passa a ser 

permitido em caso de calamidade pública. 

_ recebimento de transferências voluntárias: as diversas regras da LRF previstas no art. 25 também 

passam a ser dispensadas em situação de calamidade pública. 

 

No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo no disposto acima, a 

garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia 

vigentes266. Explicando melhor: no caso de aditamento (complemento ou acréscimo) de operações de 

crédito garantidas pela União (em que a união é “fiadora”) com amparo nas exceções previstas no estado de 

calamidade pública, a garantia (“fiança”) será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de 

garantia e de contragarantia (“garantia do fiador contra o afiançado”) vigentes. 

Da mesma forma, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos 
de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, 
serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 
42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8º desta Lei 
Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade 

pública267. Vamos explicar os artigos relacionados: 
Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou 
por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas 

entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida 
contraída anteriormente. 
Explicamos nessa aula que, de acordo com Nascimento e Debus (2002), ao discorrerem sobre a vedação à realização de 
operações de crédito entre entes da Federação prevista na LRF, “tende a encerrar-se um longo capítulo em que a União 

 

264 Art. 65, caput, da LRF. 

265 Art. 65, § 1º, I, da LRF. 

266 Art. 65, § 3º, da LRF. 

267 Art. 65, § 1º, II, da LRF. 
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seguidamente refinanciou dívidas de Estados e Municípios, assumiu dívidas de Estados recém-criados, bem como de 
órgãos que foram extintos, sendo esse procedimento responsável, em boa parte, pelo crescimento vertiginoso do estoque 
da dívida do Governo Central. Por outro lado, em caso de calamidade pública, tais vedações explicadas no art. 35 
estarão afastadas. 
 
Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: 
I – captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não 
tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do art. 150 da Constituição; 
II – recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a 
maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação; 
III – assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, 
mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a 
empresas estatais dependentes; 
IV – assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens 
e serviços. 
Explicamos nessa aula que o art. 37 equipara diversos mecanismos a operações de crédito e também os proíbe, a fim de 
evitar que sejam utilizados para burlar as vedações. O inciso I veda antecipações de receitas antes da ocorrência do fato 
gerador do tributo ou contribuição. Ainda, faz referência ao § 7º do art. 150 da CF/1988, o qual dispõe que a lei poderá 
atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, 
cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso 
não se realize o fato gerador presumido. O inciso II veda antecipações de receitas das empresas estatais, excetuando, na 
forma da legislação, os lucros e dividendos. Já os incisos III e IV vedam a assunção de compromissos de quaisquer formas 
com fornecedores, excetuando as empresas estatais dependentes; e de obrigação sem autorização orçamentária, ainda 
que para pagamento posterior. Por outro lado, em caso de calamidade pública, todas as vedações explicadas do art. 
37 estarão afastadas. 
 
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, 
contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a 
serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 
Parágrafo Único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas 
compromissadas a pagar até o final do exercício. 
Também vimos nessa aula que o art. 42 veda ao Poder ou órgão nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair 
obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no 
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Assim, é possível contrair obrigação 
de despesa para ser paga no mandato subsequente, desde que haja suficiente disponibilidade de caixa para o pagamento 
das parcelas no exercício seguinte. Por outro lado, em caso de calamidade pública, tais vedações explicadas do art. 
42 estarão afastadas. 
 
Art. 8º (...) 
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para 
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 
Pode-se dizer que um recurso vinculado é aquele que possui destinação obrigatória a determinada despesa. A LRF dispõe 
que tais recursos não perdem o caráter vinculativo ainda que o exercício financeiro em que ocorreu a entrada da receita 
tenha terminado. Logo, se é recurso vinculado, permanecerá vinculado ainda que em exercício financeiro diferente 
daquele em que ocorrer o ingresso. Por outro lado, em caso de calamidade pública, tais vedações explicadas do 
parágrafo único do art. 8º estarão afastadas, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à 
calamidade pública. 

Ainda no mesmo caminho, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos 

termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a 

situação, serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 16 e 17 desta Lei Complementar, 

desde que o incentivo ou benefício e a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à 

calamidade pública268. Vamos explicar os artigos relacionados: 

 

 

268 Art. 65, § 1º, III, da LRF. 
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• A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 

renúncia de receita (art. 14): deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-

financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na 

lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: 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 previstas no anexo próprio da LDO; estar acompanhada de 

medidas de compensação, no período mencionado, por meio do aumento de receita, proveniente da 

elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

Nesse caso, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas citadas. Assim, serão 

afastadas as condições e as vedações previstas no art. 14 da LRF, desde que o incentivo ou benefício 

sejam destinados ao combate à calamidade pública. 

 

• As exigências de acompanhamento, para a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 

governamental que acarrete aumento da despesa (art. 16): estimativa do impacto orçamentário-

financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, e declaração do 

ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e 

compatibilidade com o PPA e com a LDO. Assim, serão afastadas as condições e as vedações previstas 

no art. 16 da LRF, desde que a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à 

calamidade pública. 

 

• As exigências para a criação das despesas obrigatórias de caráter continuado (art. 17). São elas: 

atos que criarem as despesas ou as aumentarem deverão ser instruídos com estimativas do impacto 

orçamentário-financeiro, no exercício que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; 

demonstração da origem dos recursos para seu custeio; comprovação de que a criação ou o aumento 

da despesa não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo de metas fiscais da LDO; 

compensação dos seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, pelo aumento permanente de 

receita ou pela redução permanente de despesa. Assim, serão afastadas as condições e as vedações 

previstas no art. 17 da LRF, desde que a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate 

à calamidade pública.  

 

A LRF deixa claro que as exceções previstas quanto estado de calamidade pública sofrem 

restrições de tempo e de localização, ou seja, só se aplicam onde for reconhecido o estado de 

calamidade e apenas enquanto perdurar o estado de calamidade. Além disso, aplicam-se 

exclusivamente aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de 

despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo de calamidade pública; ou seja, 

não é para qualquer despesa.269 Finalmente, apesar de todas as exceções, todas disposições 

relativas à transparência, controle e fiscalização devem ser respeitadas.270 Na LRF, 

trata-se do Cap. IX – DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, que abrange os artigos 

48 a 59. 

Crescimento real baixo ou negativo 

Em caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual 

por período igual ou superior a quatro trimestres, serão duplicados os prazos estabelecidos nos arts. 23 

 

269 Art. 65, § 2º, I, da LRF. 

270 Art. 65, § 2º, II, da LRF. 
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(apuração das despesas com pessoal), 31 (apuração da dívida consolidada) e 70 (prazo exaurido). Entende-se 

por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do PIB inferior a 1%, no período correspondente aos 

quatro últimos trimestres. Nessa hipótese, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no limite 

prudencial das despesas com pessoal. A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a substitui-la, adotada a mesma metodologia para 

apuração dos PIB nacional, estadual e regional271. 

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 (apuração da dívida consolidada) 

poderá ser ampliado em até quatro quadrimestres272. 

Conselho de Gestão Fiscal 

O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da operacionalidade da gestão fiscal 

serão realizados por conselho de gestão fiscal – CGF. O Conselho será constituído por representantes de todos 

os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, 

visando a273: 

 Harmonização e coordenação entre os entes da Federação. 

 Disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, 

na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal. 

 Adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos 

relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata a LRF, normas e padrões mais simples para 

os pequenos municípios, bem como outros, necessários ao controle social. 

 Divulgação de análises, estudos e diagnósticos. 

O CGF instituirá formas de premiação e reconhecimento público aos titulares de Poder que alcançarem 

resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão 

fiscal pautada pelas normas da LRF274. 

Ainda, a LRF determinou que lei ordinária deve dispor sobre a composição e a forma de funcionamento do 

conselho275. 

A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade 

da União, enquanto não implantado o Conselho de Gestão Fiscal276. 

Fundo do RGPS 

 

271 Art. 66, caput e § 1º e 3º, da LRF 

272 Art. 66, 4º, da LRF 

273 Art. 67, caput, da LRF. 

274 Art. 67, § 1º, da LRF. 

275 Art. 67, § 2º, da LRF. 

276 Art. 50, § 2º, da LRF. 
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Na forma do art. 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, vinculado ao 

Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover recursos para o pagamento dos 

benefícios do regime geral da previdência social. O Fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social, na forma da lei. O Fundo será constituído de277: 

I - bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados na 

operacionalização deste; 

II - bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados por força 

de lei; 

III - receita das contribuições sociais para a seguridade social, previstas na alínea a do inciso I e no inciso II do 

art. 195 da Constituição; 

IV - produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência Social; 

V - resultado da aplicação financeira de seus ativos; 

VI - recursos provenientes do orçamento da União. 

RPPS, Disposições Exauridas e Infrações à LRF 

O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus servidores 

conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que 

preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial278. 

Disposições exauridas, ou seja, que já cumpriram seu papel na época apropriada: 

Art. 70. O Poder ou órgão referido no art. 20 cuja despesa total com pessoal no exercício anterior ao da publicação 
desta Lei Complementar estiver acima dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 deverá enquadrar-se no 
respectivo limite em até dois exercícios, eliminando o excesso, gradualmente, à razão de, pelo menos, 50% a.a. 
(cinquenta por cento ao ano), mediante a adoção, entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23. 
Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções previstas no § 
3o do art. 23. 
Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do art. 37 da Constituição, até o término do terceiro exercício 
financeiro seguinte à entrada em vigor desta Lei Complementar, a despesa total com pessoal dos Poderes e órgãos 
referidos no art. 20 não ultrapassará, em percentual da receita corrente líquida, a despesa verificada no exercício 
imediatamente anterior, acrescida de até 10% (dez por cento), se esta for inferior ao limite definido na forma do 
art. 20. 
Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não poderá exceder, em 
percentual da receita corrente líquida, a do exercício anterior à entrada em vigor desta Lei Complementar, até o 
término do terceiro exercício seguinte. 
(...) 
Art. 73-B.  Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos 
II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A: (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 
I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil) 
habitantes; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

 

277 Art. 68 da LRF. 

278 Art. 69 da LRF. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37x
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II – 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) 
habitantes; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 
III – 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.  (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009). 
Parágrafo único.  Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data de publicação da lei 
complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 
131, de 2009). 
As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 (Código Penal); a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950; o Decreto-Lei nº 201, de 27 de 

fevereiro de 1967; a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992; e demais normas da legislação pertinente279. 

Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo 

Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições 

estabelecidas nesta Lei Complementar280. 

    O não atendimento, até o encerramento dos prazos previstos na LRF, das determinações contidas nos incisos 

II e III do parágrafo único do art. 48 e no art. 48-A sujeita o ente à sanção de não poder receber transferências 

voluntárias281. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal entrou em vigor na data da sua publicação, ou seja, em 4 de maio de 2000 e 

revogou Lei Complementar no 96, de 31 de maio de 1999282. 

(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) Os dispositivos da Lei Complementar n.º 
131/2009 estabelecem que partidos políticos são partes legítimas para denunciar descumprimentos 
aos tribunais de contas. 
Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo 
Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições 
estabelecidas nesta Lei Complementar (art. 73-A da LRF). 
Resposta: Certa 
  

 

279 Art. 73 da LRF. 

280 Art. 73-A da LRF. 

281 Art. 73-C da LRF. 

282 Arts. 74 e 75 da LRF. 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROF. RODRIGO RENNÓ 

Administração pública: do modelo racional-legal ao paradigma pós-burocrático 

Veja abaixo no gráfico as principais características do modelo patrimonialista: 

 

Veja abaixo, em resumo, as características da Burocracia: 

 

Dentre as principais vantagens que a Burocracia trouxe, podemos citar:  

➢ O predomínio de uma lógica científica sobre uma lógica da intuição, do “achismo”;  

➢ A redução dos favoritismos e das práticas clientelistas;  

Esfera Pública se 
confunde com a 

Privada

Sistema fiscal injusto 
e irracional

Falta de 
profissionalização

Tendência à 
corrupção e ao 

nepotismo

Racionalidade 
subjetiva

Formalidade

• Autoridade é 
expressa em leis;

• Comunicação é 
padronizada;

• Controle de 
Procedimentos.

Impessoalidade

• Isonomia no 
tratamento;

• Meritocracia;

• Racionalidade;

• Sistema  legal e 
econômico 
previsível.

Profissionalismo

• Comando é dos 
especialistas;

• Remuneração em 
dinheiro;

• Administrador é 
especialista -
noção de carreira;

• Hierarquia.
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➢ Uma mentalidade mais democrática, que possibilitou igualdade de oportunidades e tratamento 

baseado em leis e regras aplicáveis a todos. 

As principais disfunções da Burocracia são: 

✓ Dificuldade de resposta às mudanças no meio externo – visão voltada excessivamente para as 

questões internas (sistema fechado, ou seja, autorreferente, com a preocupação não nas 

necessidades dos clientes, mas nas necessidades internas da própria burocracia). 

✓ Rigidez e apreço extremo às regras – o controle é sobre procedimentos e não sobre resultados, 

levando à falta de criatividade e ineficiências. 

✓ Perda da visão global da organização – a divisão de trabalho pode levar a que os funcionários não 

tenham mais a compreensão da importância de seu trabalho nem quais são as necessidades dos 

clientes ou dos outros órgãos da instituição. 

✓ Lentidão no processo decisório – hierarquia, formalidade, centralização e falta de confiança nos 

funcionários levam a uma demora na tomada de decisões importantes. 

✓ Excessiva formalização – em um ambiente de mudanças rápidas, não se consegue padronizar e 
formalizar todos os procedimentos e tarefas, gerando uma dificuldade da organização de se adaptar 

a novas demandas. A formalização também dificulta o fluxo de informações dentro da empresa. 

Desta forma, veja no quadro abaixo um resumo das principais características da Administração 

Gerencial: 

 

Gestão de Pessoas por Competências 

O conceito de competências é razoavelmente recente na literatura da área de Gestão de Pessoas. Estamos 

ainda consolidando os significados de competência. Para concursos, temos duas principais correntes: a 

americana e a francesa/inglesa.  

Cobrança de Resultados "a 
posteriori"

Maior Autonomia e 
Flexibilidade

Incentivo à Inovação e foco na 
qualidade

Descentralização e 
preocupação com os 

"clientes"

Administração 
Gerencial
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A corrente americana é a mais cobrada em concursos, por larga margem. Por isso, vamos vê-la primeiro. Ela 

apresenta o conceito de competências como o somatório dos seguintes elementos: os conhecimentos, 

habilidades e atitudes. (CHA para não esquecer depois!) de cada indivíduo. 

Vamos ver cada um? 

 

De acordo com Carbone283, a gestão por competências tem quatro fases ou etapas: a formulação da 

estratégia, o mapeamento das competências, o desenvolvimento e captação das mesmas e a avaliação. 

Este seria um processo contínuo de gestão. 

 

283 (Carbone, Bradão, Leite, & Vilhena, 2009) 

Conhecimentos

•Somatório de todas as informações, os dados e os conceitos que a 
pessoa acumulou e que podem ser usados por ele em seu 
trabalho.

•É o saber do indivíduo. 

Habilidades

•A capacidade que a pessoa tem de utilizar os conhecimentos na 
prática. Uma classificação muito conhecida de habilidades é a de 
Katz, que menciona as habilidades técnicas, humanas e 
conceituais.

•É o saber fazer!

Atitudes

•Modo como o funcionário lida com seus sentimentos e maneiras 
de pensar e como estes afetam seu comportamento em relação 
ao trabalho e seus colegas. 

•É o querer fazer!
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Accountability. Governabilidade e governança 

Abaixo podemos ver um resumo dos conceitos: 

 

De acordo com o Banco Mundial, governança diz respeito a estruturas, funções, processos e tradições 

organizacionais que visam garantir que as ações planejadas (programas) sejam executadas de tal 

maneira que atinjam seus objetivos e resultados de forma transparente. 

Formulação da 
estratégia da 
organização

Mapeamento de 
competências

Desenvolvimento 
e captação dessas 

competências
Avaliação 

• Capacidade técnica, financeira e gerencial;

• Aspectos operacionais - gerir recursos.Governança

• Legitimidade;

• Poder para governar;

• Capacidade política.
Governabilidade
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Já a gestão está ligada ao funcionamento do dia a dia de programas e de organizações no contexto de 

estratégias, políticas, processos e procedimentos estabelecidos pelo órgão.  

De acordo com essa visão, a governança estaria mais focada na efetividade e na economicidade e a gestão 

mais voltada para a eficiência e a eficácia.  

Para fechar o entendimento desse conceito, temos as dimensões da Accountability, de acordo com 

Schedler284, 

Dimensões da Accountability 

Dimensão Descrição 

Informação Envolve a disponibilidade das informações (transparência) 
para que a sociedade possa conhecer e avaliar as ações 
governamentais 

Justificação Abrange o pedido de explicações sobre os atos e as decisões e 
a obrigação que têm os governantes de responder aos 
questionamentos e justificar seus atos.   

Sanção Está ligada à capacidade legal e institucional de que sejam 
aplicadas penalidades (responsabilização) aos governantes 
que cometam irregularidades ou que não sejam 
transparentes e não justifiquem seus atos.  

 

284 (Schedler, 2004) apud (Carneiro, GOVERNANÇA E ACCOUNTABILITY: ALGUMAS NOTAS INTRODUTÓRIAS, 

2004) 
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Excelência nos serviços públicos. O ciclo do planejamento em organizações 
(PDCA) 

O foco central da ferramenta seria a busca por reduzir a diferença entre os requisitos e desejos dos clientes e 

o que o processo consegue “entregar”, ou seja, seu desempenho.  

Esta ferramenta é chamada de ciclo porque deve ser continuamente refeita, reiniciada, sendo assim um ciclo 

contínuo de previsão, avaliação e controle corretivo.  

A cada “passagem”, os dados do último “ciclo” são utilizados como insumo da próxima passagem. A ferramenta 

enfatiza a melhoria contínua dos processos e a minimização dos erros e desvios.  

As etapas do PDCA são: 

 

 

• Estabelecemos os objetivos e as ações e métodos para 
que estes objetivos sejam alcançadosPlanejar

• Executamos o que foi planejado. Além disso, 
coletamos os dados para que possam ser analisados na 
próxima fase e treinamos os funcionários nas 
atividades e tarefas  que devem executar.

Executar

• Verificamos os resultados das ações. Para isso, 
utilizamos  ferramentas para a tomada de decisão, 
como histogramas, diagramas de Ishikawa, cartas de 
controle, dentre outras

Verificar

• Se os resultados forem bons, iremos padronizar as 
ações e dos planejamentos adotados. Se os resultados 
forem ruins, buscaremos as falhas e revisaremos o 
processo para evitar que os problemas voltem a 
acontecer.

Agir
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Comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais 

Existem diversos fluxos de informação dentro de uma empresa ou órgão público. Estes fluxos indicam como a 

informação se move dentro da estrutura organizacional. 

 

As comunicações formais costumam seguir três direções: o fluxo descendente, o fluxo ascendente e o fluxo 

horizontal285.  

 

285 (Daft, 2005) 

Ferramentas

Diagrama de Causa e Efeito

Folha de Verificação

Histograma

Gráfico de Pareto

Diagrama de Correlação

Fluxograma

Gráfico de Controle

Principal Função

Levantar possíveis causas para problemas

Coletar dados relativos à não conformidade 
de um produto

Identificar com que frequência certo dado 
aparece em um conjunto de dados

Distinguir, entre os fatores, os essenciais e 
os secundários

Estabelecer correlação entre duas variáveis

Descrever processos

Analisar a variabilidade dos processos

Direção

Gerência

Setor Operacional
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O fluxo é considerado descendente quando a informação sai da cúpula para o nível operacional, ou seja, é um 

fluxo de “cima para baixo”. Normalmente, englobam as ordens, as definições de objetivos e metas a serem 

atingidas, notícias etc. 

Já o fluxo de comunicação é considerado ascendente quando o contrário ocorre: as informações saem do nível 

operacional (mais baixo) e vão em direção à cúpula (nível mais alto).  

Este fluxo normalmente engloba os relatórios de desempenho, o relato de problemas, sugestões etc. Este fluxo 

é fundamental em toda organização que deseja saber rapidamente dos fatos que ocorrem na “linha de frente”. 

Finalmente, existem os fluxos horizontais ou laterais. Estes são fluxos que ocorrem entre os órgãos da 

empresa e entre os próprios colegas de trabalho.  

Para Robbins, as principais barreiras são286:  

 

 

 

286 (Robbins, 2004) 

• Manipulação da mensagem pela pessoa que envia, 
para que seja vista favoravelmente pelo recebedor. Filtragem

• Desvio de interpretação, baseado em preconceitos, 
experiências anteriores, etc.

Percepção 
seletiva

• Recepção de mais informações do que podemos captar. 
Excesso de 
informação

• As emoções influenciam o modo que ela interpretará a 
mensagem. Emoções

• A idade, o nível educacional e a cultura de uma pessoa 
influenciam como ela usa a linguagem. As palavras não 
significam a mesma coisa para todo mundo. 

Linguagem

• Pode ocorrer por: timidez, dificuldade na fala, fobias, 
etc. Pessoas assim buscamr reduzir ao máximo a sua 
interação com outras pessoas. 

Apreensão ou 
ansiosidade
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Planejamento e avaliação nas políticas públicas 

Análise SWOT 

Um dos passos fundamentais do planejamento estratégico é a que “situamos” a organização frente a seu 

ambiente interno e externo. Muitos autores chamam esta etapa de diagnóstico estratégico.  

Em provas de concurso, o que você precisa lembrar é do nome da ferramenta utilizada para fazer esse 

diagnóstico: análise SWOT (ou FOFA).  

Este nome SWOT é simplesmente a soma de siglas dos termos em Inglês: “Strengths” (forças), “Weakness” 

(fraquezas), “Opportunities” (oportunidades) e “Threats” (ameaças).  

Assim, essa ferramenta nada mais é do que uma análise tanto do ambiente interno, quanto do ambiente 

externo de uma instituição. O objetivo é sabermos como ela está em comparação com seus concorrentes e 

desafios.    

Afinal de contas, um processo eficaz de planejamento depende das informações que dispomos, ou seja, da 

qualidade e quantidade de dados disponíveis e confiáveis. 

A análise interna busca perceber quais são os pontos fortes e pontos fracos da organização em comparação 

com seus pares. Mas e o que podem ser estes pontos? 

Ter pessoal treinado e motivado, por exemplo, pode ser considerado um ponto forte. Já ter uma dívida 

financeira alta seria um caso de fraqueza.  

Lembre-se de uma coisa importante: o ambiente interno envolve aspectos “controláveis”, ao contrário dos 

aspectos externos. Uma dívida financeira pode ser paga com a venda de algum ativo, com a entrada de um 

sócio, dentre outras medidas, não é mesmo? O mesmo poderíamos dizer da falta de treinamento: isto pode ser 

corrigido pelo gestor.  

No caso do ambiente externo, ele envolve ameaças e oportunidades. Naturalmente, as ameaças são coisas 

negativas que podem ocorrer, enquanto as oportunidades são fatores positivos que podem ajudar a 

organização.  

Uma crise econômica poderia ser uma ameaça para o planejamento estratégico de uma instituição, reduzindo 

a demanda para seus serviços, dificultando o acesso aos recursos financeiros, dentre outros problemas. 

Já a falência de um concorrente, por exemplo, seria um caso de oportunidade, pois abriria o mercado para os 

produtos da empresa. Vejam que estes fatores estão “fora” do controle da organização.  

Exatamente por isso, são considerados fatores “não controláveis”. Eles não podem ser alterados por alguma 

ação do gestor. Este só buscará adaptar sua organização para “sofrer” pouco (no caso de uma ameaça) ou 

aproveitar ao máximo a oportunidade que surgiu. 
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Kaplan e Norton construíram um modelo que complementa os dados financeiros do passado com 

indicadores que buscam medir os fatores que levarão a empresa a ter sucesso no futuro287.  

Desta forma, neste modelo existem quatro perspectivas: financeira, clientes, processos internos e 

aprendizado e conhecimento. Estes indicadores e os desempenhos que serão avaliados serão derivados da 

visão e da estratégia da organização. Abaixo podemos ver um diagrama que representa as quatro perspectivas 

do Balanced Scorecard – BSC. 

 

  

 

Neste contexto, as perspectivas podem ser descritas assim: 

➢ Perspectiva financeira – analisa o negócio do ponto de vista financeiro. Relaciona-se normalmente 

com indicadores de lucratividade288, como receita líquida, margem líquida, retorno sobre o 

investimento, entre outros. Indica se a estratégia da empresa está se traduzindo em resultados 

financeiros; 

 

287 (Kaplan & Norton, The balanced scorecard: translating strategy into action, 1996) 

288 (Chiavenato, Administração nos novos tempos, 2010) 

Visão e 
Estratégia

Financeira

Clientes

Processos 
Internos

Aprendizado e 
Crescimento
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➢ Perspectiva dos clientes - neste ponto de vista, busca-se identificar os segmentos (de clientes e de 

mercados) em que a empresa atuará e as medidas de desempenho que serão aceitas. Geralmente 

envolve indicadores como: satisfação dos clientes, retenção de clientes, lucro por cliente e participação 

de mercado. Esta perspectiva possibilita ao gestor as estratégias de mercado que possibilitarão atingir 

resultados superiores no futuro; 

➢ Perspectiva de processos internos – identifica os processos críticos que a empresa deve focar para 

ter sucesso. Ou seja, mapeia os processos que causam o maior impacto na satisfação dos consumidores 

e na obtenção dos objetivos financeiros da organização289. Devem ser melhorados os processos 

existentes e desenvolvidos os que serão importantes no futuro;  

➢ Perspectiva do aprendizado e do crescimento – identifica as medidas que a empresa deve tomar 

para se capacitar para os desafios futuros. As principais variáveis são as pessoas, os sistemas e os 

procedimentos organizacionais. Desta forma, as empresas devem treinar e desenvolver seu pessoal, 

desenvolver sistemas melhores e procedimentos que alinhem os incentivos aos objetivos corretos. 

O Balanced Scorecard é um mecanismo para a implementação da estratégia, não para sua formulação. 
O foco está no alinhamento com a missão, visão e os objetivos, visando a implementação das estratégias, a 

satisfação do cliente, a melhoria dos processos internos e o aprendizado e crescimento organizacional. 

Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público 

De acordo com os autores, existem slogans e atitudes que representam cada um dos princípios do 

empreendedorismo governamental290: 

Princípios Slogan Atitude  

Catalisador Melhor dirigir do que remar 

Não focam em apenas um único objetivo; 

reconhecem as múltiplas possibilidades e buscam 

equilíbrio entre recursos e necessidades. 

Da comunidade 
Melhor empoderar os atores 

que os servir 

Transferem a responsabilidade de trazer as 

soluções públicas para a comunidade. 

Competitivo 
Inculcar competição entre os 

prestadores de serviços 

Fomentam a competição para alcançar maior 

eficiência, melhor responsividade e ambiente 

propício à inovação. 

Orientado para 

Missões 

Transformar organizações 

movidas por regras 

Focam a missão para definir o orçamento, recursos 

humanos e outros sistemas. 

De resultados 
Melhor financiar resultados 

que recursos 

Orientam os sistemas para os resultados; não 

enfatizam o controle de gastos. 

 

289 (Kaplan & Norton, The balanced scorecard: translating strategy into action, 1996) 

290 (Osborne & Gaebler, 1992) 
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Voltado ao 

cliente 

Melhor satisfazer as 

necessidades do consumidor 

que as da burocracia 

Focam o consumidor e não a estrutura. 

Empreendedor 
Melhor gerar receitas que 

despesas 

Agregam valor e garantem resultados com a 

instituição do conceito de lucro no setor público. 

Preventivo 
Melhor prevenir que 

remediar 
Buscam barrar os problemas na origem. 

Descentralizado 
Da hierarquia à participação 

e ao trabalho em equipe 

Compartilham a tomada de decisão utilizando-se 

dos recursos da tecnologia e da melhor formação 

dos trabalhadores. 

Orientado para 

o mercado 

Alavancar mudanças via 

mercado 

Reestruturam o ambiente para que o mercado possa 

atuar de forma eficaz como objetivo de propiciar 

qualidade de vida e oportunidade econômica. 

 

Princípios da Gestão Empreendedora 

De acordo com o antigo MPOG291 no seu documento “Gestão Pública Empreendedora”, os princípios mais 

importantes da gestão empreendedora são: foco no resultado; autonomia e responsabilização; construção de 

boas parcerias; trabalho em rede; gestão da informação; transparência, diálogo público e avaliação. 

 

 

291 (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2000) 

Princípios importantes da Gestão Empreendedora

• foco no resultado; 

• autonomia e responsabilização; 

• construção de boas parcerias; 

• trabalho em rede; 

• gestão da informação; 

• transparência, 

• diálogo público e

• avaliação
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Já os fatores que devem ser combatidos para que a gestão empreendedora possa florescer são: a inflexibilidade 

do modelo burocrático tradicional, a hierarquia excessiva, o crescimento da área pública, o paternalismo, a 

descontinuidade e as práticas patrimonialistas.   

Avaliação de programas e projetos 

Momento do Controle 

Uma das classificações que mais são cobradas em provas de concurso está relacionada com o tempo 
em que o controle ocorre. O processo de controle pode acontecer antes do que a atividade, de modo simultâneo 

e após a atividade ter sido encerrada. 

Assim sendo, seriam três os tipos de controle de acordo com o seu “momento”: o controle preventivo (prévio 

ou “ex-ante”), o controle simultâneo e o controle posterior ou “ex-post”. 

O primeiro tipo é o controle prévio. Este controle preventivo tem como objetivo a identificação e a prevenção 

dos problemas antes que eles efetivamente ocorreram292. Funciona, portanto, como um tipo de controle 

proativo, pois busca evitar que os problemas aconteçam.  

Como a atividade ainda nem começou, este tipo de controle visa verificar se os recursos e máquinas de uma 

empresa, por exemplo, estão em bom estado para que a atividade possa iniciar. 

Quando um avião está sendo vistoriado antes de levantar voo em um aeroporto, este tipo de controle está 

sendo efetuado. Se algo aparentar estar errado, o avião não poderá decolar. 

Já o controle simultâneo ocorre ao mesmo tempo em que a atividade está acontecendo. Como exemplo, 

teríamos o trabalho de supervisão de uma equipe.  

Com a evolução das tecnologias de informação, hoje é possível o controle em tempo real de diversas atividades. 

O trabalho de rastreamento de uma carga, como ocorre com os trens e navios modernos, não deixa de ser um 

processo de controle deste transporte.  

Este tipo de controle já seria um tipo controle reativo293. Outro controle que não consegue mais evitar o 

resultado negativo seria o controle “ex-post” ou posterior. Alguns autores ainda o chamam de controle por 

feedback.   

Esse controle posterior busca avaliar qual foi o desempenho de uma atividade após esta ter acontecido. Com 

estes dados, podemos propor correções no processo ou atividade, de modo que os erros sejam sanados.  

 

292 (Daft, 2005) 

293 (Sobral & Peci, 2008) 
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Outra classificação muito semelhante a esta é a de Leonardo Secchi294. Para ele, a avaliação de Políticas 

Públicas pode se distinguir entre a avaliação ex-ante (anterior a implementação), a avaliação ex-post ou 

somativa (posterior a avaliação) e a avaliação in itinere, também conhecida como avaliação formativa ou 

monitoramento, que ocorre durante o processo de implementação para fins de ajustes imediatos295.  

Podemos ver abaixo as principais características dos tipos de controle, de acordo com Sobral e Peci296: 

Tipos Características Exemplos 

Preventivo - Antecipa os 
problemas  
- É proativo  
- Enfoca os 
insumos  

- Testes de seleção de 
recursos humanos  
- Programas de manutenção 
preventiva  
- Inspeção de matérias-
primas  

Simultâneo - Corrige 
problemas à 
medida que 
ocorrem  
- É reativo  
- Enfoca os 
processos  

- Supervisão direta dos 
trabalhadores  
- Controles estatísticos de 
processo produtivo  
- Auditorias de natureza 
operacional realizadas pelos 
Tribunais de Contas  

Posterior - Corrige 
problemas depois 
de ocorrerem  
- Enfoca os 
resultados  

- Inspeção de qualidade dos 
bens  
- Avaliação de desempenho  
- Análise das prestações de 
contas pelos Tribunais de 
Contas  

Uso de controles e indicadores de produtividade 

 

294 (Secchi, 2010) 

295 (Costa e Castanhar, 2003) apud (Secchi, 2010) 

296 (Sobral & Peci, 2008) 

Controle "ex-ante" 
ou preventivo

Controle 
simultâneo

Controle "ex-post" 
ou posterior
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Para que possamos saber como as organizações estão cumprindo, ou não, seu papel, nós precisamos de 

indicadores. Estes são como “termômetros” que nos permitem avaliar como a instituição está se saindo na 

realidade. 

O conceito de indicador costuma ser definido pela literatura de modo semelhante. Para Ferreira, Cassiolato e 

Gonzales297,   

“O indicador é uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, dotada de significado particular e utilizada 

para organizar e captar as informações relevantes dos elementos que compõem o objeto da observação. É um 

recurso metodológico que informa empiricamente sobre a evolução do aspecto observado”. 

Assim, os indicadores são medidas que ajudam a compreensão sobre o funcionamento de uma atividade ou 

processo da empresa. De acordo com a Rua298:  

“De uma maneira simplificada, os indicadores são medidas que representam ou quantificam um insumo, um 

resultado, uma característica ou o desempenho de um processo, de um serviço, de um produto ou da 

organização como um todo.” 

De acordo com o Ministério do Planejamento, os componentes básicos de um indicador são299: 

✓ Medida: grandeza qualitativa ou quantitativa que permite classificar as características, resultados e 

consequências dos produtos, processos ou sistemas; 

✓ Fórmula: padrão matemático que expressa à forma de realização do cálculo; 

✓ Índice (número): valor de um indicador em determinado momento; 

✓ Padrão de comparação: índice arbitrário e aceitável para uma avaliação comparativa de padrão de 

cumprimento; e 

✓ Meta: índice (número) orientado por um indicador em relação a um padrão de comparação a ser 

alcançado durante certo período. 

Todo dia nós ouvimos falar de indicadores. Quando um repórter diz na televisão que a taxa de mortalidade 

infantil caiu em alguma região, por exemplo, está utilizando um indicador.  

Deste modo, a utilização de indicadores facilita muito a tomada de decisões de um gestor. Através destas 

medidas, podemos identificar quais são os problemas, onde os gargalos do processo estão localizados, como a 

organização tem evoluído no tempo, dentre outras informações. 

 

297 (Ferreira et Al, 2009) apud (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e 

Investimentos Estratégicos - SPI, 2010) 

298 (Rua) 

299 (Ministério do Planejamento, 2009) 
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Os indicadores que utilizamos são chamados de indicadores de desempenho. Eles são divididos em 

indicadores de esforços e indicadores de resultados. Sem indicadores de desempenho, não conseguimos 

medir. E sem medir, não conseguimos gerenciar300. 

 

Os indicadores buscam medir diversos aspectos do funcionamento de uma organização, bem como das ações 

governamentais. Assim, devemos conhecer estes aspectos ou dimensões. As principais são: eficiência, 

eficácia, efetividade, economicidade, excelência e execução. 

Estas seis categorias básicas de indicadores de desempenho são definidas pelo Gespública como divididas 

entre dois grupos, resultado e esforço301: 

 

300 (Souza, Said, Kock, Malachias, & Lapa, 2009) 

301 (Ministério do Planejamento, 2009) 

Esforços Resultados Desempenho
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Eficiência

•é a relação entre os 
produtos/serviços gerados 
(outputs) com os insumos 
utilizados, relacionando o 
que foi entregue e o que 
foi consumido de recursos, 
usualmente sob a forma de 
custos ou produtividade. 

•Por exemplo: uma 
campanha de vacinação é 
mais eficiente quanto 
menor for o custo, ou seja, 
quanto menor for o custo 
da campanha, 
mantendo‐se os objetivos 
propostos. Indicadores de 
eficiência podem ser 
encontrados na Carta de 
Serviços com seus 
elementos de custos e em 
informações de sistemas 
estruturantes do Governo, 
como o SIAFI

Eficácia

•é a quantidade e qualidade 
de produtos e serviços 
entregues ao usuário
(beneficiário direto dos 
produtos e serviços da 
organização). 

•Por exemplo, se, na mesma 
campanha citada, a meta 
de vacinação é imunizar 
100.000 crianças e este 
número foi alcançado ou 
superado, a campanha foi 
eficaz. Indicadores de 
eficácia podem ser 
definidos a partir da Carta 
de Serviços do órgão;

Efetividade

•são os impactos gerados 
pelos produtos/serviços, 
processos ou projetos. 

•A efetividade está 
vinculada ao grau de 
satisfação ou ainda ao valor 
agregado e à 
transformação produzida 
no contexto em geral. Esta 
classe de indicadores, mais 
difícil de ser mensurada 
(dada a natureza dos dados 
e o caráter temporal), está 
relacionada com a missão 
da instituição. Por exemplo, 
se uma campanha de 
vacinação realmente 
imunizar e diminuir a 
incidência de determinada 
doença entre as crianças, a 
campanha foi efetiva. 
Indicadores de efetividade 
podem ser encontrados na 
dimensão estratégica do 
Plano Plurianual (PPA)

Execução

• se refere à realização 
dos processos, projetos 
e planos de ação 
conforme estabelecidos. 
Indicadores de 
execução podem ser 
encontrados no 
monitoramento das 
ações do PPA

Excelência

• é a conformidade a 
critérios e padrões de 
qualidade/excelência
para a realização dos 
processos, atividades e 
projetos na busca da 
melhor execução e 
economicidade; sendo 
um elemento 
transversal. Indicadores 
e padrões de excelência 
podem ser encontrados 
no Instrumento de 
Avaliação da Gestão 
Pública (IAGP)

Economicidade

• está alinhada ao 
conceito de obtenção e 
ao uso de recursos com 
o menor ônus possível, 
dentro dos requisitos e 
da quantidade exigidas 
pelo input, gerindo 
adequadamente os 
recursos financeiros e 
físicos. Indicadores de 
economicidade podem 
ser encontrados nas 
unidades de 
suprimentos
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Transparência da administração pública. Controle social e cidadania 

Transparência 

Cada vez mais, a transparência nas ações governamentais é vista como elemento necessário para que o país 

possa reduzir as suas desigualdades, aumentar sua eficiência e atingir o seu pleno desenvolvimento.  

De acordo com Matias-Pereira302, 

“A transparência do Estado se efetiva por meio do acesso do cidadão à informação governamental, o que torna 
mais democrática as relações entre o Estado e sociedade civil.” 

De acordo com Vieira303, “A promoção da transparência e do acesso à informação é considerada medida 

indispensável para o fortalecimento da democracia, uma vez que possibilita que o poder público seja exercido de 

forma aberta e às vistas dos cidadãos, os quais podem, então, acompanhar, avaliar e controlar a gestão do 

interesse público”. 

Assim, ser transparente é dar acesso para a sociedade de todos os atos e decisões públicas. É informar 

à sociedade e deixar disponíveis dados e informações que possibilitem uma análise e eventual crítica da 

atuação do Estado.  

Mais informado, o cidadão poderá avaliar melhor as políticas públicas, os diversos governantes e fazer 

melhores escolhas quando for votar. Assim, somente quando o cidadão conhece as ações governamentais, 

seus motivos e possibilidades, ele conseguirá cobrar comportamentos e decisões dos seus governantes 

de modo mais efetivo.  

De acordo com Torres304, a transparência e a disponibilização da informação no setor público consagram, 

entre outros, dois grandes objetivos: atacar o importante problema da corrupção e propiciar o aperfeiçoamento 

constante das ações estatais.  

Uma das iniciativas mais interessantes nessa área é o Portal da Transparência do governo federal, que é uma 

iniciativa da CGU (Controladoria-Geral da União) que busca dar transparência aos gastos do Poder Executivo 

federal.  

Infelizmente, ainda temos muito a avançar neste ponto em nosso país. Nosso Estado ainda é pouco 

transparente. Muitas ações são pouco divulgadas e as decisões são tomadas sem uma clareza de quais foram 

os objetivos e alternativas disponíveis.  

De acordo com Oliveira305, 

 

302 (Matias-Pereira, 2006) 

303 (Vieira, 2012) 

304 (Torres, 2004) 

305 (Oliveira, 2012) 
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“Há dois grandes desafios a serem superados para se obter uma divulgação das informações públicas 
adequada ao controle social: a falta de vontade política e a falta de conhecimento técnico sobre como 
organizar as informações”. 

A falta de vontade política existe em muitos órgãos, pois muitas lideranças desejam utilizar a máquina 

pública para objetivos patrimonialistas, clientelistas e fisiologistas. Para isso, quanto menos informação a 

sociedade tiver, melhor será para eles. 

Entretanto, existe também um desconhecimento geral também por parte dos servidores públicos de 

quais são as informações que devem ser disponibilizadas e em qual formato elas devem ficar à 

disposição do público.  

Isso é importante, porque não adianta simplesmente “jogar” os dados em um site de qualquer jeito. Isso não é 

ser transparente. As informações devem estar disponíveis em uma linguagem comum, de entendimento fácil 

para o público em geral.  

Outro fator importante é o seguinte: os dados devem estar disponíveis de forma que cada cidadão possa 

trabalhar com eles, possa fazer suas próprias análises.  

Assim, não devem vir pré-formatados por critérios pouco claros. O objetivo aqui é evitar que os dados sejam 

manipulados e distorcidos pelo governo de plantão, em busca de acobertar seus erros ou propagandear seus 

resultados positivos.  

Portanto, os cidadãos não têm somente o direito de receber um relatório, um documento já trabalhado pelo 

governo, mas sim à informação primária: os dados “brutos”, como planilhas, vídeos, áudios, gráficos e demais 

informações, desde que estes que não estejam protegidos por sigilo ou envolvam dados pessoais.  

Deste modo, uma maior profissionalização dos servidores e da máquina estatal é fundamental para que 

tenhamos uma maior transparência do Estado perante seus cidadãos.  

Alguns órgãos ainda estão com déficit de profissionais capacitados para atender à demanda atual de 

informação dos cidadãos, quanto mais para atender ao crescimento esperado da demanda por informações 

no futuro.  

Esse é um desafio que deve ser vencido pelas próximas administrações no Brasil para que o Estado esteja 

pronto para ser efetivamente transparente.   

A própria sociedade deve aprender a solicitar informações ao Estado. De nada adianta o direito de acesso 

às informações, se as pessoas não sabem utilizar as ferramentas, nem sabem quais informações devem pedir.  

Para que este movimento de ampliação da transparência possa acontecer, a Tecnologia da Informação e o que 

se conceituou de governo eletrônico são aspectos fundamentais. 
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Entretanto, uma coisa deve ficar clara: o aspecto mais importante para sabermos se estamos ou não 

sendo transparentes não é o tecnológico!  

Não basta usarmos as tecnologias de informação mais avançadas se não utilizamos uma linguagem simples, 

se não estamos abertos a uma interação maior com o usuário e não utilizamos essas ferramentas 

como subsídio para aprimorar a gestão.  

A dimensão político-institucional é mais importante do que a dimensão tecnológica para que um governo 

seja transparente.  

Controle Social 

Mencionamos de passagem o conceito de controle social. Afinal, o que significa isso?  

O controle social, ou popular, refere-se à participação da sociedade, como um todo, na elaboração, 

acompanhamento e monitoramento do poder público. Desta forma, a própria sociedade exerceria, então, 

o controle sobre o Estado. 

Neste caso, não estamos nos referindo apenas ao direito de ter informações sobre os atos do poder público, 

mas, além disso, da participação da sociedade na gestão pública. 

Claro que, em uma democracia, as próprias eleições seriam um tipo de controle da sociedade, pois pelo voto 

podemos aprovar ou não um representante do povo no Legislativo ou no Executivo.  

Entretanto, devem existir outras formas de controle e participação da sociedade na condução da gestão 

governamental. 

De acordo com Lima306: 

“Numa democracia, o controle social é exercido desde o processo de elaboração das políticas públicas, por 
exemplo, mediante consultas e audiências públicas, até o acompanhamento e monitoramento de sua execução. 
Transparência e participação na gestão pública são fatores determinantes para o controle efetivo da sociedade 
sobre a gestão pública.” 

 

306 (Lima L. H., 2009) 

• Envolve dar acesso para a sociedade de 
todos os atos e decisões públicas

• Está associada ao conceito de 
Accountability

• Possibilita o Controle Social

Transparência
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Desta forma, o controle externo busca aproximar o controle da gestão pública para o nível em que esta ação 

pública efetivamente ocorra. Assim, não só se fortalece o controle da gestão pública, mas também se amplia a 

cidadania, com o envolvimento dos cidadãos e das instituições no controle das atividades do Estado307. 

Dentre as formas de controle social, temos:  

✓ A possibilidade de qualquer cidadão denunciar irregularidades ao TCU (ou outros tribunais de contas); 

✓ A possibilidade de qualquer cidadão entrar com uma ação popular que vise anular ato lesivo ao 

patrimônio público. Desta forma, um cidadão qualquer pode entrar com uma denúncia se considerar 

que algum agente público está gerindo mal os recursos públicos, se avaliar que uma obra pública está 

superfaturada, etc.; 

✓ Obrigação dos entes governamentais de disponibilizar ao contribuinte as contas públicas; 

✓ O orçamento participativo; 

✓ As audiências públicas; 

✓ Conselhos gestores de políticas públicas; 

✓ Os conselhos municipais. 

De acordo com Paludo308, as novas tecnologias de informação e comunicação estão facilitando o 

controle social pela sociedade, pois permitem um acesso maior e mais rápido a toda uma gama de 

informações relativas às ações do Poder Público. 

A própria prática continuada da democracia no Brasil, de acordo com Matias-Pereira309, está levando a uma 

cobrança cada vez maior por transparência e participação por parte da sociedade. 

CONTABILIDADE GERAL – PROFS. LUCIANO ROSA E JULIO CARDOZO 

 

 

 

307 (Paludo, 2010) 

308 (Paludo, 2010) 

309 (Matias-Pereira, 2009) 



 

192 
 

 

D
ic

as
 C

ru
ci

ai
s 

(A
u

la
 0

0
)

Contabilidade é uma ciência 
social

Cebraspe também denomina 
como "ciência do 

patrimonio"

Objeto de estudo patrimônio das entidades

Patrimônio
conjunto de bens, direitos e 

obrigações da entidade

Campo de Aplicação Aziendas

Finalidade Fornecer Informações

Funções

Administrativa -> Controle do Patrimônio

Econômica -> Apuração do lucro ou prejuízo

Usuários Principais

aqueles a quem as demonstrações 
contábeis se destinam 

principalmente

são, essencialmente, os usuários 
externos

Técnicas Contábeis
escrituração, elaboração das demonstrações contábeis, auditoria e 

análise das demonstrações contábeis

Princípio da Entidade
distinção da pessoa dos 

sócios para a pessoa jurídica 

Grupos

Ativo - > Representa os bens 
e direitos da entidade

Aplicação de recursos

Passivo -> Representa as 
obrigações da entidade

Origem de recursos

Patrimônio Líquido -> Representa o 
capital próprio da entidade 

Origem de recursos

Equação fundamental da contabilidade → Ativo = Passivo + PL
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Tipos De Situação 
Líquida Existentes

Ativo > Passivo

situação confortável para a 
empresa

Neste tipo de situação, temos: 
Situação líquida > 0 

Ativo < Passivo

situação líquida negativa ou Passivo a Descoberto ou 
patrimônio líquido negativo

Neste tipo de situação, temos: Situação líquida < 0 

Ativo = Passivo

não existe capital próprio

Neste tipo de situação, temos: Situação líquida =  0 

Ativo =  Situação líquida 

caso típico da constituição da sociedade

Neste tipo de situação, temos: Passivo = 0.

Algumas consequências lógicas

O ativo pode ser maior ou igual a zero

o passivo, que pode ser maior ou igual a 
zero, mas não negativo

patrimônio líquido (situação líquida), por seu turno, pode ser positivo, 
negativo ou nulo

Atos Contábeis ou Atos 
Administrativos

acontecimentos que ocorrem na entidade e não 
provocam alterações do patrimônio

Fatos Contábeis ou Fatos 
Administrativos

contecimentos que provocam variações no 
patrimônio da entidade.

Contas

Patrimoniais:  Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido

Resultado: Receitas e Despesas

Classificação quanto a natureza

Devedoras: 

Aumentam pelo débito e diminuem pelo crédito

Ativo, Retificadoras do Passivo e do PL, Despesas

Credoras:

Aumentam pelo crédito e diminuem pelo débito.

Passivo, Patrimônio Líquido Retificadoras do Ativo, Receitas 

Contas Estáveis -> Única Natureza 

Contas Instáveis -> Dupla Natureza

Conta UnilateraL-> No geral, lançamentos de acordo com a natureza 

Conta Bilateral -> Aumentos e Diminuições de Saldo

Contas Sintética -> Soma similares 

Contas Analíticas -> Detalhada

Capital de Giro ou Capital Circulante =  Ativo Circulante

Capital Circulante Líquido =  Ativo Circulante - Passivo Circulante

Teorias

Teoria personalista: Agentes consignatários (bens), Agentes correspondentes (direitos e obrigações) e 
Proprietário (receitas, despesas e PL)

Teoria materialística: Contas integrais (bens, direitos e obrigações) e Contas diferenciais (receitas, despesas e PL)

Teoria patrimonialista: Contas Patrimoniais (bens, direitos, obrigações e PL), Contas de resultado (receitas e despesas)
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Fórmulas

1° fórmula -> 1 Débito e 1 Crédito

2° fórmula -> 1 Débito e 2 ou mais Créditos

3° fórmula -> 2 ou mais Débitos e 1 Crédito

4° fórmula -> 2 ou mais Débitos e 2 ou mais Créditos

Tipos De Fatos Contábeis

Permutativo Ou Qualitativo

alteram o patrimônio somente em aspectos qualitativos

Permuta entre elementos do ativo; Permuta entre elementos do 
passivo; Permuta entre elementos do passivo e do ativo; Permuta entre 
elementos do PL

Modificativo Ou Quantitativo

Modificativo Aumentativo

provoca aumento da situação líquida 
mediante aumento do ativo ou 

diminuição do passivo. Há o 
reconhecimento de uma receita. 

Modificativo Diminutivo

REDUZ a situação líquida da empresa. 
Essa redução se dá, geralmente, pelo 

aumento do passivo ou pela redução do 
ativo. 

Misto

Misto Aumentativo aumentar a situação líquida patrimonial

Misto Diminutivo diminui a situação líquida patrimonial

envolve, ao mesmo tempo, um fato permutativo e 
um fato modificativo

Retificação De Lançamento Contábil

Estorno - > Anulação total 

Transferência -> Transposição para a conta correta

Complementação -> Posterior, aumentando ou diminuindo 

Livro
Diário ->  Obrigatório

Livro Razão - > Facultativo

Balancete De Verificação

Informações necessárias para a elaboração do balancete de verificação são oriundas 
do livro Razão

Evidencia  a Igualdade matemática dos débitos e créditos



 

195 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
ic

as
 C

ru
ci

ai
s 

(A
u

la
 0

3
)

Regimes

Competência:

Receita quando ganha (ainda que não recebida)

Despesa quando incorrida (ainda que não paga)

É a "regra"!

Caixa:

Receita quando recebida

Despesa quando paga

Utilizado em situações específicas

Apuração do Resultado do Exercício

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia o Ativo, o 
Passivo e o Patrimônio Líquido da entidade, isto é, a sua posição 
patrimonial e financeira, a ESTÁTICA PATRIMONIAL. 

Agora, para apurarmos o DESEMPENHO da entidade, em determinado 
PERÍODO CONTÁBIL, uma visão DINÂMICA, temos que efetuar o confronto 
das RECEITAS e as DESPESAS da entidade, que chamamos de resultado do 
exercício!

Receita > Despesa = Lucro

Despesa > Receita = Prejuízo
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Demonstrações obrigartórias

Lei das SAs

Cia Aberta -> Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado 
do Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos 
Acumulados, Demonstração dos Fluxos de Caixa e 
Demonstração do Valor Adicionado.

CIa Fechada -> Balanço Patrimonial, Demonstração do 
Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos 
Acumulados E Demonstração dos Fluxos de Caixa ( DFC apenas 
se PL > 2 MILHÕES);

Segundo a Lei 6.404/76, nas companhias abertas, a 
demonstração de lucros ou prejuízos acumulados pode estar 
contida dentro da DMPL.

CPC 26

Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, 
Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de 
Caixa, Notas Explicativas e Demonstração do Valor Adicionado.

Definições

Ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos 
passados;

Passivo é obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado 
de eventos passados. 

Patrimônio Líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os 
seus passivos.

No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez 

Ativo

Circulante

Disponibilidades

dinheiro ou que nele possam ser convertidos de forma imediata

Caixa; Contas bancárias; Numerários em trânsito, como por 
exemplo, remessas para filiais, depósitos, ordem de pagamento; 
Aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são 
prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e 
que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

Não entram:

Contas bancárias da empresa quando o banco está em liquidação: 
não entram, devem ser reclassificadas para contas a receber.

Depósitos vinculados a operações de curto prazo: também não 
entram, já que não estão prontamente disponíveis para serem 
sacados pela empresa.Não entram:

Direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente

Aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte

Não Circulante composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.
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Os estoques objeto deste Pronunciamento devem ser mensurados pelo valor de custo ou 
pelo valor realizável líquido, dos dois o menor.

Custos do estoque

Inclui

Preço de de compra

Impostos de importação e outros 
tributos (exceto recuperáveis)

Custo de transportes 

Seguro

Manuseio

Custos diretamente 
atribuíveis

Não inclui

Tributos recuperáveis (MP: IPI, 
ICMS, PIS, COFINS não 

cumulativos. Revenda: ICMS, PIS, 
COFINS não cumulativos)

Descontos comerciais

Abatimentos

Preço da mercadoria, Preço de compra -> Inclui o ICMS e e não inclui o IPI

Valor da nota fiscal, valor pago -> Incluiu o ICMS e o IPI
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Ativo não circulante - Realizável a 
Longo Prazo

Direito realizáveis após o término 
do exercício social subsequente

Direito derivado de Venda/Adiantamento/Empréstimo a Coligadas/Controladas. 
Diretores, administradores, sócios, Acionistas ou participantes do lucro.

Não usual

Investimentos

Mais Valia = Valor justo dos ativos líquidos (-) valor contábil

Goodwill = Valor pago (-) Valor justo dos ativos líquidos

Influência Significativa

Sim ->  Coligada - > MEP

Não -> Investimento Permanente -> Custo ou Valor Justo

Detém poder de participar nas decisões 
Políticas financeiras/ Operacional

Presumida -> 20% capital votante Aceita prova em contrário

Propriedade para investimento -> terreno ou edificio +  valorização ou 
aluguel ou ambos.

Propriedade para investimento -> Aluguel é o fim

Imobilizado -> Aluguel é o meio para obter o fim
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Ativo imobilizado é o item tangível que: 

(a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel 
a outros, ou para fins administrativos; e 

(b) se espera utilizar por mais de um período.

Os itens do ativo imobilizado são mensurados inicialmente pelo seu custo. depois de integrado, ele fica sujeito à depreciação, 
amortização e exaustão e ao teste de recuperabilidade. 

Custos do imobilizado

Inclui

Preço de aquisição + Imposto Importação+ Impostos não recuperáveis

Preparação do local

Frete e manuseio por conta do comprador

Instalação e montagem

Testes

Honorários profissionais (engenheiros, arquitetos, por exemplo)

Custos de desmontagem (futuro, traz a valor presente)

Custo de remoção (futuro, traz a valor presente)

Outros custos diretamente atribuíveis

Não inclui

Descontos comerciais e abatimentos

Custos de abertura de nova instalação

Frete por conta do vendedor

Propaganda e atividades promocionais

Custos de treinamento

Transferência posterior (novo local)

Custos administrativos

Outros custos indiretos

Remoção, desmontagem de máquinas antigas

Como calcular a depreciação pelo método da linha reta? 1) Pegue o valor de aquisição. 2) Encontre o valor residual. Se não falar nada, é 
igual a zero. 3) Faça a diferença entre o valor de aquisição e o valor residual e encontraremos o chamado valor depreciável. 4)
Encontre a vida útil (em meses ou anos, geralmente). 5) Divida o valor depreciável pela vida útil 6) Você encontrará o valor da 
depreciação. 

A depreciação deve ser calculada conforme a melhor estimativa técnica disponível. 

Manutenção periódica -> Gastos do período -> Só beneficiam um exercício social -> Despesa na DRE

Paradas programadas -> Gastos de capital -> Beneficiam mais de um exercício social -> Ativo Imobilizado

Softwares

É elemento integrante do Imobilizado?

Sim, então fica no  imobilizado

Não, então fica no intangível.
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Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo.

Se a entidade tem um empréstimo de curto prazo, mas há grande possibilidade de que (de modo unilateral) ela possa prorrogar a obrigação por um período maior e seja muito provável que ela faça, 
então a dívida deve ser classificada no passivo não circulante. Todavia, se tiver de existir um aval do banco ou se depender do aceite do credor, então a classificação fica no passivo circulante.

Imagine que o a empresa ABC fez um empréstimo com vencimento para 5 anos, ou seja, uma dívida de longo prazo. Mas o banco faz a seguinte condição: se vocês ultrapassarem a marca de 
endividamento em 40%, a dívida poderá ser exigida imediatamente. Nesse caso, se a empresa quebrar essa condição, deverá reclassificar a dívida para o passivo circulante, pois, ainda que o banco 
seja bonzinho e não exija a dívida imediatamente, essa decisão é dele. Não é um direito incondicional da empresa. 

Provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos

Saída de recursos:

Provável - > Provisão (contabilizamos)

Possível -> Passivo contingente (não contabilizamos, mas divulgamos em Notas explicativas)

Remoto -> Passivo contingente (não contabilizamos nem divulgamos em Notas explicativas)

Ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos 
passados e cuja existência será confirmada apenas pela 

ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não 
totalmente sob controle da entidade. 

Entrada de recursos:

Praticamente certo ->  Nesse caso, não é um ativo contingente. A Empresa contabiliza o ativo

Provável -> Não contabiliza e divulga

A entrada não é provável (é possível ou remota)-> Não contabiliza, nem divulga
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Ajuste a Valor Presente
Ativo Não Circulante e Passivo Não Circulante ->  Ajustados a valor presente

Ativo Circulante e Passivo Circulante -> Se houver efeito relevante

Duplicatas descontadas -> Passivo exigível

Encargos financeiros a Transcorrer -> Retificadora do passivo

Pagamento em cheque -> Sai do Banco

Recebimento em cheque -> entra no Caixa

Ativo Financeiro

Empréstimos/Recebíveis normais -> Valor original - Ajuste perda - AVP

Ativos Financeiros Mensurados Ao Custo Amortizado -> Valor original + Encargos ou rendimentos

Ativo Financeiro Mensurado Ao Valor Justo Por Meio De Outros Resultados Abrangentes -> Juros: Resultado.  Ajuste a Valor justo no 
Patrimônio Líquido

Ativo Financeiro Mensurado Ao Valor Justo Por Meio Do Resultado (categoria residual) -> Encargos: resultado; Ajustes ao valor justo: 
Resultado 

Arrendamentos - > a regra para mensuração inicial era valor presente das prestações ou o valor justo, dos dois o menor. Agora isso 
mudou! A partir de 2019, usamos o valor presente
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Dicas Cruciais (Aula 11) 

Dividendos 

Estatuto expresso Fixa o quanto quiser 

Estatuto omisso (base de 
cálculo): 50% do lucro líquido ajustado, 
que é encontrado da seguinte maneira 

Lucro líquido do exercício 

- Reserva legal 

- Reserva para contingências 

+ Reversão de reserva para contingências 

- Reserva de incentivos fiscais (facultativo) 

- Reserva emissão de debêntures (facultativo) 

Se fixar depois Mínimo 25% do valor do lucro ajustado acima 

Dicas Cruciais 
(Aula 10)

Reserva de Capital

Ágio na emissão de ações, Produto da 
alienação de partes beneficiárias e Produto 

da alienação de bônus de subscrição

Utilização das reservas de capital

Absorção de prejuízos 
Não suportados por 
reservas de lucros e 
lucros acumulados

Resgate, reembolso, 
compra de ações

Resgate de partes 
beneficiárias

Incorporação ao 
capital social

Pagamento de 
dividendos a ações 

preferenciais, se for 
assegurado

Ajuste de avaliação 
patrimonial

Lei das SA: Art. 183, § 3o Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, 
enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de 
competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a 
elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos 
casos previstos nesta Lei ou, em normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, 
com base na competência conferida pelo § 3o do art. 177.

A conta “ações em tesouraria” é redutora do Patrimônio Líquido (PL).

O capital social é a conta do PL composta pelas ações subscritas na constituição da sociedade ou com o aumento de capital. É dividido em 
capital social e capital social a realizar.
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Dicas Cruciais (Aula 11) 

 

São considerados lucros não realizados: 

- Resultado positivo com equivalência patrimonial: a receita de equivalência patrimonial não 
ingressa no caixa. Portanto, a sua receita é considerada ganha, mas não realizada. Realização está 
ligado à entrada de dinheiro em caixa.  

- Lucro, rendimento, ganhos cuja realização financeira se dê no longo prazo. Aqui é o caso 
das vendas de longo prazo. 

 

Dicas Cruciais (Aula 12) 

Estrutura da demonstração do resultado do exercício 

Faturamento bruto (venda bruta + IPI sobre faturamento) 

(-) IPI sobre faturamento bruto 

Vendas brutas/Receita bruta de vendas/Receita operacional bruta 

(-) Deduções da receita bruta 

 Devoluções e cancelamento de vendas 

Reserva legal

5% do lucro 
líquido

Antes de qualquer 
destinação

Limites

Obrig.: 20% do 
capital social 

realizado

Facult.: Res. Leg. + 
Res. Cap. = 30% 

Cap. Soc. 
Integridade do 
capital social

Utilização

Aumentar capital

Compensar 
prejuízos
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Dicas Cruciais (Aula 12) 

Estrutura da demonstração do resultado do exercício 

 Abatimentos sobre vendas 

 Descontos incondicionais concedidos/descontos comerciais 

Impostos e contribuições sobre vendas e serviços (ICMS, ISS, PIS, COFINS) 

Ajuste a valor presente sobre clientes 

Vendas líquidas/Receita líquida de vendas/Receita operacional líquida 

(-) Custo da mercadoria vendida (CMV = Est. inicial + Compras líq. – Est. final) 

Lucro bruto/Resultado operacional bruto/Resultado com mercadorias 

(-) Despesas operacionais 

 Com vendas 

 Administrativas 

 Gerais 

 Financeiras líquidas (despesas financeiras – receitas financeiras) 

 Outras despesas operacionais 

 + Outras receitas operacionais 

Resultado operacional líquido/Lucro ou prejuízo operacional líquido 

(-) Outras despesas (antigas despesas não operacionais) 

+ Outras receitas (antigas receitas não operacionais) 

Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucro Líquido 

(-) Despesa com provisão para Imposto de Renda e CSLL 

Resultado após o Imposto de Renda/CSLL e antes das participações 
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Dicas Cruciais (Aula 13) 
Para resolvermos questões de DMPL é muito importante que a gente saiba se determinados fatos 
contábeis irão alterar o total do Patrimônio Líquido ou não.  Vamos apresentar alguns exemplos 
para vocês, extraídos no FIPECAFI, mas não é necessário decorá-los. Pela essência da operação, 
podemos saber se esses fatos alteram ou não o total do grupo: 
•Itens que afetam o patrimônio total: 
Acréscimo pelo lucro ou redução pelo prejuízo líquido do exercício. 
Redução por dividendos. 
Acréscimo por subscrição e integralização de capital. 
Acréscimo pelo recebimento de valor que exceda o valor nominal das 
ações integralizadas ou o preço de emissão das ações sem valor nominal. 
Redução por ações próprias adquiridas ou acréscimo por sua venda. 
Redução por gastos na emissão de ações. 
•Itens que não afetam o total do patrimônio: 
Aumento de capital com utilização de lucros e reservas. 
Apropriações do lucro líquido do exercício, por meio da conta de Lucros Acumulados, para a 
formação de reservas de Lucros; 
Reversões de reservas patrimoniais para a conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados. 
Compensação de prejuízos com reservas. 

 

Dicas Cruciais (Aula 14) 

Modelo de Demonstração do Valor Adicionado 

DESCRIÇÃO 20X1 20X0 

1 - Receitas      

1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços     

1.2) Outras receitas     

1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios     

1.4) Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - Reversão / 
(Constituição)  

    

2 - Insumos adquiridos de terceiros                                                              

(Inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS E COFINS)  

    

2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos     

2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros     

2.3) Perda / Recuperação de valores ativos     
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Dicas Cruciais (Aula 14) 

Modelo de Demonstração do Valor Adicionado 

DESCRIÇÃO 20X1 20X0 

2.4) Outras (especificar)      

3 - Valor adicionado bruto (1-2)      

4 – Retenções: Depreciação, amortização e exaustão      

5 - Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4)      

6 - Valor adicionado recebido em transferência      

6.1) Resultado de equivalência patrimonial     

6.2) Receitas financeiras     

6.3) Outras     

7 - Valor adicionado total a distribuir (5+6)      

8 - Distribuição do valor adicionado (*)      

8.1) Pessoal     

8.1.1 - Remuneração direta      

8.1.2 - Benefícios      

8.1.3 - F.G.T.S      

8.2) Impostos, taxas e contribuições     

8.2.1 - Federais      

8.2.2 - Estaduais      

8.2.3 – Municipais     

8.3) Remuneração de capitais de terceiros     
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Dicas Cruciais (Aula 14) 

Modelo de Demonstração do Valor Adicionado 

DESCRIÇÃO 20X1 20X0 

8.3.1 - Juros      

8.3.2 – Aluguéis     

8.3.3 - Outras      

8.4) Remuneração de capitais próprios     

8.4.1 - Juros sobre o capital próprio     

8.4.2 - Dividendos      

8.4.3 - Lucros retidos / Prejuízo do exercício      

8.4.4 - Participação dos não-controladores nos lucros retidos (só p/ 
consolidação)  

    

 

Dicas Cruciais (Aula 15)   
CPC Encoraja Alternativa 

Juros Pagamento Operacional Financiamento 

Recebimento Operacional Investimento 

Juros sobre capital 

próprio e dividendo 

Pagamento Financiamento Operacional 

Recebimento Operacional Investimento 

Querem um macete para gravar isso? 

É simples! Viu que nós grifamos as iniciais em vermelho?  
Então, para gravar essa tabela, você fará o seguinte: 
1)  Fará a primeira linha com os Juros. 
2) Fará a segunda linha com Juros sobre capital próprio e os dividendos. 
3) Depois, vem o pagamento e, depois, o recebimento. É só lembrar que está em 
ordem alfabética. 
4) Aí é só gravar: primeiro é o que CPC encoraja, depois é o procedimento alternativo. 
5) Por último, você lembrará de duas pessoas conversando uma com a outra, 
indagando se um terceiro tinha ido a algum lugar.  
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Ô, FOI? Aí o outro responde: FOOI!  
OFOI FOOI 
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CONTABILIDADE GERAL – PROF. GILMAR POSSATI 

Patrimônio 

 

Sinônimos para os componentes patrimoniais 

Ativo Passivo Patrimônio Líquido 

Patrimônio Bruto Passivo Exigível Situação Líquida 

Capital Aplicado Capital de Terceiros Capital Próprio 

Capital Investido Capital Alheio Recursos Próprios 

Aplicações dos Recursos Recursos de 
terceiros 

Passivo Não Exigível 

Investimentos  Riqueza Própria 
(líquida) 

 

Contas 

Natureza das Contas 

As contas do ativo e as despesas possuem natureza devedora, pois o saldo aumenta com débitos e 

diminui com créditos. 

As contas do passivo (inclui PL) e as receitas são de natureza credora, pois o saldo aumenta com 

créditos e diminui com débitos.  

Para as contas redutoras, o raciocínio é inverso: redutoras do ativo possuem natureza credora e 

redutoras do passivo e PL possuem natureza devedora.  

Entrada no Ativo → Bens e Direitos → Debitar 

Saída no Ativo → Bens e Direitos → Creditar 

Entrada no Passivo → Obrigações → Creditar 

Saída no Passivo → Obrigações → Debitar 
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Despesas → apropriação (reconhecimento) → Debitar 

Receitas → apropriação (reconhecimento) → Creditar 

 

Fatos Contábeis 

TIPOS DE FATOS 

 
Permutativos: são os fatos que não alteram o Patrimônio Líquido; 

Modificativos: são os fatos que alteram o Patrimônio Líquido. Podem ser: aumentativos ou 

diminutivos; 

Mistos ou Compostos: são os fatos que envolvem simultaneamente um fato permutativo e 

um fato modificativo. 

 

Escrituração 

LIVROS DE ESCRITURAÇÃO 

RAZÃO 

Obrigatório: pelo Regulamento do Imposto de Renda (RIR/2018) somente para as 

entidades obrigadas a declarar o IR com base no lucro real. 

Facultativo: pela legislação societária. 

Principal: registra todos os fatos contábeis. 

Sistemático: os fatos contábeis são registrados por tipo de contas (bancos, duplicatas a 

receber, fornecedores, capital social, etc). 

DIÁRIO 

Obrigatório: exigido pelo Código Civil; 

Principal: registra todos os fatos contábeis; 

Comum: para todas as empresas; 

Cronológico: fatos contábeis registrados em ordem cronológica. 

FORMALIDADES 



 

209 
 

Extrínsecas (forma de apresentação material) 

Encadernado; folhas numeradas e rubricadas; autenticado; termo abertura e 

encerramento; 

Objetivo: dificultar a adulteração do livro; 

A inobservância das formalidades extrínsecas invalida todo o livro. 

Intrínsecas (relacionadas com o lançamento contábil) 

Ordem cronológica; não deve haver rasuras, borrões, sinais, linhas em branco, 

entrelinhas, folhas em branco, etc; língua e moeda nacionais; 

Objetivo: resguardar a fidedignidade dos fatos ocorridos em relação aos fatos 

registrados; 

A inobservância das formalidades intrínsecas invalida apenas o registro onde ocorrem. 

Balanço Patrimonial 

A estrutura e a classificação das contas encontram-se disciplinadas nos artigos 178 a 184 da Lei 

6.404/76.  

Segundo o caput do art. 178,  

“(...) as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas 
de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia”. 

Para facilitar o entendimento, observe preliminarmente a classificação dos bens, direitos e 

obrigações, conforme disposto na Lei 6.404/76: 

Estrutura do Balanço Patrimonial 

ATIVO PASSIVO 
Ativo Circulante 
Bens e Direitos (curto prazo) 
(-) contas retificadoras 
 
Ativo Não Circulante 
 
Ativo Realizável a Longo Prazo 
Bens e Direitos (longo prazo) 
(-) contas retificadoras 
 
Investimentos 
Bens 
(-) contas retificadoras 
 

Passivo Circulante 
Obrigações (curto prazo) 
(-) contas retificadoras 
 
Passivo Não Circulante 
Obrigações de Longo Prazo 
(-) contas retificadoras 
 
Patrimônio Líquido 
Capital Social 
(-) Capital a Integralizar 
(-) Gastos com Emissão de Ações 
Reservas de Capital 
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Imobilizado 
Bens tangíveis 
(-) contas retificadoras 
 
Intangível 
Bens Intangíveis 
(-) contas retificadoras 

(+/-) Ajustes de Avaliação 
Patrimonial 
Reservas de Lucros 
(-) Ações em Tesouraria 
(-) Lucros/Prejuízos Acumulados 

Total Total 

Agora, vamos ver o que dispõe a Lei: 

Art. 178, § 1º No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos 
elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: 

I – ativo circulante; e  

II – ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e 
intangível.   

§ 2º No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: 

I – passivo circulante;   

II – passivo não circulante; e  

III – patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação 
patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.   

§ 3º Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar serão 
classificados separadamente. 

Em que pese a Lei não normatizar expressamente, no passivo as contas serão dispostas em ordem 

decrescente de grau de exigibilidade dos elementos nela registrados. Portanto, as obrigações 

vincendas até o término do exercício seguinte serão classificadas no Passivo Circulante. As 

obrigações vincendas após o término do exercício seguinte serão classificadas no Passivo Não 

Circulante. 

 

 

Grau de Liquidez e Grau de Exigibilidade 

O “Grau de Liquidez” está associado ao prazo no qual os bens e direitos podem ser transformados em 

dinheiro. Sendo assim, quanto menor o prazo, maior a liquidez e vice-versa. 
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O “Grau de Exigibilidade”, assim como o de Liquidez, está associado ao prazo no qual as obrigações 

devem ser pagas. Portanto, quanto menor o prazo maior o grau de exigibilidade e vice-versa. 

DRE 

Estrutura (Lei n. 6.404/76) 

Demonstração do Resultado do Exercício (Lei n. 6.404/76) 

Faturamento Bruto 

(-) IPI faturado 

(=) Receita Operacional Bruta (ROB) 

(-) devoluções e vendas canceladas 

(-) abatimentos concedidos e descontos incondicionais 

(-) impostos e contribuições sobre as vendas e serviços (ICMS, ISS, Cofins, PIS/Pasep) 

(=) Receita Operacional Líquida (ROL) 

(-) Custo da Mercadoria Vendida e dos Serviços Prestados 

(=) Lucro Operacional Bruto (LOB) 

(-) Despesas Operacionais 

- Despesas com vendas 

- Despesas gerais e administrativas 

- Despesas financeiras 

- Resultado negativo de equivalência patrimonial 

- Variações monetárias passivas 

(+) Receitas Operacionais 

+ Receitas financeiras 

+ Resultado positivo de equivalência patrimonial 

+ Variações monetárias ativas 

+ Receitas de aluguel 

+ Dividendos recebidos (investimentos avaliados pelo custo)  
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(=) Lucro Operacional Líquido (LOL) 

(+) Outras Receitas 

(-) Outras Despesas 

(=) Resultado antes do IR e CSLL (RAIR) 

 (-) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)  

(-) Imposto de Renda (IR) 

Resultado do Exercício antes das Participações (REAP) 

(-) Participações 

Debêntures 

Empregados 

Administradores 

Partes Beneficiárias 

Contribuição p/ Fundos Assistência e Previdência Social dos empregados 

(=) Lucro Líquido do Exercício (LLEx) 

(÷) número de ações do capital social 

(=) Lucro Líquido por Ação do Capital 

Reservas e Dividendos 

RESERVAS DE LUCROS 

Extraídas do lucro líquido do exercício. Possuem o objetivo de preservar o patrimônio líquido. 

→Reserva Legal (antes de qualquer destinação) 

(i) 5% do Lucro Líquido do Exercício;  

(ii) Limitada a 20% do capital social;  

(iii) A entidade poderá deixar de destinar recursos à reserva legal se o somatório desta reserva com 

as reservas de capital exceder o montante de 30% do capital social (limite facultativo); 

(iv) A reserva legal é a única reserva de lucro que possui constituição obrigatória para a empresa; 

(v) somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital social. 
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→ Reserva Estatutária;     → Reserva de Retenção de Lucros;    

→ Reserva para Contingências;    → Reserva de Lucros a Realizar;  

→ Reserva de Incentivos Fiscais;   → Reserva Específica de Prêmio de Debêntures. 

→ Reserva Especial de Dividendo Obrigatório Não Distribuído. 

DIVIDENDOS 

→ Dividendos obrigatórios: são contabilizados no Passivo, na data do fechamento das 

demonstrações financeiras.  

→ Dividendos adicionais:  

(i) Declarados após o período contábil: não são contabilizados, devendo ser divulgados em 

Nota Explicativa.  

(ii) Declarados antes do período contábil: são contabilizados no Patrimônio Líquido, até a 

aprovação pela assembleia, momento em que são transferidos para o Passivo. 

Lucro Líquido Ajustado (LLA) = Lucro Líquido do Exercício – Reserva Legal – Reserva para 
Contingências + Reversão de Reserva para Contingências – Reserva de Incentivos Fiscais 
(facultativo) – Reserva Específica de Prêmio na Emissão de Debêntures (facultativo). 

Regra: Distribuição de Dividendos Obrigatórios 

Percentual é definido em Estatuto. 

Estatuto Omisso = percentual deve ser 50%. 

Exceções:  

a) O dividendo obrigatório pode deixar de ser distribuído ou pode ser distribuído por valor inferior 

ao determinado no estatuto social da entidade, quando não houver lucro realizado em montante 

suficiente (art. 202, II). 

b) Quando o dividendo obrigatório, devido por força do estatuto social ou da própria lei, excede o 

montante do lucro líquido do exercício realizado financeiramente, pode a parcela não distribuída ser 

destinada à constituição da reserva de lucros a realizar. 

c) A lei societária ainda prevê que o dividendo obrigatório pode deixar de ser distribuído quando os 

órgãos da administração informarem à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a 

situação financeira da companhia (art. 202, § 4º). 

d) O dividendo obrigatório pode também deixar de ser distribuído, ou pode ser distribuído por um 

valor inferior ao determinado no estatuto social da entidade ou na lei, por decisão soberana e 

unânime da Assembleia Geral de Acionistas (art. 202, § 3º). 
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Além do dividendo obrigatório, existe a possibilidade de o estatuto de uma sociedade por ações 

prever o pagamento de dividendo intermediário (antecipados). 

O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da assembléia-geral, no prazo de 60 

(sessenta) dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social. 

DMPL 

A DMPL fornece a movimentação (fluxo de valores) ocorrida durante o exercício nas diversas contas 

componentes do Patrimônio Líquido. Segundo o CPC 26, a DMPL inclui o resultado abrangente do 

período, apresentando separadamente o montante total atribuível aos proprietários da entidade 

controladora e o montante correspondente à participação de não controladores. 

Principais Fatos Contábeis que alteram o PL 

Aumentam o PL Reduzem o PL 

▪ Lucro Líquido do Exercício;  

▪ Ajustes de Avaliação Patrimonial (credor); 

▪ Doações e subvenções para investimentos recebidos 
(após transito pelo resultado); 

▪ Subscrição e integralização de capital; 

▪ Recebimento de valor que exceda o valor nominal 
das ações integralizadas ou o preço de emissão das 
ações sem valor nominal; 

▪ Valor da alienação de partes beneficiárias e bônus 
de subscrição; 

▪ Prêmio recebido na emissão de debêntures (após 
transito pelo resultado); 

▪ Venda de Ações em Tesouraria; 

▪ Ajuste de Exercícios Anteriores (credor); 

▪ Outros resultados abrangentes; 

▪ Prejuízo Líquido do Exercício; 

▪ Ajustes de Avaliação Patrimonial 
(devedor); 

▪ Dividendos propostos (a distribuir); 

▪ Ações próprias adquiridas; 

▪ Gastos na emissão de ações 

▪ Ajuste de Exercícios Anteriores (devedor); 

▪ Reversão da reserva de lucros a realizar 
para a conta de dividendos a pagar; 

▪ Outros Resultados abrangentes. 

 

Principais Fatos Contábeis que NÃO alteram o PL 

▪ Aumento de capital com utilização de lucros e reservas; 

▪ Apropriações do lucro líquido do exercício reduzindo a conta Lucros Acumulados para formação de 
reservas; 

▪ Reversões de reservas patrimoniais para a conta de Lucros ou Prejuízos acumulados (conta 
transitória); 
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▪ Compensação de Prejuízos com Reservas. 

CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos 

O teste de recuperabilidade (impairment) consiste no confronto entre o valor contábil de um 
ativo com seu valor recuperável. 

O valor contábil é o montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço depois da dedução de 
toda respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e ajuste para perdas. 

O valor recuperável, por sua vez, é definido como o maior valor entre o valor líquido de venda 
do ativo e o valor em uso desse ativo.  

O valor líquido de venda é o valor a ser obtido pela venda do ativo em uma transação em condições 
normais envolvendo partes conhecedoras e independentes, deduzido das despesas necessárias para 
que essa venda ocorra.  

O valor em uso de um ativo é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (benefícios 
econômicos futuros esperados do ativo) decorrentes do seu emprego ou uso nas operações da 
entidade. 

A entidade deve reconhecer uma perda por desvalorização de um ativo no resultado do período 
apenas se o valor contábil desse ativo for superior ao seu valor recuperável.  

Se Valor Contábil > Valor Recuperável = Perda por desvalorização 

Nessa situação, a entidade deve reduzir o valor contábil do ativo ao seu valor recuperável. A perda 
por desvalorização a ser reconhecida no resultado do período é mensurada com base no montante 
em que o valor contábil do ativo supera seu valor recuperável.  

A contabilização da perda é a seguinte: 

D – Perda por desvalorização (despesa: resultado) 

C – Perda estimada por valor não recuperável (retificadora do ativo) 

 

CPC 04 - Intangível 

PARTICULARIDADES NO RECONHECIMENTO DE ATIVOS INTANGÍVEIS 

AQUISIÇÃO SEPARADA 
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Custo de ativo intangível adquirido separadamente 

Preço de Compra 

(+) impostos de importação e impostos não recuperáveis 

(+) qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a finalidade 
proposta 

(-) descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes 

 

Custos diretamente atribuíveis (exemplos) 

Custos de benefícios aos empregados incorridos diretamente para que o ativo fique 
em condições operacionais (de uso ou funcionamento) 

Honorários profissionais diretamente relacionados para que o ativo fique em 
condições operacionais 

Custos com testes para verificar se o ativo está funcionando adequadamente 

 

Não fazem parte do custo de ativo intangível 

custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço (incluindo propaganda 
e atividades promocionais) 

custos da transferência das atividades para novo local ou para nova categoria de 
clientes (incluindo custos de treinamento) 

custos administrativos e outros custos indiretos.  

 

Estoques (CPC 16) 

Custo do Estoque: O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de 

transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e 

localização atuais.  

E o que são custos de aquisição e transformação? 
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O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e 

outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, 

manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. 

Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na 

determinação do custo de aquisição. 

Os custos de transformação de estoques incluem os custos diretamente relacionados com as 

unidades produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser o caso da mão-de-obra direta. 

Também incluem a alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e variáveis, que 

sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. Os custos indiretos de 

produção fixos são aqueles que permanecem relativamente constantes independentemente do 

volume de produção, tais como a depreciação e a manutenção de edifícios e instalações fabris, 

máquinas e equipamentos e os custos de administração da fábrica. Os custos indiretos de produção 

variáveis são aqueles que variam diretamente, ou quase diretamente, com o volume de produção, 

tais como materiais indiretos e certos tipos de mão-de-obra indireta. 

Para facilitar sua vida, elaborei uma tabela-resumo para que você imprima e coloque em local de fácil 

visualização para ler quantas vezes forem necessárias. Não podemos ir para a prova sem esse 

conhecimento! 

 

Custos de Aquisição 

Preço de Compra 

(+) impostos não recuperáveis 

(+) custos de transporte (frete), seguro, manuseio 

(+) outros custos diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, 
materiais e serviços  
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(-) Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes 

(-) Impostos recuperáveis 

 

Custos de Transformação 

Custos diretamente relacionados com as unidades produzidas 

(+) alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e variáveis, que 
sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados 

 

Provisões (CPC 25) 

Provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos. 

Reconhecimento: Uma provisão deve ser reconhecida quando: 

▪ a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento 

passado; 

▪ seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos 

para liquidar a obrigação; e 

▪ possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. 

Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida. 

i. Se a saída futura de recursos for provável, deve ser contabilizada a provisão e divulgada 

em nota explicativa. 

ii. Se a saída for possível (mas não provável), não deve ser contabilizada, mas deve ser 

divulgada em nota explicativa. 

iii. Se a possibilidade de saída de recursos for remota, não deve ser contabilizada, nem 

divulgada. 

Passivo Contingente é: 

a) uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será 

confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não 

totalmente sob controle da entidade; ou 

b) uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida 

porque: 
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▪ não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja 

exigida para liquidar a obrigação; ou 

▪ o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. 

Ativo Contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será 

confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente 

sob controle da entidade. 

Os ativos contingentes surgem normalmente de evento não planejado ou de outros não esperados 

que dão origem à possibilidade de entrada de benefícios econômicos para a entidade. Um exemplo é 

uma reivindicação que a entidade esteja reclamando por meio de processos legais, em que o desfecho 

seja incerto. 

Reconhecimento: a entidade não deve reconhecer um ativo contingente. 

CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis 
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221 
 

CONTABILIDADE DE CUSTOS – PROFS. LUCIANO ROSA E JULIO 

CARDOZO 

 

 

  

Dicas Cruciais

Contabilidade de Custos

Terminologias 

(Eliseu Martins, ‘Contabilidade de 
Custos”, 10ª Edição).

Gasto: compra de um produto ou serviço 
qualquer, que gera sacrifício financeiro para a 

entidade (desembolso), sacrifício esse 
representado por entrega ou promessa de 
entrega de ativos (normalmente dinheiro).

Desembolso: pagamento resultante da 
aquisição do bem ou serviço

Investimento: gasto ativado em função de 
sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a 

futuro(s) período(s). 

Custos: gasto relativo a bem ou serviço 
utilizado na produção de outros bens 

ou serviços.

Despesa: bem ou serviço consumido 
diretamente ou indiretamente para a 

obtenção de receitas. 

Ponto de Equilíbrio 

é o ponto em que o lucro da empresa é zero, ou seja, é o ponto no qual a 
receita total é igual aos custos e despesas totais. Também chamado de Break-

even Point ou Ponto de Ruptura ou Ponto Crítico.

PE contábil = Custos fixos e despesas fixas /margem de contribuição unitária.

PE financeiro = (Custos fixos e despesas fixas – depreciação, amort. e exaust)/margem de contribuição unitária.

PE econômico = (Custos fixos e despesas fixas + custo de oportunidade)/margem de contribuição unitária.
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ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – PROFS. LUCIANO ROSA 

E JULIO CARDOZO 

 

 

 

  

Dicas Cruciais

Análise das Demonstrações Contábeis

LIQUIDEZ

IMEDIATA DISPONÍVEL/PC

SECA (AC-ESTOQUE)/PC

CORRENTE AC/PC

GERAL (AC+ARLP)/(PC+PÑC)

Índice DuPont

Índice Du-Pont também é chamado de Retorno sobre o Ativo ou 
Retorno sobre o Capital Empregado ou Retorno sobre o 
Investimento.

Índice DuPont = Margem Líquida x Giro do Ativo Total

ou

Índice DuPont = Lucro Líquido/Ativo Médio
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NOÇÕES DE ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO E DA REGULAÇÃO– PROF. 

CELSO NATALE 

Equilíbrio de Mercado 

Em “Equilíbrio de Mercado”, juntamos Demanda, Oferta e os fatores que as afetam. 

Agora podemos falar do preço pelo qual os bens serão comercializados no mercado, bem como saber qual será 

a quantidade transacionada. Chamamos esse preço e essa quantidade de preço de equilíbrio e quantidade 

de equilíbrio. 

Isso porque existe, em economia, um princípio geral que afirma que os mercados se movem em direção ao 

equilíbrio. A disciplina também explica que existe um tipo de mercado no qual nenhum vendedor individual 

consegue determinar o preço de um bem: é o mercado competitivo. 

Nesse tipo de mercado, o equilíbrio ocorre quando a quantidade ofertada de um bem é igual à sua quantidade 

demandada. O preço de equilíbrio é o preço exato que permite essa situação (oferta=demanda). Vamos ver, a 

seguir, como encontrar o preço e quantidade de equilíbrio. 

Preço e Quantidade de Equilíbrio 

Para aprendermos a dinâmica da formação do preço e a quantidade de equilíbrio, a melhor forma é combinar 

as curvas de oferta e de demanda no mesmo gráfico.  

O ponto em que as curvas se cruzam, também chamado de ponto de intersecção, demonstra o preço e a 

quantidade de equilíbrio. Vamos ver como isso fica graficamente em um mercado hipotético de iPhone. 

 

Direto ao ponto: o Preço de Equilíbrio (PE) é R$4.000, e a Quantidade de Equilíbrio (QE) é de 1,2 milhões de 

unidades. O ponto E, onde a oferta e a demanda se cruzam, é o ponto de equilíbrio. 
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Isso é o que acontece no equilíbrio. Mas há fatores que afetam a oferta e há fatores que afetam a demanda. O 

que ocorre, então, diante de mudanças nessas variáveis? 

A Dinâmica do Equilíbrio 

Primeiro vamos ver o que acontece se o preço estiver acima ou abaixo do preço de equilíbrio. Em seguida, 

vamos “mexer” nos fatores que afetam a Demanda e a Oferta, e veremos o que acontece no mercado, no curto 

prazo. 

O exercício de alterar uma variável e ver o que ocorre recebe o nome de estática comparativa, e depende de 

uma suposição chamada ceteris paribus. 

Apesar do nome complicado, “ceteris paribus” – ou coeteris paribus” significa apenas “tudo o mais constante”, 

ou seja, supomos que as demais variáveis que afetam a demanda ou oferta permanecem sem alteração. 

Por exemplo, ao propor um aumento no preço, supomos que a renda permanecerá a mesma, assim como o 

preço dos bens relacionados, as expectativas etc. 

Isso é o ceteris paribus. 

Movendo a curva da demanda 

Manterei o exemplo do mercado de iPhone, mas agora os números não são importantes. O que você precisa 

entender é para onde vai a curva e em qual direção irão variar o preço e a quantidade. 

Vamos supor que o preço do Samsung Galaxy aumente. Com exceção dos ferrenhos defensores do sistema 

Android, podemos esperar que mais consumidores irão procurar o iPhone, e isso vai deslocar a curva desse 

bem para a direita, como ocorre com bens substitutos. 
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No Momento 1, o equilíbrio é o ponto E1, o preço de equilíbrio é P1 e a quantidade de equilíbrio é Q1. Quando 

a curva é deslocada para a direita por causa do aumento no preço do bem substituto, passa a existir escassez, 

forçando um aumento do preço via movimento ao longo da curva da oferta. 

E a conclusão é: quando a demanda de um bem ou serviço aumenta, tanto seu preço quanto sua quantidade 

de equilíbrio aumentam. 

Os gráficos acima explicam também o efeito se, no lugar do aumento no preço de um bem substituto, tivesse 

ocorrido: 

 queda no preço de um bem complementar 

 expectativas de aumento do preço do bem no futuro 

 aumento da renda do consumidor 

 aumento na quantidade de consumidores 

 qualquer outro fenômeno que desloque a curva da demanda para a direita, ou seja, que aumenta a 

demanda. 

E se fosse o contrário? Ou melhor, e se o preço do Galaxy S10 diminuir? O que acontecerá com a demanda do 
iPhone X? Vai diminuir também! 

O efeito será o inverso do que vimos. A curva da demanda será deslocada para a esquerda e haverá excesso de 

oferta de iPhone X. Aí os produtores terão que diminuir seus preços, para adequarem-se à menor quantidade 

demandada. 

 

• Aumento da demanda = aumento do preço + aumento da quantidade. 

• Redução da demanda = redução do preço + redução da quantidade 

 

Movendo a curva da oferta 

Agora vamos imaginar que o governo reduza os impostos de importação. Assim, os fabricantes de smartphone 

terão menor custo para produzir, já que grande parte da mão-de-obra e dos componentes utilizados na 

produção vêm de diversos países. 

Isso resultará no aumento da oferta, por meio de um deslocamento da curva da oferta para a direita. 
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 O equilíbrio estava em E1 e, então, a redução dos custos empurrou a oferta para a direita. 

Com uma oferta maior, os produtores terão que reduzir o preço (P1) para convencerem os consumidores a 

comprarem mais, levando ao novo preço de equilíbrio (P2), ou seja, para um valor menor que o anterior. 

Portanto, quando a oferta de um bem ou serviço aumenta, seu preço de equilíbrio diminui, enquanto 

sua quantidade de equilíbrio aumenta. 

 

• Aumento da oferta = diminuição do preço + aumento da quantidade. 

• Redução da oferta = aumento do preço + redução da quantidade 

Elasticidade-preço da demanda 

A Elasticidade-preço da Demanda compara a variação percentual na quantidade demandada com a variação 

percentual o preço. Isso fica mais fácil de ver na curva da demanda, então vamos direto a ela. 
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Repare que nossa curva tem dois momentos: M1 e M2. 

Em M1, o bem está custando R$6,00 (como mostra a linha pontilhada horizontal mais abaixo), e a quantidade 

demandada é de 10 milhões de unidades. 

Em M2, o bem passou a custar R$10,00, e a quantidade demandada caiu para 9 milhões de unidades. Isso era 

esperado; afinal, quando o preço sobe, a quantidade demandada cai. 

Analisando mais a fundo, vemos que o preço aumentou 67% (de R$6 para R$10) e isso causou uma queda de 

10% na quantidade demandada (de 10 para 9 milhões). Você percebeu que mesmo o preço subindo muito, a 

quantidade demandada não caiu tanto assim? 

Agora faço um desafio: você acha que esse bem se parece mais com: um remédio para tratamento de uma 

doença grave ou com um lanche fora de casa?  

Preciso que você faça esse exercício. Imagine que você come x-bacon, uma vez por dia, enquanto estuda (ok, 

não estou aqui para julgar), e paga R$5,00. De repente o tio da barraquinha decide aumentar o preço para 

R$8,35. 

É bem provável que você reduza muito mais do que apenas 10% do seu consumo. Você possivelmente trocaria 
por hot-dogs ou até decidisse mudar seus hábitos alimentares para desfrutar de uma vida mais saudável 

quando vier a aprovação. 

Essa curva de demanda pertence a algum outro tipo de bem. Provavelmente um bem que não dá muitas 

alternativas para os consumidores e, quando seu preço aumenta, eles continuam consumindo. 

O remédio se encaixa melhor nessa descrição. Deve ser de um bem com demanda inelástica em relação ao 

preço. 

Mas para podermos afirmar se uma demanda é elástica ou inelástica em relação ao preço, precisamos 

aprender, finalmente, a calcular a elasticidade-preço da demanda. 
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A fórmula também pode ser escrita assim: 

 

 

 

O símbolo ∆ (lê-se delta) significa variação. 

No nosso exemplo anterior, a variação do preço foi de 67% e a variação da quantidade demandada foi de -

10%. Vamos calcular nossa elasticidade. 

Elasticidade-preço da demanda= -10/67 = -0,1492 

A elasticidade-preço da demanda do nosso bem é de -0,1492. Aqui cabe uma observação. A elasticidade-preço 

da demanda, exceto para os bens de Giffen, sempre será negativa, pois preço e quantidade demanda andam 

em direções opostas (quando um deles, o outro diminui). 

Por esse motivo, os economistas (e as bancas de concurso) costumam omitir esse sinal de negativo, para não 

ter de repeti-lo o tempo todo. 

Podemos dizer simplesmente que a elasticidade-preço da demanda é desse bem é 0,1492. “Mas professor, e 

se a questão tiver uma alternativa -0,1492 e outra 0,1492?” Aí pode marcar o negativo mesmo. 

A elasticidade-preço da demanda pode ser classificada em cinco graus: 

• Demanda Perfeitamente Inelástica: Elasticidade igual a 0 (zero); 

• Demanda Inelástica: Elasticidade maior que 0 e menor que 1; 

• Demanda de Elasticidade Unitária: Elasticidade igual a 1; 

• Demanda Elástica: Elasticidade maior do que 1 e menor do que ∞ (infinito); 

• Demanda Infinitamente Elástica: Elasticidade igual a ∞. 

Perceba que o menor grau é quando não tem elasticidade nenhuma, e o maior grau é quando a elasticidade é 

infinita. 

Elasticidade preço da demanda =
variação percentual da quantidade demandada

variação percentual do preço
 

EPD = 

∆Q
Q
∆P
P
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Resumo de Teoria do Consumidor 

 O consumidor escolhe a melhor cesta de bens que pode adquirir 

 Cestas de bens são combinações entre quantidades de bens, representadas como X=(q1,q2). 

 Dois bens bastam: além de permitir a representação em duas dimensões, pode-se considerar que um 

dos bens representa todos os outros, ou simplesmente representa dinheiro. 

 A restrição orçamentária é uma reta que mostra as cestas que o consumidor pode adquirir com sua 

renda. 

 Sua inclinação depende do preço relativo dos bens, e é igual a -p1/p2. 

 A utilidade é uma medida da satisfação do consumidor, que nos permite ordenar suas preferências 

(utilidade ordinal). 

 Uma função de utilidade estabelece a medida da utilidade em razão das quantidades consumidas. 

Exemplo: U=x1.x2 

 As curvas de indiferença mostram combinações entre os bens que trazem o mesmo nível de utilidade 

ao consumidor. 

 Curvas de indiferença mais altas são preferíveis às curvas mais baixas. 

 A inclinação da curva de indiferença é dada pela Taxa Marginal de Substituição (TSM), que mostra de 

quantas unidades de um bem o consumidor está disposto a abdicar caso obtenha unidades adicionais 

do outro bem. 

 Normalmente, as curvas de indiferença são convexas, e a TMS é decrescente. Nesse caso, a escolha do 

consumidor ocorre quando a curva de indiferença tem a mesma inclinação que a restrição 

orçamentária, ou seja, quando a TMS iguala a relação entre os preços. 

 A Curva de Engel mostra como varia a demanda de um bem diante de variações na renda do 

consumidor, com tudo mais mantido constante. 

 O efeito renda mostra como varia a demanda do consumidor por um bem quando varia sua renda 

disponível em decorrência de mudanças no preço desse bem. Ele pode ser positivo ou negativo. 

 O efeito substituição mostra como varia a demanda do consumidor por um bem quando seu preço 

relativo muda. Ele é sempre negativo. 

Rendimentos de Escala na Produção 

No longo prazo, a empresa consegue aumentar sua escala, que nada mais é do que aumentar todos os 

insumos ao mesmo tempo, na mesma proporção. 

Existem três classificações possíveis, as quais veremos a seguir, considerando, por exemplo, que os insumos 

dobraram: 
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 Rendimentos crescentes de escala: A produção mais do que dobra. Esse comportamento é 

compatível com a especialização, que permite à empresa, por exemplo, implementar linhas de 

montagem especializadas quando aumenta sua escala. 

 Rendimentos constantes de escala: A produção também dobra. 

 Rendimentos decrescentes de escala: A produção menos do que dobra. Ao contrário da 

especialização, empresas muito grandes têm maiores dificuldade de administrar seus recursos, tendo 

de alocar cada vez mais capital e trabalho em atividades de gestão que não acrescentam, 

necessariamente, mais produção. 

Os rendimentos de escala podem variar dependendo do nível de produção. Explico: normalmente, em níveis 

de produção mais baixos, a empresa pode ter rendimentos crescentes de escala, enquanto em níveis mais altos, 

ela pode se deparar com rendimentos decrescentes de escala. 

É possível saber, através de análise gráfica das isoquantas, qual o tipo de rendimento de escala que aquela 

empresa está apresentando. 

 

 

Aqui, temos rendimentos constantes de escala. 
Quando dobramos capital e trabalho, dobramos 

também o produto. 

O espaço entre as isoquantas é igual. 

Esse gráfico, por outro lado, apresenta 
rendimentos crescentes de escala. Quando 

dobramos capital e trabalho, o produto triplica. As 
isoquantas vão ficando cada vez mais próximas. 

Outra forma de identificar com qual tipo de escala a empresa se depara: a função de produção. Sua análise 

nos mostrará se a empresa opera com rendimentos crescentes, constantes ou decrescentes, e as questões 

cobrarão que você o faça em funções do tipo Cobb-Douglas. 

Funções de Custo 

Funções de custo mostram como variam os custos de produção das empresas em decorrência de variações na 

produção. 

Agora vamos avançar um pouco; apenas o suficiente para que faça sentido. 

Antes, uma rápida revisão de matemática. 
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GRAU DAS FUNÇÕES 

O grau de uma função é definido pelo maior expoente das variáveis. 

Função linear ou função de 1º grau: o maior expoente é 1 

Exemplos: x+2, -5+3z e x+49y. 

Função quadrática ou função de 2º grau: o maior expoente é 2 

Exemplos: x2+2, 25+30w2 e x-49y2. 

Função cúbica ou função de 3º grau: o maior expoente é 3 

Exemplos: x3+210, 2+30w3 e x3-9y2. 

Funções de custo lineares (1º grau) 

As funções de custo mais simples – e, infelizmente, menos realistas – são funções lineares, do tipo C=CF+βq, 

onde β é um número qualquer. 

Lembra como calculamos o custo marginal partindo da função de custo? Se não lembra dá um pulo no tópico 

“Custo Marginal” e depois volta aqui. 

Numa função linear como essa, o Custo Marginal será simplesmente igual a β e, portanto, será constante, como 

uma linha reta horizontal. O custo variável, por sua vez, será uma linha reta ascendente... nada parecido com 

o que vimos até aqui. 

Funções de custo quadráticas (2º grau) 

Estas têm um formato mais ou mesmo assim: C=CF+βq+γq2. Isso significa que CMg=β+2γq. 

No caso da função anterior, não faria sentido termos β negativo, já que isso seria o mesmo que dizer que 

sempre que aumentasse a produção, diminuiriam os custos. 

No caso da função quadrática é diferente, e se γ (letra grega gama) for positivo, os custos marginais serão 

crescentes com a produção, e vice-versa. 

Note, entretanto, que quando a função de custo é quadrática, a curva de custo marginal é linear. Ainda não 

chegamos lá. 

Funções de custo cúbicas (3º grau) 

As funções de cúbicas têm a seguinte aparência: 

C=α+βq+γq2+δq3  
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Nesse caso, vale a pena manipularmos a função de custo para obter as demais medidas de custo, pois se o 

fizermos para a função quadrática, estaremos aptos a fazer para qualquer função que possa aparecer. 

Obtendo os demais custos a partir de uma função de custo cúbica 

Custo fixo 

Fácil. É apenas a parte que não varia conforme a quantidade produzida. 

Em outras palavras, é a parte da função que não está multiplicando, dividindo, racionalizando ou elevando “q“, 

nem sofrendo dele qualquer uma dessas operações. 

No nosso caso, simplesmente “CF=α”. 

Custo variável 

Mais fácil. Tudo que não for custo fixo na função, é custo variável. 

No nosso caso, é CV=βq+γq2+δq³. 

Custo variável médio 

O CVMe nada mais é do que o custo variável por unidade produzida. Portanto, basta dividirmos a equação que 

acabamos de descobrir por “q”. Fica assim: 

CVMe=CV/q 

CVMe=
βq+γq2+δq³

q
 

CVMe=β+γq+δq2 

Custo Marginal 

Esta função é importante, e por isso repetirei: a função de custo marginal é a derivada da função de custo. 

Então, derivá-la-emos: 

1. α+βq+γq2+δq³ 

2. αq0+βq1+γq2+δq³ (revelando os termos “ocultos”) 

3. 0.αq0+1βq1+2γq2+3δq³ (descendo “cópia” dos expoentes para multiplicar) 

4. 0.αq-1+1βq0+2γq1+3δq2 (subtraindo 1 dos expoentes originais) 

5. 0.αq-1+1β1+2γq+3δq2 (resolvendo as potências) 

6. β+2γq+3δq2 (resolvendo as multiplicações) 

Pronto! Concluímos que CMg=β+2γq+3δq2   
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E digo mais: são essas funções de CVMe e CMg que nos permitem construir curvas em formato de “U”, como 

são cobradas em provas. Muito bem! Chegou a hora de praticarmos. 

Maximização de Lucros 

O fato é: toda empresa maximiza o lucro no ponto onde a Receita Marginal é igual ao Custo Marginal. 

Após “impor” esse fato a você, demonstrarei sua verdade de três formas diferentes: derivação, gráfica e 

lógica. Vamos às demonstrações. 

Vou começar, de propósito, pela mais difícil, e deixar a mais fácil para o final. Assim vamos dar um tranco na 

sua cabeça. 

Demonstração da igualdade RMg=CMg na maximização do lucro com Derivação 

Quando queremos maximizar uma variável, igualamos sua derivada a zero310. 

Pegamos a equação original: 

LT=RT-CT  

E a definimos em função da quantidade: 

LT(q)=RT(q)-CT(q) 

Agora, derivamos e igualamos a zero (é assim que maximizamos): 

∂LT

∂q
=

∂RT

∂q
-

∂CT

q
=0 

Temos dois velhos conhecidos na expressão acima. Encontrou? Eu ajudo: 

 

Portanto, concluímos, pela primeira vez, que: 

RMg-CMg=0 

 

310 É uma simplificação da história completa, mas que serve plenamente aos nossos propósitos. 
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Ou seja: 

RMg=CMg 

Demonstração gráfica 

Se a firma quer o maior lucro possível, ela irá produzir a quantidade que implique na maior diferença 

possível entre receita e custo. 

Graficamente, isso quer dizer a maior distância possível entre as curvas de receita total e custo total, 

conforme demonstrado a seguir: 

 

 

Sendo q* a quantidade que maximiza o lucro – como fica evidenciado pela maior distância possível entre 

receita e custo – note que a inclinação das curvas RT e CT, nesse ponto q*, é a mesma. 

Lembre-se que a inclinação da curva de RT é a RMg, ou seja, a variação observada na receita quando 

variamos a quantidade produzida. 

Isso também vale para a curva de CT, que tem por inclinação o CMg. Portanto, a condição para que as curvas 

tenham a mesma inclinação é: 

RMg=CMg 

Com isso, provamos a igualdade que maximiza o lucro pela segunda vez. 

Demonstração Lógica 

Agora apelo ao seu (bom) senso lógico. Se a firma está produzindo uma quantidade qualquer para a qual a 

RMg é superior ao CMg, ela deve passar a produzir uma quantidade maior, já que sua receita total crescerá 

mais do que seu custo total e, consequentemente, crescerá seu lucro.  
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Por exemplo, se aumentar minha produção em uma unidade vai aumentar minha receita em R$10 e meu custo 

em R$7, faz sentido produzir essa unidade. Afinal, ela me trará lucro de R$3. 

Se a próxima unidade der receita de R$10 e custo de R$9, ainda assim vale a pena produzir essa unidade pelo 

lucro de R$1. 

Enquanto minha receita por unidade adicional for maior do que meu custo, então vou produzir! 

A firma deve, então, aumentar sucessivamente sua quantidade, até o ponto em que acrescentar a próxima 

unidade seja indiferente. 

Se, por outro lado, a firma está produzindo uma quantidade em que o CMg é superior à RMg, então ela deve 

reduzir a quantidade produzida, já que o decréscimo no custo decorrente dessa decisão será maior do que o 

decréscimo na receita, aumentando seu lucro. 

Assim provamos, pela terceira vez, que a quantidade que maximiza o lucro, para qualquer empresa, é aquela 

que iguala RMg e CMg. 

Monopólio 

Há uma situação extrema; a concorrência perfeita, na qual a atomicidade do mercado garante que nenhum 

agente individual seja capaz de influenciar, sozinho, o preço de mercado, e a ausência de barreiras de entrada 

e saída, bem como a homogeneidade dos produtos, garante que as coisas continuem assim. 

Depois desse parágrafo de revisão introdutório, você já deve imaginar que vamos direto ao outro extremo: o 

monopólio. 

Como estamos falando de uma situação extrema, faz-se importante destacar que se trata apenas de uma 

construção teórica; assim como a concorrência perfeita, não existe monopólio puro. 

A primeira característica do monopólio é que a produção é dominada por uma única firma, que recebe o nome 

de monopolista. Ela consegue influenciar os preços do mercado por meio de ações individuais. 

No monopólio, o mercado (setor) inteiro é a firma monopolista. 

Claro que tudo tem um limite. O monopolista não irá aumentar indefinidamente seus preços, pois a quantidade 

que os consumidores dispostos a comprar de um bem qualquer dependerá de seu preço, e isso não é diferente 

no monopólio. 

Portanto, estar sozinho no mercado dá ao monopolista o poder de ajustar sua quantidade ofertada e, 

consequentemente, o preço, até maximizar seu lucro.  

Além disso, há outras hipóteses básicas da teoria do monopólio. 

De que o monopolista: 

 Possui perfeito conhecimento da sua curva de custos. 

 Possui perfeito conhecimento da curva de procura do mercado. 
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 Deseja maximizar seu lucro. 

Mas o que garante que, ao ver os lucros extraordinários do monopolista, outras empresas não decidam ofertar 

o produto e morder um pedaço do mercado?  

O que permite ao monopolista continuar sozinho? 

Barreiras de Entrada 

Existem diversas barreiras que impedem a entrada de concorrentes no mercado monopolista, mas todas elas 

são variações de alguma das seguintes: 

▶ Controle de recursos escassos: é o caso de uma fabricante de joias que detenha o controle de 

grande parte das minas de diamante, por exemplo. 

▶ Economias de escala (Monopólio Natural): alguns empreendimentos demandam um 

enorme investimento inicial, mas têm um custo total médio decrescente. É o caso das empresas de 

energia elétrica, que precisam construir estações dispendiosas e uma enorme rede de transmissão. A 

empresa estabelecida, que já está produzindo para muitos consumidores, terá um custo médio baixo, 

o que torna muito difícil para que um novo entrante consiga competir com seus preços. 

▶ Superioridade tecnológica: essa característica permite à empresa desenvolver produtos com 

qualidade a um custo menor do que as demais.  

▶ Externalidade de rede: significa que a empresa tem um grande número de consumidores, e 

esse fato gera valor para cada consumidor. Em outras palavras, quanto mais clientes, mais atrativo é o 

produto. Um bom exemplo é o Facebook: não faria sentido entrar na rede se nenhum de seus contatos 

estivesse lá, mas como há milhões de usuários, é interessante para o consumidor participar. Isso 

dificulta as coisas para uma nova rede social entrar no mercado. 

▶ Barreiras legais (Governo): existem duas formas pelas quais o governo cria um monopólio: 

ele pode conceder a exclusividade da prestação de um serviço ou fornecimento de um produto, ou 

pode garantir os direitos sobre uma criação. Os Correios, por exemplo, têm a exclusividade sobre o 

serviço de entrega de correspondências (cartas) no Brasil. Já a garantia de exploração econômica de 

uma criação é chamada de patente, no caso de invenções, e os direitos autorais, no caso de criações 

artísticas. 

▶ Controle de recursos essenciais (essential facilities): o exemplo real desse tipo de barreira 

é o caso de uma empresa ferroviária que adquiriu e passou a controlar todos os acessos a St. Louis, nos 

Estados Unidos, negando o acesso às ferrovias concorrentes, que ficavam impedidas de oferecer 

serviços ferroviários para e através de St. Louis. O tribunal concluiu que se tratava de uma tentativa 

de monopolizar e determinou que as ferrovias rivais tivessem acesso à ponte, terminais e abordagens. 
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Concorrência Monopolística 

A concorrência monopolística é parecida com a concorrência perfeita, mas os produtos ofertados pelos 

vários produtores possuem diferenciação. 

Sendo assim, a concorrência monopolística (ou “concorrência monopolista”, como aparece com menor 

frequência), é assim: 

 

Isso significa que cada empresa vende uma marca - cuja qualidade, aparência ou percepção do consumidor é 

diferenciada - e com isso detém certo poder de mercado. Na verdade, essa é a única forma de uma empresa 

nesse tipo de estrutura conseguir algum poder de mercado. 

Se os consumidores considerassem os produtos idênticos (homogêneos), estaríamos diante de uma 

concorrência perfeita, que é marcada pela existência de muitos produtos que, se não idênticos, possuem 

substitutos próximos. 

Se, por outro lado, o produto ofertado pela empresa fosse único, sem substitutos, seria um monopólio puro – 

pelo menos no curto prazo, diante da ausência de barreiras. 

Então, a concorrência monopolística guarda certa relação com essas duas estruturas. 

Essa é provavelmente a estrutura mais comum e mais difícil de ser analisada em um modelo, pois estes 

trabalham com simplificações que não aderem aos detalhes típicos da concorrência monopolística. 

Contudo, é possível descrever suas principais características: 

I. As empresas ofertam produtos diferenciados (heterogêneos), substitutos próximos entre si. Ou 

seja, a elasticidade-preço cruzada da demanda é alta, mas não infinita, já que não são substitutos 

perfeitos. Se assim não fosse, seria uma concorrência perfeita. 

II.  Não há barreiras relevantes. As empresas podem entrar e sair conforme a atratividade do mercado. 

Se assim não fosse, haveria um oligopólio, ou monopólio, a depender do número de empresas 

estabelecidas. 

Concorrência 
Imperfeita

Mercado 
atomizado

Informação 
completa

Sem 
barreiras à 

entrada

Produto 
homogêneo
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Formas de Diferenciação 

Diferenciar seu produto é algo que as firmas fazem com o objetivo de convencer o consumidor a pagar mais 

por ele do que pagaria por um produto simular da concorrência. 

Claro que cobrar mais pelo produto é apenas um meio para a real finalidade: lucro. 

Costuma-se separar em três as formas de diferenciação normalmente adotadas pelas empresas. 

 POR TIPO: é o caso de categorias diferentes de um mesmo produto. Como comida (japonesa, pizza, 

hambúrguer) ou livros (mistério, romance, didático). A intenção do produtor é capturar os 

consumidores que têm preferências por um tipo específico de bem e, assim, pode cobrar um pouco 

mais por isso. 

 POR LUGAR: o produto é diferenciado pela sua localização que, por gerar comodidade aos 

consumidores, permite cobrar um sobrepreço. Exemplos: papelarias em frente às escolas, postos 

dentro da cidade, farmácias em hospitais, etc. 

 POR QUALIDADE: Aqui é bem simples; os produtos de maior qualidade são vendidos por maiores 

preços, os de qualidade inferior são vendidos mais baratos. 

Também é possível combinar as formas, é claro, já que além de seus gostos peculiares (tipo) os consumidores 

em geral apreciam comodidade (lugar) e qualidade. 

Bens Públicos 

Algumas vezes, para entender um conceito, o melhor caminho é compreendendo seu oposto. Imagine como 

seria difícil explicar o conceito de “molhado” para alguém que não soubesse o significado de “seco”. 

No nosso caso, para entender o que é bem público, vamos entender o que é considerado bem privado. Para 

começar, deixa eu relembrar você de algo: 

Bem é tudo aquilo que possui utilidade para o consumidor, ou seja, algo que é capaz de satisfazer seus 
desejos e/ou necessidades. 

Então, você há de concordar comigo que tanto uma pizza quanto segurança nacional são bens, pois ambos 

têm utilidade. Mas vamos nos concentrar em suas diferenças.  

E essas diferenças consistem em duas características a serem desenvolvidas ao longo dos próximos 

parágrafos: a rivalidade e a exclusividade. 

Rivalidade e exclusividade 

Para começar, se eu comer um pedaço da pizza, você não poderá comer esse mesmo pedaço. Sinto muito. Isso 

porque meu consumo rivaliza com o seu. É como uma final entre dois times rivais: apenas um pode ser 

campeão. Já com a defesa nacional, o negócio muda de figura. O fato de o Brasil mirar suas baterias antimísseis 
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protege tanto eu quanto você. O fato de eu desfrutar dessa segurança não diminui em nada a sua segurança. O 

consumo do bem “defesa nacional” não é rival! 

Outra coisa sobre a pizza é que é muito fácil excluir alguém do consumo dela. Na prática, toda pizzaria faz 

isso: só consome quem pagar; quem não paga não consome. A pizza é um bem “excluível”, ou exclusivo. 

Novamente é diferente da segurança nacional, né? A bateria antimíssil vai disparar para proteger a casa do 

vizinho sonegador de impostos tanto quanto vai disparar para proteger a sua. 

Aqui as razões que importam são técnicas: não dá para programar a segurança nacional para proteger apenas 

um ou outro cidadão. Por isso, a segurança nacional é não excluível, ou não exclusiva, ou, ainda não excludente. 

Nossa conclusão, até aqui, é a seguinte: 

Bens Privados têm as seguintes características de consumo: exclusividade e rivalidade. 

Isso equivale a dizer que o bem privado é exclusivo e rival. Dá na mesma. 

E então? 

O ponto é que essas características dos bens privados (exclusividade e rivalidade) tornam 

possível saber a quantidade e o preço pago pelo bem, por cada consumidor. Podemos 

individualizar o consumo dos bens privados. 

Para outro exemplo de bem privado, pense no seu celular. Ele é rival e exclusivo. Rival, pois o 

fato de você ter adquirido ele impede que outra pessoa adquira o mesmo aparelho. 

Exclusivo porque o vendedor pôde excluir todos aqueles que não estavam dispostos a 

pagar o preço pelo aparelho. 

Dessa forma, quem percebe maior utilidade no consumo do bem vai comprar quantidades maiores e/ou 

pagará preços maiores. 

Daí o mercado funciona, e tudo aquilo que aprendemos sobre equilíbrio, excedentes, eficiência de Pareto e 

utilidade acontece. 

Os bens públicos são aqueles bens não rivais e não exclusivos. Isso significa que os bens públicos 

são não rivais e não exclusivos. Não rivais e não exclusivos. Só não vou repetir mais ainda 

porque quero te pedir para reler esse parágrafo... 

Pronto? 

Então você já deve imaginar que sem rivalidade e sem exclusividade, como é o caso dos bens públicos, isso fica 

bem mais complicado. 
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Então vamos entender os motivos que tornam essas características tão importantes. 

Os bens públicos não são assim: a bela queima de fogos pelas cidades brasileiras na virada de 

ano, por exemplo, é não rival, posto que o fato de você desfrutar os prazeres visuais não 

impede que eu também o faça; e não exclusivo, pois não é possível, para o organizador, 

excluir as pessoas que desejem assistir ao show. 

A não rivalidade também acarreta o problema chamado de caronas, ou free riders, que são os 

indivíduos que desfrutam dos bens sem contribuir para isso. 

Por exemplo: morei em um bairro residencial onde um guarda fazia rondas noturnas, 

cobrando R$30 por casa a cada mês. Contudo, como ninguém é obrigado a aderir, e como 

todos se beneficiam do serviço, pagando ou não, muitos vizinhos simplesmente não 

pagavam. 

Na verdade, é impossível de dizer se eles não pagavam porque simplesmente não ligam para 

isso, ou apenas sabiam que teriam o bem de qualquer forma e não estavam dispostos a 

pagar. 

Problema do Carona (Free Rider) 

“O carona” é o indivíduo que desfruta de um bem, recebendo seus benefícios, sem pagar nada por isso. 

O problema surge da não exclusividade no caso de bens públicos, ou de externalidades positivas. 

Como exemplo, podemos citar um show de fogos de artifício, a iluminação pública, asfaltamento, ou qualquer 

bem público que você possa imaginar. 

Por isso a Polícia, a Justiça e a segurança pública são financiadas por impostos. Afinal, como 

saber exatamente quanto cada cidadão “consumiu” do bem segurança nacional no último 

ano, por exemplo? 

Não tem como mensurar... 

Também por isso a iniciativa privada não costuma se interessar em oferecer os bens públicos, cabendo ao 
governo esse papel. 

São exemplos de bens públicos: a limpeza das ruas, dos rios e do ar; a segurança nacional (forças armadas, 

Polícia Federal e inteligência); os museus; os parques; a solidez e eficiência do sistema financeiro; o poder de 

compra da moeda. 

O que esses bens públicos têm em comum é não obedecerem à lógica de rivalidade e 

exclusividade. Pelo contrário, eles têm por características a não exclusividade e a não 

rivalidade. 

CARACTERÍSTICAS DOS BENS PÚBLICOS 
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Não exclusividade: é impossível, tecnicamente, impedir as pessoas de consumir o bem público. 

Consequência: carona. 

Não rivalidade: o consumo por um indivíduo não impede o consumo por outro. Consequência: custo marginal 

nulo. 

Regulação do Monopólio 

O governo dispõe de algumas formas para regulamentar o monopólio, evitando que a sociedade perca 

excedente. 

Para compreendermos quais soluções são mais adequadas e, consequentemente, quais são as respostas certas 

às questões de prova, precisamos diferenciar monopólios naturais de monopólios não-naturais. 

MONOPÓLIOS NATURAIS 

Um monopólio natural ocorre quando uma única empresa pode suprir todo o mercado sob um custo inferior ao que 
duas ou mais empresas teriam. Portanto, o monopólio natural é marcado pela presença de grandes economias de escala. 

 

É o caso das companhias de saneamento básico, que geralmente são monopolistas naturais. Imagine uma cidade servida 
por duas companhias de saneamento, cada qual com seu sistema de esgotos, seus canos cruzando a cidade toda, suas 
estações de tratamento, seus reservatórios... Os custos do setor praticamente dobrariam, enquanto a receita total do setor 
seria a mesma, mas agora dividida entre duas empresas, implicando em perda de eficiência para o mercado como um 
todo. 

Outros exemplos são as empresas de gás encanado, energia elétrica, telefonia fixa, correios, metrô... 

Todas têm em comum o fato de que seus elevados custos fixos implicam em custos médios decrescentes conforme 
aumenta a produção, ou seja, economia de escala.  

A regulamentação para monopólios não naturais costuma ser mais simples: o governo simplesmente impede 

a concentração nas mãos de um único produtor, ou determina a dissolução desse poder de mercado caso ele 

já exista. Há todo um arcabouço jurídico-legal assegurando a legitimidade dessa atuação.  

Há alguns anos, o CADE negou a fusão de Sadia com Perdigão, e de Nestlé com Garoto. Mais tarde, com uma 

série de exigências do governo, as fusões foram aprovadas. Mas o importante é saber que o governo age para 

evitar monopólios não-naturais. 

No caso dos monopólios naturais, por outro lado, impedir a concentração é uma solução muito ruim, pois 

implicará em maiores custos e maiores preços. Então há duas respostas: estatizar ou regulamentar. 

A estatização, ou seja, quando o governo decide operar os monopólios naturais por meio de empresas públicas, 

traz problemas políticos e administrativos que (ainda bem) não são cobrados em provas de economia, como 

lobbies, ineficiência e corrupção. 

Já a regulamentação é assunto nosso, e ela pode ser de diversos tipos. Contudo, a principal dela e aquela na 

qual nos concentraremos agora é a fixação do preço máximo que o monopolista pode cobrar. 

Regulação por preço do monopólio 
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Como você percebeu, o monopólio causa peso morto e ainda captura excedente do consumidor. Sendo assim, 

ele se afasta da concorrência perfeita, onde os excedentes são divididos de forma menos concentrada. 

Portanto, o governo pode “forçar” o monopólio ao equilíbrio da firma competitiva onde o preço é igual ao custo 

marginal (p=CMg), determinando como preço máximo que pode ser cobrado pelo monopolista seu próprio 

custo marginal. Graficamente, fica assim: 

 

Perceba que PM e QM são preço e quantidade de equilíbrio do monopolista, então é o que ele faria sem 

regulamentação. 

Ao determinar que o preço máximo é o custo marginal, o governo força o monopólio para o preço PC (que é 

igual ao custo marginal), e para a quantidade QC. 

Perceba que além de proporcionar mais bens transacionados e, melhor ainda, mais baratos, essa solução 

elimina o peso morto! 

Ótimo, né!? 

Nesse caso, você deve ter notado que o monopolista ainda terá lucro extraordinário, porque o preço está acima 

do custo médio. Mas nem sempre vai ser assim... 

Por isso, dizemos que p=CMg é a solução ideal, ou melhor opção, mas ela nem sempre será possível, porque 

em alguns casos, ao igualar preço e custo marginal, o monopolista acaba arcando com um custo médio 

superior ao seu preço. Sabe onde isso sempre ocorre? No monopólio natural... 

Regulação por preço do monopólio natural 

O que vou mostrar agora é por qual motivo a melhor solução para o monopólio natural é determinar como 

preço máximo aquele que iguala o custo médio do monopolista. 
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Veja só, no gráfico a seguir, a comparação entre a fixação de três preços: o preço pM que maximiza o lucro do 

monopolista; o preço competitivo pC, igual ao custo marginal; e o preço regulamentado pR, igual ao custo 

médio do monopolista. Após o gráfico, analisaremos cada uma das situações. 

Ah! Perceba que o gráfico representa um monopólio natural: a curva de custo médio é decrescente: há 

economia de escala. 

 

Com PM e QM temos o equilíbrio do monopolista, ou seja, preço e quantidade que maximizam seu lucro, ao 

igualar receita marginal e custo marginal. Essa situação tem o problema de gerar peso morto e perda de bem-

estar para o mercado como um todo. 

Caso o governo limitasse o preço ao custo marginal, isso significaria PC, e o monopolista teria prejuízos, já que, 

ao contrário do que ocorre em concorrência perfeita, sua receita média é decrescente, e é inferior ao custo 

médio em QC. 

Também ao contrário do que ocorre no monopólio “não natural”, o custo médio (CMe) é sempre decrescente, 

e, portanto, superior ao custo marginal (CMg). Sendo assim, igualar o preço ao custo marginal é uma forma de 

garantir que o preço será inferior ao custo médio, e garantir que o monopolista terá prejuízos. 

Portanto, essa regulamentação faria com que o monopolista natural deixasse de servir o mercado, tornando 

as coisas ainda piores. 

Para evitar que isso acontecesse, o governo poderia fixar o preço em PC e fornecer um subsídio no valor da 

área sombreada, ou seja, o governo cobriria o prejuízo do monopólio para que ele continuasse ofertando a 

maior quantidade possível ao maior preço possível. 
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Essa opção seria a melhor possível nessas condições, pois o subsídio garantiria a eficiência do monopólio. 

Contudo, para saber quanto pagar à firma monopolista, o Governo precisaria ter acesso às curvas de custo, o 

que raramente é verdade. Por isso, apesar de ser a opção teoricamente mais eficiente, esta não é considerada 

uma solução prática. 

Por fim, temos a situação na qual o governo fixação do preço no ponto de contato entre as curvas de demanda 

e de custo médio, ao preço PR. Dessa forma, o monopolista obtém lucro econômico zero – remunerando seus 

fatores de produção aos preços de mercado, incluindo seus proprietários – cobrando mais e ofertando menos 
do que no mercado competitivo. Mas essa regulamentação é muito mais prática. 

Por isso, apesar de não ser a solução mais eficiente, essa é considerada a melhor solução. E é ela que você vai 

marcar como correta quando aparecer na prova. 

Contas Nacionais: mensurações do Produto 

Um dos conceitos mais importantes em Contas Nacionais: as formas de mensuração do Produto, com destaque 

para o Produto Interno Bruto. Por isso, o objetivo desta parte é esmiuçar, resumir e esquematizar esses 

conceitos, que despencam nas provas. 

O primeiro passo é identificarmos e diferenciarmos os termos: 

▶ interno X nacional 

▶ bruto X líquido 

▶ a preço de mercado X a custo de fatores 
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▶ real X nominal 

Produto Interno Bruto 

É uma medida de todos os (i) bens e serviços finais gerados (ii) dentro das fronteiras do país, em (iii) 

determinado período de tempo, e (iv) avaliados a preço de mercado. Vamos discorrer sobre cada um dos 

elementos destacados. 

Bens e serviços finais 

Apenas bens e serviços finais entram no cálculo do PIB. Portanto, não são considerados os bens 

intermediários que são aqueles utilizados para produzir outros bens, e não para serem vendidos ao 

consumidor final. Tal técnica tem por objetivo evitar a dupla contagem, posto que esses bens são totalmente 

consumidos durante o processo produtivo do bem final – em outras palavras, os bens intermediários são 

agregados ao produto final. 

Entretanto, é importante diferenciarmos bens intermediários dos bens de capital, estes sim, são somados ao 

PIB. Os bens de capital (máquinas e instalações) adquiridos pelas empresas, no período corrente, para 

produção de bens, são somados ao PIB. Apenas uma parte dos bens de capital é consumida na produção, e isso 

se dá na forma do desgaste de uso sofrido pelas máquinas e instalações. Essa parte recebe o nome de 

depreciação. 

Depreciação 

É a parte do capital que se desgasta a cada ano, seja por obsolescência, por desgaste pelo uso no 

processo produtivo, ou por desgaste natural. 

Note que há, nesse caso, recontagem! Afinal, no preço do guarda-roupas (bem final) estará incluída uma 

parcela, ainda que ínfima, do desgaste da serra (bem de capital) utilizada para cortar a madeira adquirida pela 

empresa naquele ano, por exemplo. Assim, o PIB vai contar esse preço duas vezes: uma no preço do guarda-

roupas, outra no preço da própria serra adquirida pela empresa no ano corrente. Esse problema de 

recontagem é inerente ao PIB, mas é eliminado quando mensuramos o Produto Interno Líquido (PIL). Por 

líquido, estamos dizendo que a depreciação foi subtraída. 

Além dos bens de capital, há outros bens que não foram adquiridos pelos consumidores finais, mas que, 

mesmo assim, são contabilizados no PIB: os estoques. Quando a empresa produz algo e não vende no mesmo 

período corrente, ou quando adquire bens intermediários, mas não os utiliza, temos que ela investiu em 

estoques, e como esses não estarão incluídos no valor dos bens e serviços finais vendidos no período, eles 

devem ser contabilizados no PIB. 

Os investimentos em estoque (ou formação de estoques) podem ser positivos, se a empresa acumular mais 

estoques do que vender dos estoques acumulados nos anos anteriores, ou pode ser negativo, se a empresa 

vender mais dos estoques acumulados no ano anterior do que acumular no ano corrente. 

Dentro das fronteiras do país 
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Aqui está mais um conceito que será aprofundado adiante. 

Por enquanto, saiba que o PIB do Brasil, por exemplo, contabiliza os bens e serviços produzidos tanto pela 

Ambev e pelo Bradesco (empresas nacionais), quanto os bens e serviços produzidos pela BMW (alemã) e pela 

TIM (italiana), desde que isso ocorra no território brasileiro. Ou seja, o que a Ambev produz na filial da 

Argentina não entra no PIB. 

Isso é o que diferencia o Produto Interno Bruto do Produto Nacional Bruto, e veremos essa questão em mais 

detalhes daqui a um pouquinho. Ah! Aliás, só para fazer um suspense: a diferença entre PIB e PNB é um dos 

assuntos mais cobrados pelas bancas.  

Em determinado período de tempo 

Pode parecer óbvio que o PIB de 2020 só deve considerar os bens e serviços produzidos em 2020. Mas não é 

assim tão trivial. 

Significa que transações como compras de imóveis ou veículos produzidos em 2019 não serão considerados, 

bem como os estoques que foram formados nos anos anteriores, mas que só em 2020 chegaram ao consumidor 

final. 

Ah! Uma observação: tenho usado exemplos em bases anuais (PIB de 2020), pois o período de apuração do 

PIB mais frequente em provas é anual, contudo, a mensuração pode ser em qualquer período de tempo: o PIB 

pode ser – e é, na “vida real” – apurado trimestralmente, mensalmente, em décadas etc.  

Avaliados a preços de mercado 

A soma de todos os bens e serviços pelos seus preços de mercado, que são aqueles preços que o consumidor 

paga, é o que permite medir maçãs, televisores e aviões comerciais produzidos. Mas isso também significa que 

não são contabilizados no PIB os bens e serviços que não são comercializados no mercado, como os serviços 

das donas de casa no âmbito de seu lar, ou atividades ilegais, como o “jogo do bicho” ou o tráfico de drogas. 

Além disso, variações no PIB medido dessa forma podem ser provenientes de mudanças de preço, sem que 

tenha havido, necessariamente, aumento da produção. Em economias inflacionadas esse viés torna-se ainda 

mais evidente. Por isso, diferenciamos o PIB nominal, que inclui a inflação, do PIB real, que é medido em 

termos de preços constantes, ou seja, que subtrai o índice de inflação do PIB. 

Outra limitação do PIB a preços de mercado (PIBPM) é que, nos preços de mercado, estão incluídos os 

impostos indiretos (aqueles que incidem sobre produtos, veja o box adiante) e os subsídios concedidos pelo 

governo, que funcionam como se o governo passe uma parte do preço do produto, ou seja, como um imposto 

indireto invertido.  

Portanto, variações no PIB a preços de mercado podem decorrer de mudanças na política fiscal, ao aumentar 

impostos indiretos, por exemplo. 

Por esse motivo, o PIB também pode ser calculado a custo de fatores (PIBCF). Lembra-se quando definimos 

que as empresas remuneram os fatores capital e trabalho para poderem produzir? Pois bem, o PIBCF consiste 

em somar essa remuneração, chamada custo de fatores: 
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PIBCF = s + j + l + a 

PIBCF = PIBPM – impostos indiretos + subsídios 

PIBPM = PIBCF + impostos indiretos – subsídios 

Note que os termos “a preços de mercado” e “a custo de fatores” são autoexplicativos. 

O que cabe acrescentar é que podemos agrupar os impostos indiretos e subsídios num único conceito: 

impostos líquidos, que é o que obtermos quando subtraímos os subsídios dos impostos indiretos, ou seja: 

impostos líquidos = impostos indiretos – subsídios 

Portanto: 

PIBPM = PIBCF + impostos indiretos – subsídios 

PIBPM = PIBCF + impostos líquidos 

Em resumo, quanto maiores os impostos líquidos cobrados, maior será a diferença entre PIB a preços de 

mercado e PIB a custo de fatores. 

Líquido x Bruto 

Já falamos um pouco sobre ele, mas agora vamos reforçar e deixar um pouco mais claro. 

O Produto Interno Líquido (PIL) tem uma única diferença em relação ao PIB: a depreciação, que nada mais é 

que a parte do capital fixo desgastada (ou consumida) pelo uso ou pelo tempo. 

Se temos o PIB, subtraímos a depreciação para chegar ao PIB. O caminho inverso também é válido, ou seja, 

podemos somar a depreciação ao PIL para chegar ao PIB. Sendo assim: PIB=PIL+Depreciação e PIL=PIB–

Depreciação. 

O termo líquido também é usado no mesmo sentido para diferenciar o “investimento bruto” do “investimento 

líquido”: 

IB = IL + depreciação. 

Mas um alerta: nem sempre o significado do termo “líquido” em Contas Nacionais será “livre de depreciação”. 

Em alguns casos, será livre de “alguma outra coisa”. Como vimos com a renda líquida enviada ao exterior, que 

é a renda enviada livre da renda recebida, e com os impostos líquidos, que são impostos livres de subsídios, 

entre outros termos que fogem ao escopo. 

Nacional x Interno 

O Produto Nacional Bruto (PNB), ao contrário do Produto Interno Bruto (PIB), inclui as rendas dos residentes 
e das empresas domésticas auferidas no exterior e exclui as rendas de empresas e residentes estrangeiros 

que atuam no país. 
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Em outras palavras: 

O Produto Nacional Bruto é a soma dos bens e serviços finais produzidos em determinado período de tempo dentro das 
fronteiras de um país por fatores de produção nacionais. 

Sendo assim, imagine a seguinte produção, em milhões dólares, para três empresas (que por hipótese são as 

únicas que existem): 

▶ Empresa brasileira no Brasil: $500 

▶ Empresa brasileira em Portugal; $350 

▶ Empresa alemã no Brasil: $800 

A produção da empresa brasileira no Brasil entra tanto no PIB (critério territorial) quanto no PNB (critério de 

nacionalidade dos fatores). Contudo, para as outras duas empresas não será assim. 

A brasileira em Portugal não entra no PIB, já que a produção ocorre fora das fronteiras brasileiras, mas entra 

no PNB, porque a nacionalidade dos fatores é brasileira. 

Já a empresa alemã no Brasil, apesar de contribuir no PIB por estar em nosso território, não entra no PNB 

porque o fator de produção é alemão (e a renda gerada por ele também). 

Sendo assim, teríamos o seguinte: 

 PIB 

brasileiro 

PNB 

brasileiro 

Empresa 

brasileira no 

Brasil 

500 500 

Empresa 

brasileira em 

Portugal 

- 350 

Empresa alemã 

no Brasil 

800 - 

Total 1.300 850 

 

Para obtermos o PNB, partimos do PIB, incluímos a renda recebida do exterior e excluímos a renda enviada 

ao exterior. Quando a renda recebida supera a renda enviada, chamamos o resultado de renda líquida recebida 

do exterior. Caso contrário, teremos a renda líquida enviada ao exterior (RLEE), e isso é o mais comum 

no caso brasileiro. 

RLEE = REE – RRE 
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No caso de países como o Brasil, onde há grande presença de empresas estrangeiras em seu território, e poucas 

empresas nacionais em outros países, costuma-se utilizar o conceito de RLEE, visto que ele será positivo, 

indicando que mais renda é enviada do que recebida do exterior. Como resultado, o PIB será maior do que o 

PNB. 

RLEE = REE - RRE 

PNB = PIB - RLEE 

No nosso exemplo das três empresas, podemos “bater o resultado”: 

PNB = PIB – (REE – RRE) 

850 = 1300 – (800 – 350) 

850 = 1300 – 450 

850 = 850 

E bateu! Se tivéssemos duas variáveis, poderíamos ter descoberto a terceira. Agora vamos esquematizar tudo 

que vimos nesta parte! Observe atentamente a figura a seguir e, depois, veja os comentários logo abaixo. 
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Observe que no extremo superior temos o PIBPM. Para obter as outras medidas de produto, basta irmos 
descendo e subtraindo o fator considerado. Por exemplo, para obtermos o PNLCF subtraímos a RLEE, a 

depreciação e os impostos e, como exceção à regra, somamos os subsídios. 

Estrutura do Balanço de Pagamentos 

O Balanço de Pagamentos, de acordo com a estrutura do BPM6, é composto por contas, cada uma delas com 

funções específicas, ou seja, cada conta serve para registrar um evento diferente. 

Compreende a conta de bens e serviços (balança comercial e balança de serviços), conta de renda 

primária, conta de renda secundária, conta capital, conta financeira e erros e omissões. 

Produto 
(renda)

Interno

Bruto

A preço de mercado

A custo de fatores

Líquido

A preço de mercado

A custo de fatores

Nacional

Bruto

A preço de mercado

A custo de fatores

Líquido

A preço de mercado

A custo de fatores

(-)depreciação 

(-)depreciação 

(-) i.i. (+) subsídios 

(-) i.i. (+) subsídios 

(-) i.i. (+) subsídios 

(-) i.i. (+) subsídios 

(-)RLEE 
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Antes de falar sobre cada uma das contas e suas funções, é conveniente que você veja a estrutura atualmente 

utilizada, para ter um panorama geral. Então, dê uma rápida olhada, sem compromisso: 

1. Balança comercial (exportações e importações) 

Exportação 

Importação 

2. Balança de serviços (receitas e despesas) 

Manufatura sobre insumos físicos de terceiros 

Manutenção e reparo 

Transportes 

Viagens 

Construção 

Seguros 

Financeiros 

Outros 

3. Renda Primária (receitas e despesas) 

Salários e ordenados 

Renda de investimentos 

Demais rendas primárias 

4. Renda secundária (receitas e despesas) 

Transferências correntes 

Saldo do Balanço de Pagamentos em Transações Correntes (1+2+3+4) 

5. Conta Capital (receitas e despesas) 

Ativos não financeiros não produzidos 

Transferências de capital 

6. Conta Financeira Entrada líquida (-) ou saída líquida (+) 
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Investimento direto 

Investimento em carteira 

Derivativos 

Outros investimentos 

Ativos de reserva 

7. Erros e Omissões 

O Balanço de Pagamento é dividido em duas partes: acima da linha e abaixo da linha. E que linha é essa? É 

o saldo em Transações Correntes. 

 

Esse saldo é muito importante, então se liga que ele pode ser chamado de: 

 

▶ SALDO DO BALANÇO DE PAGAMENTOS EM TRANSAÇÕES CORRENTES 

▶ SALDO DA CONTA CORRENTE 

▶ SALDO EM TRANSAÇÕES CORRENTES 

É tudo a mesma coisa. 

Sendo assim, as transações correntes, o grupo de contas acima da linha, são as que se referem à exportação e 

importação de bens e serviços, a conta de rendas de fatores de produção (Rendas Primárias), e as 

transferências correntes311 (Rendas Secundárias). 

Portanto, o saldo acima da linha é composto por 1+2+3+4. 

Abaixo da linha temos as denominadas contas de capitais, que incluem os denominados capitais autônomos 

e capitais compensatórios. 

Dessa forma, capitais autônomos incluem os ativos não financeiros não produzidos312, as transferências 

de capital, os investimentos diretos, os investimentos em carteira, os derivativos e outros investimentos (como 

 

311 São as transferências correntes entre residentes e não residentes que não têm qualquer contrapartida, 

financeira ou não. Incluem aquele dinheirinho que seu primo que mora no Canadá manda para mãe todo mês, ou 

as doações que um brasileiro faz à ONG Médicos sem Fronteiras. 

312 Ativos não financeiros não produzidos são aqueles que não passaram por processo de produção, como a 

terra. 
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empréstimos e investimentos em moeda). Recebem esse nome pois não têm por objetivo precípuo financiar o 

balanço de pagamentos. 

Os capitais compensatórios, por outro lado, são os movimentos de capital que são precipuamente utilizados 

para financiar o balanço de pagamentos do país em questão, quando este é deficitário, ou do resto mundo, caso 

contrário. Trata-se das contas de caixa (Ativos de Reserva) e empréstimos que o país toma de organismos 

internacionais como o FMI para financiar seu Balanço de Pagamentos, além de eventuais atrasados. 

Observe que tanto os empréstimos de organismos internacionais como o FMI quanto os atrasados são 

lançados como Outros Investimentos. 

O saldo de movimentos autônomos e compensatórios é obtido pela soma dos itens 5+6 da estrutura 

demonstrada. 

A conta de erros e omissões tem caráter residual, ou seja, serve para “fazer a conta fechar”, uma vez que não é 

possível registrar todas as transações dos residentes de um país com os não residentes. 

Quero que você dê uma olhada nessa esquematização do BP, que destaca as principais contas. Isso deve 

direcionar sua atenção além de facilitar algumas conexões que você precisará fazer. 

 

 

Multiplicador Monetário 

Os bancos comerciais têm a capacidade de aumentar a quantidade de M1 ao aumentar os depósitos à vista. 

Eles fazem isso emprestando dinheiro. 

Vamos desenvolver esse raciocínio partindo de uma economia bem simples, até os modelos mais realistas que 

caem em prova. 

O sistema de reservas fracionárias 

Imagine, inicialmente, uma economia sem bancos comerciais. Neste tipo de economia, o único tipo de 

moeda é o papel moeda – não há depósitos à vista e, consequentemente, não há moeda escritural. Dessa 

forma, se o Banco Central colocar em circulação R$100, esse será o M1 total da economia, como PMPP. 

Agora, digamos que abriu o Banco Comercial Pioneiro S.A. Nesse primeiro momento, o Banco Central 

determina que 100% dos depósitos sejam recolhidos, ou seja, as reservas compulsórias serão de 100%, 
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e o Pioneiro não poderá emprestar. Nesse caso, ainda que os R$100 sejam depositados no banco, o M1 

ainda será igual a R$100, embora dessa vez seja composto por depósitos à vista.  

Então, o Banco Central reduz o compulsório para 30%. Imagine que Ana detém todo o M1 da economia: os 

R$100. Para manter seu dinheiro seguro, ela decide depositar tudo no Pioneiro. O banco, então, recolhe R$30 

e deposita no Bacen. Os R$70 que sobram, o banco empresta para Bruno, depositando em sua conta corrente. 

Esse novo depósito à vista implica em novo recolhimento ao Bacen, de R$21. O que sobra é emprestado a Carla, 

que saca os R$49. 

Perceba que o M1 foi dos R$100 iniciais para R$219: R$100 em depósitos à vista de Ana, R$70 em depósitos 

à vista de Bruno, e R$49 em papel-moeda em poder de Carla. 

O que proporcionou esse aumento foi o sistema de reservas fracionárias, onde permite-se aos bancos 

comerciais que apenas uma parte dos depósitos recebidos seja recolhida ao Banco Central, de forma que o 

restante pode ser emprestado. 

Esse processo de empresta-recebe depósito-empresta segue indefinidamente, especialmente em sistemas 

financeiros complexos como o nosso. 

O Multiplicador Monetário 

O multiplicador monetário (m) é, por definição, a quantidade de vezes que os meios de pagamento (M1) são 

maiores do que a base monetária (B). 

Sua fórmula é a seguinte: 

m=
M1

B
=

1

1-d(1-r)
 

Onde: 

d: é a parte dos meios de pagamento mantidos em depósitos à vista, ou seja, d=depósitos à vista/M1. 

r: é a parte dos depósitos à vista que se será mantida como encaixe bancário, ou seja, não será emprestada. 

Observe que tanto “d” quanto “r” assumirão valores entre 0 e 1, por representarem uma parte de um todo. 

Agora vamos ver alguns exemplos. 

▶ Exemplo 1 (encaixes de 100%) 

Neste exemplo, tudo que os bancos recebem de depósitos à vista é mantido como reservas. 

Dessa forma, r=1, e: 

m=
1

1-d(1-r)
=

1

1-d(1-1)
=

1

1-d(0)
=

1

1
=1 

Note que o multiplicador seria, nesse caso, igual a 1. Dessa forma, a base monetária seria 

exatamente igual aos meios de pagamentos.  
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▶ Exemplo 2 (sem depósitos à vista) 

Neste exemplo, as pessoas mantêm todos os meios de pagamento na forma de papel-moeda, e 

não depositam nada nos bancos, de forma que “d=0”: 

m=
1

1-d(1-r)
=

1

1-0(1-r)
=

1

1-0
=

1

1
=1 

Chegamos novamente no multiplicador 1, levando à conclusão de que quando não há depósitos 

à vista, os meios de pagamento também são iguais à base monetária. 

Muito bem! Vejamos, agora, de onde vem o multiplicador. 

Por definição: 

m=
M1

B
 

Podemos decompor M1 em duas partes: o percentual que fica em depósitos à vista (d), e o percentual de M1 

que fica em papel moeda (c): 

m=
c.M1+d.M1

B
 

O mesmo raciocínio vale para a base monetária (B), que pode ser dividida em papel-moeda em poder do 

público (c.M1) e encaixes totais (r.d.M1), sendo que “r” representa o total dos depósitos à vista que é mantido 

como encaixe. 

m=
c.M1+d.M1

c.M1+r.d.M1
 

Fazendo algumas manipulações algébricas da fórmula acima, chegamos a: 

m=
M1(c+d)

M1(c+r.d)
=

c+d

c+r.d
 

Lembre-se que “c+d=1”, e então: 

m=
1

c+r.d
 

Essa acima já é uma forma válida para o multiplicador, mas a mais comum é com apenas duas variáveis do 

lado direito. 

Se “c+d=1”, então “c=1-d”: 

m=
1

1-d+r.d
 

E, por fim, com uma última manipulação algébrica (fatorando o “d”), chegando à forma mais comum e útil do 

multiplicador monetário: 
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m=
1

1-d(1-r)
 

MULTIPLICADOR DA BASE MONETÁRIA 

 

Onde: 

d: depósitos à vista / M1 

r: reservas (encaixes) totais / depósitos à vista 

 

Sendo assim, você realmente deveria decorar a fórmula acima, pois ela será necessária em 90% das provas 
sobre o multiplicador. 

Relações do multiplicador monetário 

É muito importante que você perceba, pela fórmula do multiplicador, que aumentos no percentual de 

depósitos à vista (d), aumentam o multiplicador. Isso tem lógica, pois quanto mais as pessoas depositam nos 

bancos, mais estes têm para emprestar. 

A relação das reservas (r) é inversa: quanto maior o percentual dos depósitos à vista que os bancos “guardam”, 

menores serão os créditos concedidos (empréstimos) e, consequentemente, o multiplicador monetário. 

 

Vejamos alguns exemplos rápidos, só para fixar essa relação: 

▶ d=0,4 , r=0,6 m = 
1

1-d(1-r)
=

1

1-0,4(1-0,6)
=

1

1-0,4(0,4)
=

1

1-0,16
=

1

0,84
 = 1,19 

▶ d=0,4 , r=0,4 m = 
1

1-d(1-r)
=

1

1-0,4(1-0,4)
=

1

1-0,4(0,6)
=

1

1-0,24
=

1

0,76
 = 1,32 

 

Multiplicador Keynesiano 

m=
1

1-d(1-r)
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De acordo com a Teoria Keynesiana, a demanda agregada determina a renda da economia. Contudo, o consumo 

é determinado pela renda. 

Isso significa que um aumento, por exemplo, nos gastos do governo, provoca aumento na renda, que provoca 

aumento no consumo, que provoca aumento na renda, que provoca aumento no consumo, que provoca 

aumento da renda... e por aí vai. 

Claro que isso não ocorrerá indefinidamente, pois nem todo aumento da renda é utilizado para o consumo. 

E é aí que entra o multiplicador keynesiano, que nos informa quanto aumenta a renda da economia 

diante do aumento de um gasto autônomo. 

Para compreendê-lo, vamos começar pelo caso mais simples: com uma “economia fechada e sem governo”, na 

qual apenas o consumo depende da renda. 

Afinal, o multiplicador vai ser bastante “matemático”. Então melhor começarmos com calma. 

Depois vamos adicionando complexidade. 

Multiplicador keynesiano - economia fechada sem governo 

Suponha que nossa função consumo seja: 

C=100+0,8.Y 

Além disso, os investimentos são: 

I=500 

Observe que os investimentos aqui são totalmente autônomos, ou seja, não dependem da renda. 

Além disso, por enquanto não existe governo nem resto do mundo, então G, T, X e M também serão 

desconsiderados neste momento (depois acrescentamos). 

Nossa renda de equilíbrio será: 

Y=100+0,8Y+500 

Começamos somando 100 com 500: 

Y=600+0,8Y 

Passamos 0,8Y para o outro lado: 

Y-0,8Y=600 

Fazendo a subtração do lado esquerdo: 

0,2Y=600 

Trocando o “0,2” de lado: 
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Y=600/0,2 

E resolvendo a divisão: 

Y=3000 

Nossa renda de equilíbrio é de 3000. Agora, vamos aumentar os investimentos (I) de 500 para 1000: 

Y=100+0,8.Y+1000 

Y=1100+0,8Y 

Y-0,8Y=1100 

0,2Y=1100 

Y=1100/0,2 

Y=5500 

Uou! O que acabou de acontecer aqui? 

Um aumento de apenas 500 nos investimentos aumentou a renda de equilíbrio em 2500, ou seja, 5 vezes 

maior! 

Esse é um ponto crucial do modelo keynesiano, e tem um nome: o multiplicador keynesiano, representado 
por “k”. 

 

 

MULTIPLICADOR KEYNESIANO: nos mostra quantas vezes aumenta a renda de equilíbrio diante de um aumento nos 
gastos autônomos (aqueles que não dependem da renda). 

 

Não precisamos fazer todos os cálculos para descobrir. Ele tem uma fórmula bem simples: 

Multiplicador keynesiano (k) = 
1

1-c
 

Lembra-se que o “c” é a propensão marginal a consumir. 

Portanto, quanto maior for a propensão marginal a consumir, maior será o multiplicador keynesiano, 

pois isso resultará num denominador cada vez menor. 

No nosso exemplo anterior, a função era Y=100+0,8Y+500, então a propensão marginal a consumir era de 0,8. 

O multiplicador ficaria: 
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k=
1

1-c
=

1

1-0,8
=

1

0,2
=5 

E é por isso que um aumento no investimento provocou um aumento 5x maior na renda. 

Políticas econômicas no modelo IS-LM 

O modelo IS-LM serve também para avaliar a eficácia das políticas monetária e fiscal. E isso já é muito mais 

frequente em provas. 

Recordemos que o modelo nos mostra os níveis de juros e renda que equilibram, simultaneamente, o mercado 

real (bens e serviços) e o mercado monetário. Esse equilíbrio é visível graficamente no ponto onde a curva IS 

cruza a curva LM. Relembre agora o formato das curvas: 

 

Agora, veremos quais são os efeitos das políticas econômicas nesses mercados, utilizando ferramentas 

gráficas. Depois, resolveremos algumas questões para fixar o conteúdo. 

Política monetária: deslocamentos da curva LM  

Se o Banco Central aumentar a oferta monetária, ocorre o deslocamento da curva LM para a direita. Isso 

acontece porque os juros são o preço do dinheiro. Um produto que tiver sua oferta aumentada sem mudar a 

demanda enfrentará uma queda nos preços. A mesma coisa vale para a moeda: com mais moeda ofertada, 

haverá queda dos juros. 

A queda dos juros, aumenta os investimentos, pois mais projetos das empresas se tornam viáveis, pois seus 

retornos superam os juros. Os investimentos fazem parte da demanda agregada que, portanto, aumentará. 
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Conclusão: a política monetária expansiva, também chamada de afrouxamento monetário, tem por resultado 

o deslocamento da curva LM para a direita, aumento da renda e queda na taxa de juros no novo equilíbrio 

(ponto B). 

A política monetária restritiva, também chamada de aperto monetário, tem o efeito inverso: cai a renda e sobe 

a taxa de juros, bem como deslocamento da curva LM para a esquerda. 

Eficácia da política monetária 

A eficácia da política monetária dependerá da inclinação da curva IS. Isso é o mesmo que dizer que as 

variações na oferta monetária afetarão mais ou menos a renda de acordo com a sensibilidade da 

demanda do mercado de bens às alterações da renda e das taxas de juros. 

Os exemplos a seguir deixam isso bastante claro: 

EFICÁCIA DA POLÍTICA MONETÁRIA 

IS menos inclinada IS mais inclinada 
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Note que o deslocamento da curva LM é exatamente o mesmo, em ambos os 

quadros, efeito de uma expansão na oferta monetária de mesma magnitude 

(política monetária expansionista). 

Contudo, no quadro à esquerda, o resultado em termos de aumento de renda 

é muito superior, devido à alta sensibilidade da demanda às taxas de juros. No 

quadro à direita, ocorre o oposto: a expansão na oferta monetária tem pouca 

eficácia, e o nível de renda aumenta também pouco, em relação à variação na 

taxa de juros. 

 Política fiscal: deslocamentos da curva IS 

A política fiscal é o instrumento utilizado para o governo para influenciar o nível de renda do país através da 

demanda agregada. Lembre-se que: 

Y = C + I + G 

O “G” representa os gastos do governo, os quais respondem por grande parte dos gastos totais da economia 

na maioria dos países. Contudo, o aumento dos gastos não é a única forma pela qual o governo tenta influenciar 

a demanda agregada; ele pode buscar incentivar o consumo e o investimento por meio de redução ou aumento 

dos tributos, ou via transferências. 

O aumento nos gastos do governo (G) aumenta diretamente a renda (Y), mas também aumenta, indiretamente, 

o consumo (C). Como resultado, há deslocamento da curva IS na amplitude do aumento total na demanda 

agregada. 

 

Perceba que a amplitude de aumento da renda de Y1 para Y2 é igual à variação dos gastos do governo (ΔG) 

vezes o multiplicador dos gastos autônomos (
1

1−c
). O deslocamento de A para B é o efeito no mercado de bens 

e serviços. 

Contudo, há que se considerar também o efeito no mercado monetário: o aumento da renda provoca aumento 

na demanda por moeda e, como não há alteração na oferta monetária, o resultado é um aumento dos juros 
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que, por sua vez, provocam queda na renda por diminuírem os investimentos das empresas. Por fim, a 

economia encontra o novo equilíbrio em C. 

Essa queda nos investimentos que atenua o aumento dos gastos do governo e faz com que a renda aumente 

menos, recebe o nome de crowding out (efeito deslocamento). 

Por fim, vejamos o efeito de um aumento na tributação. O consumo é definido em função da renda disponível, 

que diminui com o aumento dos impostos. Por isso, a curva IS é deslocada para a esquerda, de forma a refletir 

a diminuição do consumo na demanda agregada.  

 

A queda na renda inicial (Y1 para Y2) é resultado na queda do consumo ocasionada pelo aumento dos 

impostos, e é equivalente à variação dos tributos (ΔT) vezes o multiplicador dos impostos do modelo 

keynesiano (
−c

1−c
). 

Contudo, o desaquecimento da economia pressiona os juros para baixo. O novo nível dos juros incentiva os 

gastos das empresas, aumentando a renda para Y3 e estabelecendo novo equilíbrio na economia no ponto “C” 

sob menor nível de juros (r2), e de renda (Y3). 

Podemos resumir as relações entre as variáveis da seguinte forma: 

Efeito/Causa 
Oferta monetária 

(M) 

Gastos do governo 

(G) 
Tributação (T) 

Renda (Y) + + - 

Juros (r) - + - 

Muito bem! Agora, com essa pequena introdução, poderemos conferir que a eficácia das políticas fiscais. 

Eficácia da política fiscal 

Semelhante ao que ocorre com a política monetária, a eficácia da política fiscal dependerá da 

inclinação da curva LM. Portanto, as variações na demanda agregada afetarão mais ou menos 
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o nível de renda de acordo com a sensibilidade da demanda por moeda às alterações da 

renda e das taxas de juros. 

Vamos aos exemplos: 

EFICÁCIA DA POLÍTICA FISCAL 

LM menos inclinada LM mais inclinada 

  

O deslocamento da curva IS é exatamente o mesmo, em ambos os quadros, 

efeito de uma expansão na demanda agregada de mesma magnitude (política 

monetária expansionista). 

Contudo, no quadro à esquerda, o resultado em termos de aumento de renda 

é muito superior. Isso ocorre pois, quando a LM é menos inclinada, o efeito 

crowding out é menor, pois o aumento na taxa de juros afeta pouco o 

investimento. Entenda melhor no tópico a seguir. 

 

Crowding Out 

O objetivo de uma política fiscal expansionista é aumentar a renda/produto agregado (a) via aumento dos 

gastos públicos (G). Contudo, isso tende a elevar a demanda por moeda, o que por sua vez aumenta a taxa 

de juros. Com juros maiores, as empresas tendem a diminuir seus gastos (I), posto que fica mais caro captar 

dinheiro e mais interessante aplicar o dinheiro em títulos. Por fim, há queda na renda/produto agregado (a), 

por causa da queda nos gastos das empresas. 

Esse movimento pode ser visualizado no modelo IS-LM, em 3 passos: 
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1 

 

O aumento dos gastos do governo é multiplicado pelo multiplicador 

keynesiano – igual a 1/(1-c) – fazendo com que a renda agregada aumente de 

Y0 para Y1. 

2 

 

 
O aumento da renda leva ao aumento da demanda por moeda para transação 

e precaução, levando ao aumento dos juros e à queda do componente 

investimentos da demanda (renda) agregada. A renda diminui de Y1 para Y2. 

3 
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 O efeito crowding out pode ser visualizado na seta vermelha, demonstrando a 

queda na renda agregada decorrente da diminuição dos investimentos, o que 

atenua o aumento provocado pelos gastos do governo (seta azul). 

Naturalmente, o efeito crowding out será maior quanto mais sensível for a demanda agregada em relação às 

taxas de juros, ou seja, quanto menos inclinada for a curva IS. Isso porque o aumento dos juros reduzirá muito 

o investimento. 

Regimes cambiais 

Sabemos que as taxas de câmbio tendem a variar. Afinal, são o preço de um bem (moeda estrangeira) e, como 

qualquer preço, está sujeito à Lei da Oferta e Demanda. 

Contudo, o governo pode entender que esse é um preço muito importante para ser deixado “solto”. Por outro 

lado, também pode concluir que é melhor deixar o câmbio flutuar, e é por aí que começamos esta parte do 

assunto.  

Câmbio fixo 

Sob o regime de câmbio fixo, a taxa de câmbio é determinada pelo governo. Mas isso não é feito por decreto! 

Em outras palavras, não basta o Presidente da República fazer um pronunciamento oficial dizendo que, a partir 

de agora, o dólar valerá R$0,50, e que você pode ir pra Miami fazer a festa... 

Ao estabelecer qual é a taxa de câmbio desejada, o Banco Central entra em ação, comprando e vendendo 

moeda estrangeira, até que essa taxa seja alcançada. 

Por exemplo: digamos que o dólar esteja valendo R$4, e o Banco Central se comprometa a alcançar a taxa de 

câmbio de R$3/dólar. Nesse caso, ele deve ir ao mercado e vender dólares. Isso aumentará a oferta e, como 

vimos, aumentos de oferta fazem cair os preços. 

Se depois mudarem de ideia e decidirem que a taxa deve ser de R$5, basta o Banco Central sair comprando 
dólares, o que pressionará a demanda e aumentará os preços da moeda estrangeira. O resultado será o 

aumento da taxa de câmbio. 

E qual vantagem há em optar por um regime de câmbio fixo? Ou seja, quais fatores são determinantes para 

adoção dessa política cambial? 

Bem, a principal delas é a previsibilidade que esse regime proporciona; os agentes exportadores ficam muito 

mais seguros sobre quanto poderão comprar com os dólares que obtiveram vendendo suas mercadorias para 

os gringos, e os importadores saberão com facilidade de quantos reais precisarão para poderem comprar suas 

mercadorias em dólar. Dessa forma, há maior incentivo para o comércio e investimento internacionais. Legal, 

né? 

Além disso, o regime de câmbio fixo assume um importante papel em economias inflacionárias. Ele se torna a 

chama âncora cambial. Como é estabelecida a taxa de câmbio, os produtores nacionais pensam algumas vezes 

antes de aumentar seus preços, pois, se o fizerem, os consumidores passarão a demandar mais produtos 

importados. Dessa forma, os preços nacionais ficam ancorados. O Brasil fez amplo uso da âncora cambial, como 

vemos em Economia Brasileira. 
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Mas acontece que também há desvantagens. 

A mais importante delas é que o Banco Central precisa ter muitos dólares para poder manter a taxa de câmbio 

fixa. E para ter muitos dólares, ele precisa estar pronto para comprar muitos dólares. O Banco Central compra 

dólares com reais. Quando o Banco Central entrega reais (haveres monetários) em troca de dólares (haveres 

não monetários), há criação de moeda, ou seja, política monetária expansionista! 

Se houver mobilidade de capitais, ou seja, se a moeda estrangeira puder entrar e sair do país sem grandes 

problemas, esse fluxo ocorrerá o tempo todo. Como ocorre com qualquer bem, se sua oferta aumenta há queda 

no preço, e se sua demanda aumenta, há elevação no preço. Como a taxa é fixa, mudanças no preço (taxa de 

câmbio) são indesejadas, e o Banco Central atuará o tempo todo comprando e vendendo moeda estrangeira, e 

expandindo e contraindo a oferta monetária de forma “não intencional”. 

Portanto, sob câmbio fixo, o Banco Central perde a autonomia na condução da política monetária, que 

passa a ser passiva em relação ao mercado de câmbio. Perceba que essa desvantagem é relativizada pela 

capacidade que a âncora cambial tem de manter o nível de preços sob controle, mas a política monetária não 

serve apenas para isso. 

Como mencionei, valorização ou desvalorização ocorrem quando o Governo e Banco Central atuam na taxa 

de câmbio. Portanto, é isso que ocorre sob o regime de câmbio fixo. 

 Câmbio flutuante (flexível) 

O regime de câmbio flutuante – algumas vezes chamado de regime de câmbio flexível – é o outro dos extremos: 
o Banco Central não intervém no mercado de divisas internacionais. Dessa forma, o que determina as taxas de 

câmbio são os interesses (e humores) do mercado. 

Se houver muita demanda por moeda estrangeira, haverá depreciação da taxa de câmbio e desvalorização da 

moeda nacional, e não há nada que o Banco Central fará a respeito. 

Quando um preço é determinado pelo mercado, a oferta pelo bem em questão iguala a demanda pelo bem em 

questão – há equilíbrio. No mercado cambial, isso significa a principal vantagem do regime de câmbio 

flutuante: o Balanço de Pagamentos fica em equilíbrio (entrada de divisas = saída de divisas). 

A desvantagem é a instabilidade. Os agentes não têm segurança alguma a respeito das taxas de câmbio, ao 

contrário do que ocorre no regime de câmbio fixo. 

Dessa vez, apreciação ou depreciação que ocorrem como resultado dos movimentos do mercado cambial. 

Agora que conhecemos os dois regimes cambiais extremos (fixo e flutuante), vejamos os intermediários. 

 Flutuação suja (dirty floating) 

O regime de flutuação suja é aquele no qual o Banco Central intervém pontualmente para evitar oscilações 

bruscas na taxa de câmbio, decorrentes de ataques especulativos. 

Nesse caso, o câmbio flutua livremente enquanto o mercado experimenta estabilidade. O Banco Central entra 

comprando ou vendendo divisas estrangeiras apenas quando os movimentos cambiais podem desestabilizar 

a economia ou atrapalhar os objetivos econômicos. 
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Também pode aparecer nas provas como flutuação administrada, que é apenas outra forma de dizer a 

mesma coisa. 

Esse é o regime adotado no Brasil desde o abandono da âncora cambial (câmbio fixo), em 1999, assunto que 

aprofundamos em Economia Brasileira. 

Bandas cambiais 

No regime de bandas cambiais, o Banco Central determina um piso e um teto para a taxa de câmbio, 

permitindo que ela varie dentro desse intervalo (a banda). Sendo assim, quando a taxa se aproxima do teto, 

por exemplo, o Banco Central entra vendendo moeda estrangeira. 

 

Dessa forma, o câmbio é flutuante enquanto está dentro dos limites, e torna-se fixo quando se aproxima deles.  

Resumo da eficácia de políticas monetária e fiscal em economias fechadas e 
abertas sob diferentes regimes cambiais 

Hipótese Política Variável Câmbio fixo Câmbio Flexível 

Economia fechada 

Política monetária 

expansionista 

Renda ↑ 

Juros ↓ 

Política fiscal 
expansionista 

Renda ↑ 

Juros ↑ 
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Perfeita mobilidade 
de capital 

Política monetária 

expansionista 

Renda - ↑ 

Juros - - 

Política fiscal 
expansionista 

Renda ↑ - 

Juros - - 

Sem mobilidade de 
capital 

Política monetária 
expansionista 

Renda - ↑ 

Juros - - 

Política fiscal 
expansionista 

Renda - ↑ 

Juros ↑ ↑ 

Mobilidade 
imperfeita de 
capital 

Política monetária 
expansionista 

Renda - ↑ 

Juros - ↓ 

Política fiscal 

expansionista 

Renda ↑ ↑ 

Juros ↑ ↑ 

     

Déficit Primário, Operacional e Nominal 

O déficit primário, como o nome sugere, é a mensuração mais básica, pois considera apenas a diferença entre 

as despesas não-financeiras e as receitas não-financeiras. Se o resultado for positivo, temos um déficit 

primário. 

O termo “receitas não-financeiras” pode aparecer como “receitas primárias”, que dá no mesmo, ok? Os outros 

dois conceitos irão agregar alguns elementos ao cálculo do déficit. Foi por isso que partimos do primário. 

Déficit Primário (DP) 
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= 

Despesas não financeiras 

– 

Receitas não financeiras 

O Brasil tem buscado obter superávits primários mensurados como uma porcentagem do PIB, para assim 

poder reduzir a dívida pública. 

O déficit operacional leva em consideração o pagamento dos juros reais. Ou seja, são consideradas as despesas 

financeiras: 

Déficit Operacional (DO) 

= 

DP + juros reais da dívida pública 

Por fim, o déficit nominal nada mais é que o déficit operacional corrigido pela inflação. Ele também pode ser 

calculado somando as despesas financeiras e não-financeiras e subtraindo as receitas financeiras e não 

financeiras. 

 

Déficit nominal = DO + inflação 

ou 

(Despesas não-financeiras+despesas financeiras) 

–  

(Receitas não-financeiras+receitas financeiras) 

= 

Déficit nominal 

Federalismo Fiscal 

O federalismo (ou Pacto Federativo) é uma técnica administrativa que possibilita o exercício do poder em 

grandes territórios, como o Brasil. 

Em países com grande amplitude territorial, e geralmente com populações cultural e socialmente 

diversificadas, o federalismo é condição quase obrigatória para a boa governabilidade e para a manutenção 

dos ditames democráticos. 

O federalismo baseia-se no estabelecimento de governos de âmbitos regional e local, em divisões 

administrativas denominadas “estados”, “municípios”, “distritos”, “províncias”, etc.  
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Cada um desses governos possui suas atribuições definidas, de tal forma que não haja conflito de interesses 

entre os entes federativos. No caso do Brasil, essa repartição de competências é definida, entre outros, nos 

artigos 22 a 25 da Constituição Federal de 1988. No que tange à parte tributária, a repartição de competências 

e de receitas (equalização tributária) é definida ao longo do capítulo constitucional que trata do Sistema 

Tributário Nacional313. 

Já o federalismo “fiscal” restringe o tipo de federalismo de que estamos tratando. Conforme vimos no primeiro 

parágrafo, o termo federalismo, sem o adjetivo “fiscal”, diz respeito à divisão de poder entre os níveis de 

governo. Já o Federalismo Fiscal diz respeito a poderes mais específicos: o poder de “gastar” e o poder de 

“arrecadar”. Mais especificamente, o federalismo fiscal tem estreita relação com a arrecadação de impostos e 

a provisão de bens e serviços públicos por parte dos diversos entes da federação. 

Outro termo comum para se referir ao federalismo fiscal é “descentralização fiscal”, no sentido de que o 

federalismo fiscal é intimamente ligado à descentralização da política fiscal (política de arrecadar e gastar). 

Motivos para o Federalismo Fiscal 

Uma importante pressuposição do federalismo fiscal repousa na ideia de que há livre negociação e certo grau 

de autonomia entre as unidades da federação, de tal forma que as funções de cada uma sejam cumpridas, bem 

como haja uma correta e justa distribuição dos recursos exigidos da sociedade (tais recursos advêm dos 

tributos). 

Assim, mais uma vez, você pode perceber que o federalismo fiscal significa uma divisão de tarefas entre os 

diferentes níveis de governo. 

No Brasil, estes níveis de governo são representados por: União, Estados e Municípios (o Distrito Federal 

acumula as funções de Estado e Município). 

Essa autonomia ou independência dos entes federados é fundamental para o bom funcionamento do 

Federalismo Fiscal.  

Nesta divisão de tarefas, de um modo bastante amplo, podemos destacar as duas principais tarefas de uma 

unidade federativa: arrecadar os tributos de sua responsabilidade (definidos pela Constituição Federal) e 

ofertar os serviços públicos de sua responsabilidade (saúde, educação, segurança, etc.). 

Neste ponto, em que já definimos o que é federalismo fiscal, nós podemos nos perguntar: por que é que existe 

o federalismo fiscal? Não seria muito melhor apenas um governo central arrecadar os tributos e administrar 

os gastos públicos. Seria muito mais simples, mais eficiente e menos custoso, certo?  

Não, errado! 

O pacto federativo garante uma melhor execução das políticas públicas de que a sociedade tanto necessita. 

Conforme veremos a seguir, existe toda uma lógica na divisão de receitas e encargos entre as esferas 

governamentais. É justamente essa divisão que possibilita uma maior eficiência na execução das políticas 

públicas. 

 
313 Essa repartição de competências e receitas tributárias é estudada a fundo, do ponto de vista normativo, no 

Direito Tributário e/ou no Direito Constitucional (na parte de Sistema Tributário Nacional). 
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Estas são as três abordagens que justificam a adoção do federalismo fiscal: 

a) Concorrência entre governos locais revela as preferências das pessoas pelos bens públicos; 

b) Cooperação entre níveis de governo aumenta a eficiência do setor público; 

c) Explicitação das externalidades. 
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