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RESUMO 

 
SYLVESTRE, Andre Zech. Despesa pública: legalidade e discricionariedade. 
2017. 175 p. Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2017. 
 
 
Diante das inúmeras atividades que passou a assumir, sobretudo em decorrência 

do surgimento da função promocional do Direito, o Estado, por outro lado, passou 

a gastar mais. Longe de se tratar, como poderia parecer a primeira vista, de uma 

simples conta matemática, esta situação exige, sobretudo, qualidade. Isso implica 

em planejamento que, por sua vez, tem no Sistema Orçamentário o maior 

instrumento para consecução do “plano” (fruto do planejamento). Bem 

compreendido o cenário e resta evidente a ligação funcional desempenhada pelo 

gasto, que existe para concretizar o orçamento que, a sua vez, é instrumento para 

a consecução dos objetivos constantes do “plano”, e, todos, por fim, concretizam a 

Constituição. O Sistema existe. Na prática, contudo, o que se vê é uma absoluta 

quebra de racionalidade diante do entendimento acerca da “autorizatividade” do 

orçamento que, na prática, significa conferir ao Poder Executivo o “poder não 

executivo”. O resultado: desperdício de recursos, dotações ociosas. Orçamento é 

lei, está na Constituição Federal. Autorizativo é o que querem que seja. Impositivo 

não é o oposto – diga-se. Esta inadequada dicotomia retira a questão dos seus 

corretos termos: o orçamento confere ao Poder Executivo um “conjunto de poderes” 

voltados à sua consecução. Um poder-dever funcionalizado. O orçamento dá vida 

àquele “conjunto de poderes”, ao mesmo tempo em que serve de instrumento de 

ação do Plano Plurianual. O “poder não executivo” vem sendo exercido, 

nitidamente, à revelia da Constituição, seja de maneira omissiva, quando 

imotivadamente se queda inerte à programação, seja de forma comissiva, com os 

famigerados contingenciamentos de empenho (art. 9º, LRF) como – indevido – 

instrumento de política fiscal. É sobre esta gama de situações que se destina o 

presente estudo. 

 

 

Palavras-chave: Direito Financeiro.  Despesa Pública. Orçamento. Execução 

Orçamentária. Legalidade. Discricionariedade. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

SYLVESTRE, Andre Zech. Public expenditure: legality and descretion. 2017. 175 
f. Master Degree – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
 
In view of the numerous activities that its began to assume, especially as a result of 
the  function to promote the Law, the State, on the other hand, began to spend more. 
Far from dealing with a simple mathematical account, as it would seem at first sight, 
this situation requires, above all, quality. This implies in planning that, in turn, has in 
the budget system the greatest instrument for achieving the plan (the result of 
planning). The scenario is well understood, there is a clear functional link promoted 
by expenditure, which exists in order to achieve a budget which, in turn, is an 
instrument for attaining the objectives set out in the "plan", and, finally, in the end all 
of them formalize the constitution. The System exists. In practice, however, what is 
seen is an absolute break of rationality in the face of an understanding of the 
"authorizactivity" of the budget, which in practice means giving to the executive 
power the "non-executive power”. The result: waste of resources, idle 
appropriations. Budget is law, it is in the federal constitution. Authorizactivity is what 
they want it to be. Impositive it is not the opposite. This inadequate dichotomy 
removes the question of its correct terms: the budget gives to the Executive Power 
a "set of powers" aimed at its attainment. A power-duty functionalized. The budget 
gives life to this "set of powers", at the same time as it serves as an instrument of 
action of the Multiannual Plan. The "non-executive power" has been clearly 
exercised in default of the constitution, or in a commissive way, with the infamous 
contingencies of commitment (article 9, LRF) as - improper - fiscal policy instrument. 
It is on this range of situations that the present study is intended.  
 
 
Keywords: Financial Law. Public Expenditure. Budget. Budget Execution. Legality. 
Discretion.  
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INTRODUÇÃO 

 

Entender a Lei Orçamentária como simples autorização para gastos pelo 

gestor, delimitando sua área de atuação, de modo que possa aquele decidir, 

livremente, sobre gastar ou não determinada previsão orçamentária, acaba por 

infirmar, segundo nos parece, a finalidade e normatividade presentes no 

Orçamento, decorrentes da previsão constitucional.  

 

Sua inserção em um verdadeiro Sistema Orçamentário que serve de 

instrumento para consecução do plano governamental coloca a discussão em seus 

exatos termos. É, pois, a LOA, a ponta de racionalidade de todo um sistema de 

planejamento coeso e harmônico 

 

A necessidade de planejar, gastar de maneira racional, pensando em longo 

prazo, é uma exigência dos estados modernos. Planejar significa economizar. Se 

naquela modelo abstencionista de estado, típico do liberalismo, esta atividade não 

era lembrada, nos dias atuais, com a galopante função promocional do Direito, o 

planejamento virou mesmo uma questão de sobrevivência. 

 

O gasto público, neste contexto, encontra-se absolutamente funcionalizado. 

Surge da lei orçamentária (na forma de crédito orçamentário) com a finalidade de 

executar a própria lei. Disso não destoa a própria discricionariedade administrativa 

outorgada ao Poder Executivo – embora não exclusivamente – para executar o 

orçamento. 

 

O orçamento é lei e deve ser cumprido. O Ordenamento Jurídico já confere 

ao gestor flexibilidade orçamentária suficiente para superar eventuais novidades na 

dinâmica atividade que é executar o orçamento. 

 

Não se quer, com isso, tolher do administrador público o juízo de 

oportunidade e conveniência que lhe é inerente na condução da coisa pública, mas, 

dotar de objetividade as decisões por ele tomada quando da efetivação de gastos 

públicos.  
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Não se pode conceber, isto sim, que toda a racionalidade da atividade de 

planejamento deixe de existir quando da execução orçamentária.  

 

Ao deixar de realizar gastos, fazê-lo a menor, ou mesmo, em termos diversos 

daquele inicialmente previsto (em decorrência de créditos adicionais) na Lei 

Orçamentária, deve o gestor, segundo entendemos, estar amparado em 

justificativas plausíveis, além de prestar observância a diversas outras 

condicionantes, decorrentes do papel exercido pelo Orçamento, tais como: o pacto 

democrático e o sistema representativo; o princípio da proporcionalidade; os 

direitos fundamentais sociais; o princípio da proibição do retrocesso; a 

fundamentação idônea e motivada; além dos princípios administrativo-

constitucionais.  

 

Não é isso, contudo, o que se observa na prática, sendo comum que, já no 

início do exercício financeiro, à revelia do disciplinamento legal, bem assim de tudo 

que fora aprovado, democraticamente, pelos representantes do povo, que seja 

editado o tão conhecido “Decreto de contingenciamento de empenhos”.  

 

De se ver, pois, que um dos primeiros atos costumeiramente adotados pelos 

gestores brasileiros, em sede de execução orçamentária, é justamente a negação 

do quanto constante do próprio orçamento, sem que tenha o Administrador Pátrio, 

ademais, durante o exercício financeiro, qualquer compromisso com o quanto 

constante daquela peça, sendo comum que deixe de gastar em diversas áreas 

sensíveis ou prioritárias, não obstante a previsão orçamentária, sem que seja 

apresentada qualquer justificativa formal para a não realização das despesas.  

 

Constata-se, assim, que orçamento tem sido a cada dia mais desprestigiado, 

tanto que jocosamente denominado de “peça de ficção”. A bem da verdade, vem 

sendo a Lei Orçamentária tratada em nosso país como uma verdadeira 

“formalidade necessária”. Reveste-se este importantíssimo instrumento de 

concretização constitucional, na prática, de elevado déficit de efetividade, não 

cumprindo, assim, esta importante Lei com sua missão constitucional.  



11 
 

 

Tal estado de coisas evidencia a premente necessidade de dotar o sistema 

de planejamento de concretude. Retomar aos lindes de legalidade o gasto público.  

 

Haverá, a depender de uma série de fatores, desde a própria redação do 

crédito orçamentário – mais ou menos precisa – até mesmo a existência de dotação 

própria, seja financeira, seja orçamentária. 

 

Conhecer bem a natureza jurídica das funções exercidas pelo Poder 

Executivo mostra-se imprescindível para saber do limite mesmo de sua atuação. 

As noções de legalidade e discricionariedade mudaram, novos valores, limites e 

vetores foram nela agregadas.  

 

A funcionalização da despesa pública somada ao necessário afastamento 

da “natureza autorizativa” do orçamento, são, segundo nos parece, caminhos que 

deverão ser necessariamente trilhados para que o Estado possa ter alguma 

efetividade em sua atividade de planejamento. 

 

A noção de facultatividade, ou melhor, de “poder de não executar”, atribuída 

ao Chefe do Executivo no momento da execução orçamentária, deve ser superada 

o quanto antes. Este entendimento retira toda a racionalidade da atividade. 

 

Nem se diga, à luz da natureza jurídica da função desempenhada pelo Poder 

Executivo, que este entendimento não poderia ser mais contraditório. É difícil 

admitir que a função discricionária outorgada pela lei orçamentária para que a 

Administração cumpra da melhor forma o orçamento anual possa se traduzir na 

própria negação da lei. 

 

 

Ademais, o controle e a responsabilização é decorrência lógica da forma de 

governo republicana adotada em nosso País, estando incluído aí o ato de não 

gastar, que, como se disse, ainda que seja possível, deve obedecer uma série de 
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condicionantes, sob pena de consequências jurídicas gravosas ao gestor, a 

exemplo do crime de responsabilidade.  

 

Deve ser esclarecido, de logo, considerando que a expressão “atividade 

financeira do Estado” pode comportar tanto o estudo jurídico-normativo, a cargo do 

Direito Financeiro, como também, o “pré-normativo” ou político, objeto de 

preocupação da Ciência das Finanças, que, este estudo se valerá, precipuamente, 

do Direito Financeiro em sua abordagem, sem prejuízo, claro, do auxílio dos demais 

Ramos do Direito, sobretudo Administrativo e Constitucional, em diversas etapas. 

O esclarecimento não impedirá a análise crítica das diversas normas que objeto de 

estudo do Direito Financeiro, quando se fizer necessário.  

 

A visão de gasto público adotada neste estudo o vê como um “poder-dever 

funcionalizado”, ou, em outras palavras, o “conjunto de poderes atribuídos ao ente 

público em matéria de despesa pública, cujo exercício pressupõe autorização 

legislativa prévia (leis orçamentárias)”. 

 

Desta noção depreende-se que, se por um lado, este “conjunto de poderes” 

pressupõe a existência da lei orçamentária, por outro, se destina a efetivar as 

necessidades públicas ali constantes, fruto da escolha realizada pelo povo, através 

de seus representantes. 

 

São estas as questões que animaram o espírito da pesquisa. 

 

Para que seja possível entender os limites de atuação da Administração 

Pública quando da execução orçamentária, dividimos o trabalho da seguinte forma: 

 

No capítulo 01 será abordada a evolução do perfil do Estado e o impacto nos 

gastos públicos daí decorrente. Ajudará a compreender a evolução das despesas, 

não somente no aspecto quantitativo, mas, sobretudo, qualitativo, levando o Estado 

a ter que lançar mão do planejamento para fazer frente às novas e crescentes 

necessidades. 
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Em seguida, no capítulo 02, analisaremos as despesas públicas de um ponto 

de vista funcional, compreendendo e delimitando seu conceito, abrangência e 

classificação. 

 

No capítulo 03 será o orçamento nosso objeto de estudo, oportunidade em 

que será possível compreender a lógica do sistema de planejamento, bem assim a 

necessidade de superação da “natureza autorizativa” do orçamento. 

 

Por fim, no capítulo 04, lançaremos os olhos para o próprio fundamento da 

atuação administrativa durante a execução orçamentária, isto é, legalidade e 

discricionariedade, para, em seguida, tratar dos principais limites à margem de 

liberdade da sua atuação, finalizando com o estudo do princípio da 

proporcionalidade como vetor de toda a atuação estatal. 
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CAPÍTULO 1 – A ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO E SUA 

EVOLUÇÃO 

 

Segundo a clássica noção “Hacienda” cunhada por Sainz de Bujanda, pode-

se elencar como integrantes da atividade financeira do Estado um conjunto 

bastante variado e complexo, composto por atuações administrativas, separadas 

basicamente em dois grandes grupos: um primeiro constituindo procedimento que 

se dirigem à obtenção de recursos financeiros, tributários, creditícios ou mesmo 

patrimonial. Em um segundo grande grupo inserem-se aqueles procedimentos que 

se destinam a aplicar os recursos obtidos. Desse modo, Fazenda Pública e 

atividade financeira, do ponto de vista funcional, seriam expressões equivalentes.1 

 

É sobre esta atividade, de vital importância para o Estado, que trataremos 

neste capítulo. Não só conhecê-la, mas saber um pouco mais Ramo do Direito que 

trata de estudá-la, é um ponto de partida necessário. Será, afinal, o instrumental do 

estudo. 

 

1.1. O Direito Financeiro e a atividade financeira do Estado 

 

A conceituação em si do Direito Financeiro, como de resto ocorre com as 

demais disciplinas do Direito, não é matéria fácil. Verifica-se do minucioso estudo 

realizado já na década de setenta pelo Professor Geraldo de Camargo Vidigal2, 

que, inicialmente, sequer fora reconhecida sua autonomia, por ser entendido como 

integrante do Direito Tributário, para em um segundo momento, obtida sua 

autonomia – didática, frise-se, dado que o direito é uno -, a depender da escola, se 

dar preferência às receitas, no período das denominadas “finanças clássicas”, e, 

então, ampliar sua atividade, no descortinar do que se chamou de “finanças do 

Estado do Bem-Estar e do Desenvolvimento”. 

 

                                                           
1 SAINZ DE BUJANDA, F. Sistema de Derecho Financiero. Madrid: Faculdad de Derecho de la 
Universidade Compluntense, 1977, 1 v. e 1 t., p. 26. 
2 Fundamentos do Direito Financeiro, São Paulo: RT, 1972, p. 53-59. 
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Este ramo do Direito é uma das diversas facetas da atividade financeira 

estatal, como bem aponta Carlos M. Giuliani Fonrouge ao afirmar que  

 

la atividad financiera tiene por finalidad hacer posible el 
cumprimiento de los objetivos del Estado, diferenciándose de la 
actividad privada por los fines y lo medios. Por supuesto que 
aquélla es compleja e incluye aspectos políticos, económicos, 
técnicos y jurídicos: de los tres primeros se ocupa la ciencia de las 
finanzas; del último, el derecho financiero, aunque Griziotti agrega 
uma terceira disciplina que otros incluyen em la primera: la política 
financiera3. 

 

Ainda que haja certa discussão a respeito, nos valemos da definição do Prof. 

Geraldo Ataliba, que define Direito Financeiro “como conjunto de princípios 

(jurídicos) e normas que têm por objeto a atividade financeira do estado” 4 , 

entendendo, em complemento, que a atividade do estado, no levantamento dos 

recursos, aquisição, guarda, gestão e administração e, ulteriormente, a efetivação 

das despesas, assim chamadas públicas, constituem o cerne do que se 

convencionou designar por atividade financeira do estado.5 

 

Partindo, assim, da clássica definição, pode-se elencar, com esteio na 

doutrina de Régis Fernandes de Oliveira, que este ramo do Direito tem por objeto 

“a) as receitas não tributárias; b) as despesas; c) o orçamento; d) o controle 

orçamentário que engloba os Tribunais de Contas; e) a dívida pública; e f) a 

responsabilidade fiscal”.6 

 

Com efeito, em breves linhas, pode a receita pública ser definida, nos termos 

da doutrina de Sousa Franco, como “qualquer recurso obtido durante determinado 

                                                           
3 FONROUGE, Giuliani. Derecho Financiero. Buenos Aires: Depalma, 1962, p. 13. 
4 ATALIBA, Geraldo. Apontamentos de Ciência das Finanças e Direito Financeiro e Tributário. 
São Paulo: RT, 1969, p. 34. É do também do insuperável Professor a seguinte definição: “O direito 
financeiro é o ramo do direito que rege a ação do Estado quando realiza receitas (contratuais ou 
coativas – estas tributárias), guarda e administra dinheiros e os despende (despesa pública)”. 
Prossegue: “São capítulos do direito financeiro, pois, a receita pública (e, como parte desta, o direito 
tributário), a gestão e guarda dos dinheiros públicos, a contabilidade pública, o direito orçamentário, 
a despesa pública e a fiscalização e contrôle de toda esta atividade”. (ATALIBA, Geraldo. Sistema 
Constitucional Tributário Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 217-218) 
5 ATALIBA, Geraldo. Apontamentos de Ciência das Finanças e Direito Financeiro e Tributário. 
São Paulo: RT, 1969, p. 6. 
6 MARTINS, Inves G. S. M.; MENDES, Gilmar da S.; NASCIMENTO, Carlos V. do.; SILVA, José A. 
da. Tratado de Direito Financeiro. São Paulo: Saraiva, 2013, 1 v., p. 11. 
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período, mediante o qual o sujeito público pode satisfazer as despesas públicas 

que estão a seu cargo”.7Com o destacado alargamento das funções estatais, 

adverte Héctor Belisario Villegas que o conceito tradicional de receitas tem sofrido 

uma reformulação hodiernamente para abarcar, também, a intervenção na 

economia nacional, tratando de assegurar o bem-estar social e o desenvolvimento 

econômico.8 

 

Despesas, a sua vez, segundo referido autor, são “las erogaciones 

dinerarias que realiza el Estado, em virtud de ley, para cumplir con la satisfacción 

de las necessidades públicas". Tal decisão – de gastar – pressupõe, nos termos 

desta mesma doutrina, “valoraciones de singular importancia: a) la selección de las 

necesidades de la colectividad que consideran públicas, aspecto variable y ligado 

a la concepción sobre el papel del Estado, y b) la comparación entre la intensidad 

y urgencia de tales necesidades y la posibilidad material de satisfacerlas”.9 

 

Um dos mais importantes institutos de Direito Financeiro, o orçamento, vem 

assim definido pelo famoso Black’s Law Dictionary, “a statement of an 

organization’s estimated revenues and expenses for a specified period, usu. a 

year”.10 Tal definição não se afasta do conceito histórico e tradicional de orçamento. 

 

Deve-se ter em vista, contudo, que sua conceituação, bem assim sua 

natureza jurídica permanecem sendo foco de intensos debates doutrinários, a ponto 

de Alfredo Augusto Becker discorrer a respeito da “natureza enigmática da lei 

orçamentária”, em sua Teoria Geral do Direito Tributário.11 

Conforme teremos a oportunidade de estudar, este vital documento estatal 

transformou-se ao longo do tempo, passando de simples peça contábil para um 

verdadeiro instrumento de planejamento estatal12  

                                                           
7 FRANCO, Antônio L de A. Manual deFinanças Públicas e Direito Financeiro. Lisboa: Faculdade 
de Direito de Lisboa, 1974, 1 v., p. 299. 
8 VILLEGAS, Héctor B.Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario.9. ed.Buenos Aires: 
2012, p. 59. 
9 VILLEGAS, Héctor B. Op. cit., p. 39. 
10 GARNER, Bryan A.] .Black’s Law Dictionary. 9. ed. Dallas:West, 2010, p. 177. 
11 BECKER, Alfredo A. Teoria Geral do Direito Tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 205. 
12 MARTINS, Inves G. S. M.; MENDES, Gilmar da S.; NASCIMENTO, Carlos V. do.; SILVA, José A. 
da. Tratado de Direito Financeiro. São Paulo: Saraiva, 2013, 2 v., p. 103. 
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Hodiernamente parece-nos, no entanto, que a matéria deve ser analisada de 

modo polifacético, na esteira da doutrina de Aliomar Baleeiro13, que vislumbra o 

instituto sob quatro óticas diversas, a saber: a) jurídica, objetivando saber de sua 

natureza jurídica à luz dos preceitos constitucionais, bem assim as relações daí 

decorrentes; b) política, através do qual o orçamento é visto no contexto das 

demandas por serviços, em proveito de grupos ou regiões, a exemplo das sempre 

difíceis escolhas orçamentárias, que se traduzem, a um só tempo, em benefício e 

sacrifício; c) econômica, como importante meio extrafiscal de atuação do estado na 

economia, em contexto de política fiscal; e, por fim, a d) técnica, a englobar tanto 

regras para materialização do orçamento, como, também, indicadores, estatísticas, 

principalmente sob o aspecto contábil. 

 

A evolução havida na concepção de orçamento, atrelada ao dinamismo 

próprio das sociedades modernas, é bem assinalada por Régis Fernandes de 

Oliveira, que destaca a questão sob o aspecto econômico, esclarecendo que de um 

documento com acanhado reflexo na economia, passou o orçamento a 

desempenhar papel de destaque na atuação do Estado na Economia.14 

 

Cabe-nos, ainda, nessas linhas gerais e conceituais acerca dos principais 

objetos de estudo do Direito Financeiro tratar da dívida pública. A par da acirrada 

discussão acerca da natureza jurídica dos empréstimos públicos – face da mesma 

moeda da dívida pública –, se contratual ou unilateral, temos que, Estevão Horvath 

e Régis Fernandes de Oliveira, o definem como “o contrato administrativo pelo qual 

o Estado recebe determinado valor que se obriga a pagar, na forma por ele 

estipulada”.15 

 

Os demais temas afetos ao Direito Financeiro seriam, segundo nos parece, 

dependentes dos três acima citados, fato este que não lhes retira sua importância 

                                                           
13 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à ciência das finanças. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2012, p. 525-526. 
14 OLIVEIRA, Regis F. de. Curso de Direito Financeiro. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 401. 
15 OLIVEIRA, Regis F. de; HORVATH, Estevão. Manual de Direito Financeiro. 6. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 226. 
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singular. É dizer: são eles instrumentais à correta arrecadação, gasto, planejamento 

e endividamento estatais.  

 

Com efeito, a disciplina trazida pela Constituição de 1988 acerca dos 

Tribunais de Contas, bem assim acerca da responsabilidade na gestão dos 

recursos, consubstanciada na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 

nº 101/00), visam, sobretudo, balizar o gestor nas decisões atinentes à atividade 

financeira, responsabilizando-o quando for o caso, em abono mesmo ao princípio 

republicano. 

 

Não por acaso deixamos para o final do tópico uma, ainda que evidente, 

importante constatação: todos os institutos pertencentes à atividade financeira do 

Estado têm por norte a satisfação das necessidades públicas. Estas serão 

analisadas, todavia, no próximo tópico. 

 

1.1.1. A questão das necessidades públicas 

 

Com base na doutrina de Geraldo Ataliba, pode-se afirmar que a Ciência das 

Finanças tem como questão central a repartição de encargos entre os membros da 

sociedade, estudando, para tanto, a forma, momento, meios, processos e critérios 

que possibilitem tal fim.16 

 

Esta repartição de encargos tem por fim fazer cumprir a razão mesma da 

existência do Estado: a consecução do bem comum, razão pela qual Raymundo 

Juliano Rêgo Feitosa afirma que “a atividade financeira do Estado se constitui em 

uma questão central na discussão mesmo do próprio Estado”.17 Por sua vez, em 

interessante síntese, Pablo Lucas Verdu define o Estado como “la sociedad 

territorial juridicamente organizada, con poder soberano, que persigue el bienestar 

general”.18 

 

                                                           
16 ATALIBA, Geraldo. Op. cit., p. 8. 
17  FEITOSA, Raymundo J. R. A constituição financeira como questão crucial do direito 
constitucional. Revista de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, n. 80, 2002, p. 131. 
18 VERDU, Pablo Lucas. Curso de derecho político. 2. ed.Madrid: Tecnos, 1977, 2 v., p. 49. 
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O bem-estar geral a que alude Verdu está indissociavelmente ligado ao 

conceito de necessidade pública, eis que esta consiste basicamente naqueles 

interesses que o Estado objetivará atender para o atendimento daquele bem-estar 

geral. Não há, como nem poderia ser diferente, um conceito estático e imutável de 

necessidade pública, pois é certo que a depender do perfil de Estado muito diversas 

serão estas necessidades, daí porque Fonrouge, quando trata da atividade 

financeira do Estado afirma que será a própria altivez do Poder Público nos campos 

social e econômico que irão ditar o perfil desta atividade.19 

 

Aliomar Baleeiro conceitua necessidade pública como “toda aquela de 

interesse geral, satisfeita pelo processo do serviço público. É a intervenção do 

Estado para provê-la, segundo aquele regime jurídico, que lhe dá o colorido 

inconfundível. A necessidade torna-se pública por uma decisão dos órgãos 

políticos”.20 

 

Ousamos, nesse ponto, fazer uma singela consideração ao conceito 

proposto pelo insigne mestre, no ponto em que não só de “serviço público” cuida a 

necessidade pública. É verdade que visa esta atender aos administrados, na busca 

do bem-estar geral. No entanto não seria incorreto afirmar que, mormente com a 

superação da denominada Escola do Serviço Público francesa, outras atividades 

administrativas, tais como fomento, polícia e regulação, também visam o bem-estar 

geral. 

 

As necessidades públicas, conforme teremos oportunidade de estudar mais 

adiante, são fixadas através de processo político, conduzido pelo Parlamento, mas 

limitado aos preceitos constitucionais. Daí porque Baleeiro afirma: “a necessidade 

torna-se pública por uma decisão dos órgãos políticos”,  

 

Nesse ponto, ensina Antonio L. de Sousa Franco21 que 

 

O grau de autonomia que se atribua ao Estado relativamente aos 
indivíduos, grupos e classes não permite esquecer que as decisões 

                                                           
19 FONROUGE, Giuliani. Derecho Financiero. Buenos Aires: Depalma, 1962, p. 16. 
20 BALEEIRO, Aliomar. Op. cit., p. 4-5. 
21 FRANCO, Antônio L. de A. Op. cit., p. 83-84. 
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são tomadas também em função de interesses: os governantes 
(que buscam um ‘apoio’ ou ‘suporte político’ – A. Downs), os 
administradores (ou ‘burocratas’, cuja decisão assenta no critério 
de maximização do seu poder, em termos de regulação da 
economia, de aumento do pessoal ou dos seus orçamento – teoria 
iniciada com originalidade por Nozick), os grupos de interesse da 
sociedade e os próprios cidadãos eleitores (é a concepção da 
escola da ‘public choice’: Buchanan, Tullock, Olson, Mueller; entre 
nós, A. Pinto Barbosa). 

 

Não se desconhece que, por certo, o conceito fluido de “necessidades 

públicas” respaldará, sob o pretexto social, decisões das mais escusas. Conforme 

adverte o mesmo autor lusitano,  

 

a lógica do eleitor votante leva-o a escolher o voto para tal mais 
eficiente, encontrando-se no mercado do voto e no âmbito dos 
sistemas eleitorais, com as propostas concorrentes dos partidos, 
que oferecem os seus serviços de representação (legislativa ou 
governativa), fazendo os seus marketing e publicidade e 
procurando, de umas formas em fase pré-eleitoral e de outras logo 
após (ciclos políticos), realizar os seus interesses próprios, os dos 
grupos de interesse que os apoiam e os dos eleitores, ‘apanhando’ 
os votos e fazendo as coligações necessárias à maioria.  

 

Em arremate, afirma o autor que à concepção idealista – valores abstratos 

que inspiram a escolha financeira –“contrapõe-se a componente realista da 

dimensão financeira no nível político, analisando os interesses próprios dos 

governantes e parlamentares e dos eleitores relativamente à decisão financeira”.22 

 

Essa realidade não mostra outra coisa senão a dominação. Tal visão não é 

nova, eis que, já na conceituação de Estado por Duguit é possível verificar que a 

dominação é elencada como elemento mesmo constitutivo daquele, pois, segundo 

Paulo Bonavides, ao explicar a concepção proposta por aquele jurista francês, “o 

poder político na Sociedade, que surge no domínio dos mais fortes sobre os mais 

fracos”, concepção esta rechaçada por Bonavides, pois, segundo aduz,  

 

admitir essa dominação por inerente a todo ordenamento estatal, 
isto é, por fato sociológico incontrastável, equivaleria decerto a 
excluir a possibilidade de um Estado eventualmente acima das 
classes sociais e dotado de características neutrais que pudessem 

                                                           
22 FRANCO, Antônio L de A. Op. cit., p. 84. 
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em determinadas circunstâncias convertê-lo no juiz ou disciplinador 
correto e insuspeito de arrogantes interesses rivais23. 

 

Dominação esta que, conforme adverte Régis Fernandes de Oliveira, 

 

não pode ser ostensiva. Deve ser disfarçada. Por vezes serve para 
dissimular determinados comportamentos ou para abafar 
inconformidades regionais ou locais. A despesa com a construção 
de uma creche ajuda a reduzir a pressão popular que envolve 
fechamento de ruas com queima de pneus, faixas de repúdio à 
administração etc.24 

 

 Tal estado de coisas ocorre sob o suposto atendimento às necessidades 

públicas, ao bem comum, tudo em plena observância aos procedimentos 

legalmente previstos para votação do orçamento, gastos públicos etc. 

 

Não obstante esta constatação cumpre esclarecer, de logo, escapar do 

objeto deste estudo os aspectos extrajurídicos demonstrados acima, o que não 

infirma a necessidade de alertar, ainda que, en passant, para esta visão “menos 

romântica” dos institutos jurídicos. 

 

1.2.1. O processo de transformação do Estado: da concepção Patrimonial à Fiscal 

 

A dinamicidade de que se revestem os fatos históricos torna penosa a tarefa 

de classificar, de forma estanque e segmentada, períodos de evolução. Conquanto, 

considerando que, no âmbito cientifico, as classificações auxiliam na compreensão 

dos fenômenos estudados, sendo certo, ademais, não ser possível se cogitar da 

correção desta árdua tarefa, mas sim de sua utilidade, nos valemos, com a 

finalidade de apresentar, de maneira objetiva, o processo evolutivo estatal, no que 

tange à sua atividade financeira, da clássica tripartição adotada por Ricardo Lobo 

Torres, qual seja, Estado Patrimonial, Polícia e Fiscal.  

 

A opção adota neste capítulo leva em conta, sobretudo, não ser a análise 

amiúde deste processo evolutivo o cerne do estudo que ora se propõe, servindo, 

                                                           
23 BONAVIDES, Paulo.Ciência política. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 70. 
24 OLIVEIRA, Rafael C. R. Gastos Públicos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 
132. 
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repise-se, como esclarecimentos que irão, de forma tangencial, situar e preparar, 

minimamente, o leitor, quando da análise das diversas questões que envolvem o 

dispêndio de recursos pelo Estado.  

 

Saber, quando do estudo de determinado instituto, como se deu seu 

processo evolutivo, confere, mormente para fins didáticos, maior segurança ao 

leitor quando da análise da questão.  

 

Esta a opção adotada neste primeiro Capítulo, que, pela abrangência e 

complexidade, comportaria, por si só, uma monografia a respeito.  

 

Sem que se retroceda aos primórdios da sociedade, quando já era possível, 

de alguma forma, se verificar o embrião do que hoje se conhece por atividade 

financeira estatal, passamos a expor, com esteio na classificação já consagrada 

pelo autor citado, a linha evolutiva do Estado, no que tange às finanças.  

 

O surgimento e desenvolvimento do chamado “Estado Fiscal” pode ser 

observado mediante análise histórica do desenvolvimento do próprio Estado frente 

às modificações socioeconômicas ocorridas nos últimos séculos. Com efeito, ao se 

tratar de “Estado Fiscal” se está tratando da estrutura do ente público enquanto 

detentor, arrecadador e investidor de receitas.  

 

A doutrina clássica costuma ensinar que há três divisões históricas quanto à 

estrutura do Estado: o Estado Patrimonial, o Estado de Polícia e o Estado Fiscal.  

 

O Estado Patrimonial surge na Europa em duas vertentes distintas, a que 

predominou na Inglaterra e na Holanda, caracterizada pelo fortalecimento da 

burguesia e pela não formação de monopólios, e a que predominou na França, 

Alemanha, Áustria, Espanha e Portugal, em que se formaram monopólios e rígidos 

privilégios corporativos.25 

 

                                                           
25 TORRES, Ricardo L. A Idéia de Liberdade no Estado Patrimonial e no Estado Fiscal. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1991, p. 13.  
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O Estado Patrimonial tem por característica intrínseca o fato de que o 

patrimônio público se confundia com o privado, de modo que o patrimônio do 

Estado, personificado na figura de um governante, confundia-se com o patrimônio 

deste próprio governante. Conforme Ricardo Lobo Torres, “no Estado Patrimonial 

se confundem o público e o privado, o’ imperium e o dominium, a fazenda do 

príncipe e a fazenda pública”.26 

 

Adotou-se o patrimonialismo financeiro na qual as rendas patrimoniais e 

dominiais do príncipe eram a fonte primordial de receita. Isso não significa, no 

entanto, que nesta época não havia tributos. De fato, havia cobrança de impostos, 

mas esta era, em especial, promovida pela Igreja e pela nobreza, conforme 

estrutura feudal que se consolidou durante a Idade Média. Esta estrutura de Estado 

beneficiava a minoria componente da nobreza e do clero, que, além de já deter 

posses, também contava com a prerrogativa de tributar.  

 

No feudalismo o senhorio cobrava tributos e rendas patrimoniais, 
pois o feudo se caracterizava principalmente como um conjunto 
rentável de direitos. Com a formação do Estado Moderno transfere-
se para o rei ou para o príncipe territorial o poder de exigir impostos. 
Mas, nos países que aderiram ao patrimonialismo, o senhorio e a 
Igreja conservam, perifericamente, o direito a algumas rendas 
fiscais e patrimoniais.27 

 

No final do século XVII, com o avanço do mercantilismo, o Estado de Polícia 

veio a se consolidar. Responsável por aumentar as receitas tributárias do Estado e 

centralizar a tributação, o Estado de Polícia caracterizava-se por ser 

intervencionista, modernizador, centralizador e paternalista.   

 

No plano político assume a feição do absolutismo esclarecido ou 
do despotismo iluminado. Do ponto de vista econômico 
corresponde ao mercantilismo – assim na vertente que procurava 
fortalecer o Estado pelo desenvolvimento das manufaturas como 
na que privilegiava o comércio – e, na Alemanha e na Aústria, ao 
cameralismo, especial manifestação do referido mercantilismo. No 
que pertine à estrutura social, promove a luta final contra as fontes 
periféricas de poder, inclusive do poder fiscal, representadas pela 
nobreza e pela Igreja.28 

                                                           
26 Ibidem, p. 13-14. 
27 TORRES, Ricardo L. Op. cit., p. 23. 
28 TORRES, Ricardo L. Op. cit., p. 52. 
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Decorre do absolutismo esclarecido a concentração do poder na figura do 

governante em detrimento daquelas fontes periféricas de autoridade estatal, isto é, 

nobreza e clero, que, gradativamente deixaram de ter a prerrogativa de tributar as 

demais classes. 

 

O mercantilismo preconiza para o Estado a maior posse de 
recursos possível, acreditando que ai resida a prosperidade. Daí 
propugnar pela maior disponibilidade de recursos e permanente 
saldo favorável na balança de comércio. Em termos de finanças 
públicas, propugnam os mercantilistas pela maior expansão das 
despesas, com o incremento da tributação.29 

 

Foi durante o Estado de Polícia que se iniciou a separação entre o patrimônio 

público e o privado, apesar de esta diferenciação ser, ainda, tênue, de modo que 

ainda se confundem política e economia.30 

 

Durante o Estado de Polícia, se alterou o conceito de “justiça fiscal”, já que  

a tributação, antes cobrada sem regulamentação ou controle específico pelo clero 

e pela nobreza, deixou de ser esporádica e centralizou-se como atividade estatal. 

Além disso, o tributo passou a apresentar “finalidades extrafiscais, podendo ser 

cobrado, com apoio na Razão de Estado, para o ulterior fomento das atividades 

produtivas.” 31 

 

Aliomar Baleeiro, ao apresentar os doutrinadores do Liberalismo, ensina que 

“em relação às finanças, batem-se sobretudo, pelo imposto direto e único, aplicado 

ao proprietário da terra, à base do produto líquido que recebe do agricultor a título 

de arrendamento”. 32 

 

Percebe-se que, se anteriormente o pagamento do tributo resultava por 

oprimir a liberdade das pessoas que o pagavam, durante o Estado de Polícia 

                                                           
29 OLIVEIRA, Regis F. de. Curso de Direito Financeiro. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 86. 
30 TORRES, Ricardo L. Op. cit., p. 51-52. 
31 Ibidem, p. 53. 
32 BALEEIRO, Aliomar. Op. cit., p. 19. 
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passou a ter papel contrário: de preço da liberdade. Segundo Torres, nesta fase, o 

tributo é “o fiador da conquista da riqueza e da felicidade, da liberdade de trabalho 

e do incentivo ao lucro no comércio e no câmbio”.33 

 

Durante o Estado de Polícia, o tributo não era encarado como coisa 

efetivamente pública, de modo que não havia um sistema tributário racional e 

efetivo. Dentre outros motivos (sociais e políticos), o Estado de Polícia entrou em 

grave crise econômica, causada, segundo Torres, por:  

 

[...] insuficiência das receitas, o excesso de despesa, a 
irracionalidade do sistema tributário, a permanência de fontes não 
tributárias, a expansão da venda de cargos públicos, a ineficiência 
e corrupção da administração privada da coleta de rendas, o 
crescimento da dívida pública não garantida pelos impostos, e os 
privilégios e isenções.34 

 

O Estado de Polícia foi, assim, gradativamente perdendo elementos que 

formavam e permitiam sua essência. As alterações políticas concomitantes ao 

surgimento do capitalismo e do liberalismo levaram a alterações nas conjunturas 

estatais que resultaram no surgimento do Estado Fiscal, caracterizado, em 

especial, pelo perfil eminentemente público das receitas públicas, levando à 

separação entre patrimônio público e privado.35 

 

O Estado passou a se apoiar e financiar principalmente na tributação, ao 

contrário do que ocorria no Estado de Polícia, em que o patrimônio do ente 

governante ainda era de sobremaneira importante na manutenção do Estado. Esta 

mudança, dentre outras consequências, resultou na racionalização da atividade 

tributária, conforme ensina Torres:  

 

Só o capitalismo resolveu a crise financeira dos Estados, pois 
garantiu os empréstimos com a receita de impostos e permitiu o 
aumento da arrecadação através do aperfeiçoamento da máquina 
burocrática, da extinção dos privilégios e isenções do antigo regime 
e da reforma dos sistemas tributários, estas últimas favorecidas 
pelos novos instrumentos jurídicos criados pela burguesia, como as 
sociedades anônimas e diversos contratos nominados que passam 

                                                           
33 TORRES, Ricardo L. Op. cit., p. 83. 
34 Ibidem, p. 89. 
35 Ibidem, p. 97. 
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a servir de base racional aos impostos, mormente o de renda, com 
o Estado Fiscal se aperfeiçoam os orçamentos públicos, substitui-
se a tributação do campesinato pela dos indivíduos, minimiza-se a 
intervenção estatal, tudo o que representa uma nova Constituição 
Financeira.36 

 

Esta racionalização levou à alteração da própria natureza do tributo, que, 

antes vinculado a fins específicos empreendidos pelo Estado, passou a ser cobrado 

permanentemente, e baseado na capacidade contributiva dos cidadãos. Esta 

mudança, inclusive, foi objeto do art. 13º da Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, de 1789:  

 

Art. 13º. Para a manutenção da força pública e para as despesas 

de administração é indispensável uma contribuição comum que 

deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com suas 

possibilidades.   

 

A própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, antecipando o 

caráter público que seria atribuído aos tributos em razão de sua publicização, ou 

seja, em razão de estas verbas se tornarem efetivamente públicas, assim dispôs 

em seus arts. 14º e 15º:  

 

Art. 14º. Todos os cidadãos têm direito de verificar, por si ou pelos 
seus representantes, da necessidade da contribuição pública, de 
consenti-la livremente, de observar o seu emprego e de lhe fixar a 
repartição, a coleta, a cobrança e a duração.  
Art. 15º. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente 
público pela sua administração. 

 

A publicização do tributo foi importante no sentido de que a tributação se 

tornou o “preço” da liberdade dos cidadãos, já que sua utilização passou a ser 

voltada aos cidadãos. Não obstante, esta liberdade somente pôde ser resguardada 

devido às limitações impostas ao poder de tributar, que vieram em defesa da 

propriedade privada contra abusos do Poder Público.37 

 

                                                           
36 TORRES, Ricardo L. Op. cit., p. 98. 
37 Idem. 
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A liberdade do indivíduo está intrinsecamente vinculada à tributação nos 

moldes do Estado Fiscal. No Estado Patrimonial prevalecia a liberdade estamental, 

com poderes e bens concentrados no clero e na nobreza, no Estado de Polícia 

florescia a liberdade do príncipe, em quem se concentrava o poder de tributação e 

a determinação dos rumos de sua utilização.  

 

Já o Estado Fiscal se caracteriza pela liberdade do indivíduo, especialmente 

com base no contrato social que rege a sociedade. As limitações ao poder de 

tributar do Estado constituem reserva de um mínimo que não pode, em absoluto, 

ser apropriado do indivíduo em prol do bem social. É uma parcela que lhe é 

inerente, e, portanto, não pode ser arrimada pelo Estado.38 

 

A instituição do Estado Fiscal no Brasil se deu junto com a ocorrência deste 

fenômeno em Portugal, que não acompanhou a evolução histórica, por exemplo, 

dos Estados Unidos e da Inglaterra, somente promovendo mudanças institucionais 

importantes em 1822, ano em que foi promulgada a Constituição lusitana.   

 

A Constituição portuguesa de 1822 incluiu entre os principais 
deveres do cidadão "contribuir para as despesas do Estado" (art. 
19), distinguiu entre a fazenda nacional (art. 224) e a casa real (art. 
139) e proibiu o rei de "impor tributos, contribuições ou fintas" (art. 
124, li) e de "tomar empréstimo em nome da nação" (art. 125, III). 
A Constituição brasileira de 1824 estabeleceu a competência do 
Legislativo, para "fixar anualmente as despesas públicas, e repartir 
a contribuído direta" (art. 15, item 10) e separou a fazenda do 
imperador (art. 115) da fazenda nacional (art. 170).39 

 

Ainda segundo o autor, a formação do Estado Fiscal no Brasil e a própria 

estruturação da sociedade, muito em decorrência da influência e do panorama 

portugueses, caracterizavam-se por um patrimonialismo exacerbado, 

especialmente benéficos à Igreja e à nobreza. Além disso, o mercantilismo 

português dificultou bastante a formação de uma classe burguesa nacional, o que 

diminuiu a carga tributária possível e levou à formação de um panorama presente 

até os dias de hoje.  

 

                                                           
38 TORRES, Ricardo L. Op. cit., p. 109. 
39 Ibidem, p. 99. 
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O ranço do patrimonialismo é observado até os nossos dias nos 
privilégios fiscais de algumas classes, como militares, magistrados 
e deputados (só extinta com a Constituição de 1988), no 
descompromisso com a justiça e a liberdade, na concessão 
indiscriminada de subvenções e subsídios para a burguesia, no 
endividamento irresponsável, na proliferação de monopólios e 
empresas estatais, etc., características que se encontram também 
em outros países latino-americanos herdeiros do patrimonialismo 
ibérico• Mas é inegável que, mesmo de forma defeituosa, o Brasil 
aderiu ao liberalismo, eis que a "constituição" do Estado Fiscal, 
além de ser um dado fático, é sobretudo uma realidade jurídica.  

 

No Estado Fiscal, o Estado assume o papel de promoção dos direitos 

humanos e redução das desigualdades sociais, conferindo à sociedade o mínimo 

necessário para o alcance da liberdade material, caracterizando o que Torres 

afirma ser o Estado Democrático Fiscal.40 

 

Vive precipuamente dos ingressos tributários, reduzindo, pela 
privatização de sua empresas e pela desregulamentação do social, 
o aporte das receitas patrimoniais e parafiscais. Procura, na via da 
despesa pública, reduzir as desigualdades sociais e garantir as 
condições necessárias à liberdade, máxime através da entrega de 
prestações públicas nas áreas da saúde e da educação, 
abandonando a utopia da inesgotabilidade dos recursos públicos, 
da viabilidade do atendimento de todas as necessidades sociais e 
da possibilidade de garantir a felicidade do povo.41 

 

 

Nesse contexto de mudança do perfil estatal, cumpre verificar, como 

decorrência lógica, o derradeiro momento da atividade financeira estatal, 

analisando, pois, de que forma e por quais motivos o gasto público foi afetado.  

 

 

1.2.2. A simbiose entre despesa pública e a modernização da atividade financeira 

do Estado 

 

O perfil do Estado é, sem qualquer margem de dúvida, o fator orientador da 

atividade financeira. Como não poderia deixar de ser, quanto maior for o 

protagonismo do ente estatal, maior serão os custos daí decorrentes.  

                                                           
40 TORRES, Ricardo L. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário: o orçamento na 
Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, 5 v., p. 16. 
41 Ibidem, p. 18. 
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É o que sintetiza Fonrouge, ao afirmar que  

 

si éste deve ser um mero espectador de los problemas que se 
plantean em matéria económica y social, la actividad financeira 
necessariamente adoptará carácter passivo y estático; por el 
contrário, si se estabelece que debe actuar positivamente em ellos 
com el fin predeterminado de cauzarlos en determinado sentido, 
entonces aquella actividad adoptará una modalidad activa y 
dinâmica.42 

 

De fato, a evolução da despesa pública não pode se dissociar da própria 

percepção do Estado e de suas atividades essenciais.  

 

Tal constatação, apesar da obviedade que carrega, merece ser melhor 

compreendida, para que não se incorra na comum assertiva de que “o 

agigantamento das funções estatais” foi o responsável pela ascensão das 

despesas públicas.  

 

Apesar de correta tal conclusão, entendemos que devam ser verificados, 

para melhor compreensão do atual estado de despesas públicas, quais foram os 

eventos específicos que culminaram no incremento dos gastos públicos, 

considerando, para tanto, o período compreendido pelo século passado, no qual, 

na maior parte dos Estados, houve, como decorrência dos conhecidos eventos 

mundiais, profundas alterações em seus perfis.  

 

Em interessante estudo, Héctor Villegas43, aponta, de maneira específica, 

sete causas que culminaram com o aumento dos gastos públicos, que, por se 

distanciarem da causa genérica sempre apontada pela doutrina, qual seja, 

“agigantamento das funções estatais“, merece ser analisada.  

 

Num primeiro momento, o Estado era considerado um "abismo sin fondo", 

cuja única atribuição era consumir bens decorrentes da renda privada. Ou seja, os 

                                                           
42 FONROUGE, Giuliani. Op. cit., p. 16. 
43 VILEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 9. ed. Buenos Aires: 
2012, p. 41-56. 
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particulares trabalhavam e produziam riquezas que seriam absorvidas pelos gastos 

públicos. Mesmo que os recursos fossem destinados a serviços essenciais, "eso 

no quita que económicamente sea un factor de empobrecimiento de la comunidad, 

la cual se ve privada de parte de sus riquezas". 

 

De outro lado, uma percepção mais moderna privilegia o papel redistributivo 

do Estado, na medida em que a soma dos recursos tirados da coletividade equivale 

à soma dos gastos em serviços públicos prestados.  

 

Destaca-se, também, ter havido, desde 1914, um crescimento acelerado dos 

gastos públicos; numa escala temporal ampliada, de maneira geral, em todos os 

Estados do mundo, "la curva parece siempre ascendente".  

 

Seguindo a diferenciação clássica de Griziotti, o autor classifica as causas 

desse aumento em aparentes, relativas e reais, mas apenas tece comentários a 

respeito das últimas, posto que as primeiras são fictícias, e as segundas 

compensam-se mutuamente com o respectivo aumento dos recursos.  

 

São sete, segundo VILLEGAS, as causas reais de aumento dos gastos 

públicos. A primeira delas diz respeito aos gastos militares. A Guerra de 1945 

custou aos cofres dos países envolvidos mais de dez vezes o valor necessário ao 

financiamento da Primeira Grande Guerra. Ademais, esses gastos não foram 

cessados com o fim do conflito, haja vista que os efeitos colaterais ainda podiam 

ser sentidos, por exemplo, em pensões e soldos devidos aos veteranos e viúvas, 

reconstrução urbana, remodelagem das cadeias produtivas etc. Além do período 

bélico, a própria conjuntura internacional, marcada por tensões e distensões, gera 

um aumento de gastos para superar conflitos regionais e para a pesquisa "nuevos 

armamentos, cada vez más sofisticados". 

 

O desenvolvimento da democracia, por sua vez, impacta o orçamento de 

duas formas. De um lado, ocorre a pressão de grupos de interesse ou grupos com 

influência política que pressionam o governo com o objetivo de satisfazerem "sus 

intereses particulares a costa del presupuesto del Estado". Igualmente, os gastos 
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podem decorrer da iniciativa dos governantes, com o objeto de angariar votos e 

garantir reeleições por meio de obras públicas.  

 

A prosperidade do sistema econômico também é um fator relevante de 

aumento. Com a evolução econômica, as atividades primárias perdem importância, 

motivo pelo qual "[q]edan más ingresos libres y se adquiere mayor capacidad 

económica, que es inmediatamente captada por nuevos y mayores impuestos". 

Esses impostos mais elevados vão permitir gastos maiores, porque, com o 

desenvolvimento da democracia, mais grupos pressionam por melhores serviços, 

relacionados à "enseñanza, protección de los débiles, carreteras, salubridad y otras 

erogaciones que aumentan vigorosamente a medida que avanza la prosperidad". 

 

Igualmente, ocorre um aumento dos próprios custos de bens e serviços, ao 

passo que "el progreso técnico determina gastos antes desconocidos".  

 

A elevação dos gastos públicos também está relacionada ao processo de 

urbanização. Cidades demandam serviços públicos específicos, "ciertas funciones 

ciudadanas, como el aprovisionamiento de aguas y desagües cloacales, la 

protección policíaca y la organización de las ciudades por sus municipios". Assim, 

o aumento de habitantes urbanos exige mais planejamento, mais prestações e, 

assim, gera mais dispêndios estatais.  

 

A burocratização da máquina estatal é, também, um fator pernicioso, pois, 

ainda valendo-se das lições de VILLEGAS, "[l]a burocracia no es la simple suma de 

funcionarios, sino un algo intangible, pero omnipresente, que actúa a través de una 

maraña de regulaciones y procedimientos superabundantes, y cuya única 

justificación es incrementar el número de empleados estatales".  

 

Finalmente, decorrente da solidariedade entre os indivíduos e de preceitos 

éticos sucede a ajuda a zonas subdesenvolvidas, que podem encontrar-se dentro 

de um mesmo território ou entre nações distintas, agravando, pois, os gastos 

estatais. 
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João Ricardo Catarino 44 , por sua vez, em análise que denomina de 

"tendências históricas da despesa pública", dá destaque à clássica teoria de Adolph 

Wagner acerca do natural crescimento dos gastos Estatais relativamente aos 

recursos, em razão do aumento do próprio Estado. Para Wagner, citado pelo 

referido autor, "o crescimento das atividades do Governo era uma consequência 

natural do progresso social, aumentando assim os gastos públicos".  

 

Essas atividades aumentadas são, primordialmente, os serviços públicos, 

que podem ser alargados de forma intensiva (uma expansão qualitativa da 

prestação) ou extensiva (quando a prestação se expande a outras áreas ainda não 

albergadas pelo Estado). É esse alargamento progressivo a razão para que os 

gastos públicos aumentem numa proporção maior do que os rendimentos privados.  

 

De um modo geral, "o crescimento da dimensão do Estado pode ter na base 

a demanda dos cidadãos ou a oferta pública pelas elites políticas", segundo o 

Professor Português, que destaca, ainda, que a despesa pública pode ser 

percebida e valorada pela agenda política dos governantes, na medida em que, por 

exemplo, são executados gastos "que agradam aos eleitores, que são muito 

sensíveis à maximização de bem-estar pessoal que delas podem concretamente 

provir".  

 

De se ver que, na mesma linha de Hector Villegas, a constante preocupação, 

resultante de constatações históricas, com o abuso cometido por gestores públicos, 

quando da realização de gastos, em decorrência de questões político-eleitoreiras.  

 

Além destes elementos, elenca CATARINO "outros fatores a considerar que 

influenciam a despesa pública, tais como o crescimento do produto nacional bruto, 

o aumento da população, a desvalorização da moeda ou até o ciclo econômico, se 

forem desenvolvidas políticas anticíclicas, entre outros".  

 

                                                           
44 CATARINO, João R. Finanças Públicas e Direito Financeiro. Lisboa: Almedina, 2012, p. 379-
391. 
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Não se pode olvidar, ademais, dos fatores aparentes do aumento das 

despesas, assim considerados se "não obstante se verificar um aumento em 

valores absolutos, se concluir de forma diversa quando se procede à sua 

articulação com variáveis como a inflação, o crescimento do produto nacional bruto 

ou o crescimento da população".  

 

Destarte, devem ser considerados, quando da análise do incremento de 

despesas estatais, a "baixa das taxas de natalidade e o envelhecimento das 

pupulações, a migração para megacidades, a desertificação do interior e a 

acentuação da ruralidade [...] as modificações profundas do papel do Estado na 

sociedade, o aprofundamento dos cuidados de saúde às populações, e dos 

requisitos de escolaridade", fatores estes decorrentes das modificações profundas 

do papel do Estado na sociedade.  

 

A superação do paradigma liberal relaciona-se com a própria teoria de 

Musgrave sobre as três atividades precípuas do Estado45, não sendo estranho, 

portanto, que os déficits públicos delas decorrentes sejam, atualmente, uma das 

principais preocupações dos Estados.  

 

Além desses acontecimentos compreendidos como marginais, as despesas 

são fruto de modificações nos sistemas sociais, que, externamente, estão 

relacionadas aos investimentos na indústria bélica, e, internamente, dizem respeito 

aos maiores gastos com a própria máquina administrativa estatal.  

 

O aumento deste papel desempenhado pelo estado, traduzido no 

intervencionismo que passou a desempenhar na economia é resultante, em boa 

medida, da função promocional que o Direito passou a desempenhar. O gasto 

público, sem dúvida, deve acompanhar essa mudança. 

 

                                                           
45 As três principais funções estatais são: alocativa, redistributiva e estabilizadora. Cf. MUSGRAVE, 
Richard A.; MUSGRAVE, Peggy B. Public finance in theory and practice.Tokyo: McGraw-Hill, 
1973. 
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O gasto público não mais pode ser visto como um simples procedimento de 

gasto, estando funcionalizado para efetivar o orçamento que, a sua vez, é o 

principal instrumento de concretização da Constituição. 

 

É disso que procuraremos cuidar no próximo capítulo: a noção de gasto 

público que permita, de fato, torná-lo um instrumento para tal fim. 
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CAPÍTULO 2 – DESPESA PÚBLICA: NOÇÕES FUNDAMENTAIS 

 

Vistos o sentido e alcance da atividade financeira estatal, bem assim a 

transformação do Estado, no que tange à atividade financeira, ao longo da história 

– Estado Patrimonial, Polícia e Fiscal – e, ainda, as causas do incremento das 

despesas públicas, é preciso, neste momento, lançar os olhos especificamente 

para as despesas públicas. 

 

 Saber da noção de despesa pública que melhor se adequa à necessidade 

de concretizar, executar, é, em boa medida, compreender o motivo mesmo de sua 

existência, sua função. 

 

Deve-se esclarecer, sobretudo porque muito do que se dirá abaixo contrasta, 

em certa medida, com aquilo que consta dos principais manuais sobre o tema, que 

a expressão “noções fundamentais” não deve ser tomada em sua acepção “básica” 

ou “elementar”, senão como “fundamento” ou “alicerce”, que servirá de premissa 

para a análise que se fará no próximo Capítulo. 

 

O propósito desta etapa é aclarar o sentido e alcance da expressão “despesa 

pública”, demonstrando que a utilização indiscriminada do termo para qualificar 

situações diversas tem sido a causa da manutenção do entendimento – que em 

nosso sentir deve ser superado - que sufraga tratar-se de decisão eminentemente 

política. 

 

Procuraremos, assim, demonstrar que a natureza política da “decisão de 

gastar” restringe-se à fase alocativa dos recursos públicos, isto é, da elaboração 

até a aprovação da peça orçamentária, dando espaço, a partir daí, à função 

administrativa. 

 

Para explicar, de maneira didática, o sentido e alcance do gasto público, 

lançamos mão do estudo do Direito Financeiro espanhol, em especial, da 

conceituação estruturante proposta por Bayona de Perogordo, cuja divisão do 

fenômeno em três diferentes níveis possibilita, a um só tempo, não só compreender 
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a razão da confusão quanto à natureza jurídica da decisão de gastar, como, 

sobretudo, realizar o devido recorte do objeto a ser estudado neste trabalho. 

 

Esta mesma conceituação, conforme teremos a oportunidade de estudar no 

próximo capítulo, reforça a natureza do orçamento, como lei, que deve ser 

cumprida, e que não se confunde com a relação jurídica que surge quando do 

exercício do poder-dever de gastar. 

 

Inicia-se esta etapa buscando compreender quais as razões históricas para 

o desenvolvimento tardio dos estudos acerca do gasto público, com a exposição, 

em um segundo momento, dos conceitos tradicionalmente apresentados pela 

doutrina, seguindo-se à análise, conforme adiantamos, das conceituações 

apresentadas pelo direito comparado. 

 

Feita a devida delimitação conceitual, procuraremos evidenciar a 

necessidade de revalorização do princípio da cobertura orçamentária para a 

despesa pública, concluindo, por fim, com a abordagem de algumas das principais 

classificações existentes a respeito das despesas públicas. 

 

2.1. O tardio desenvolvimento científico da despesa pública 

 

O estudo dos gastos públicos, tradicionalmente, não mereceu grande 

atenção dos estudiosos do Direito Financeiro. Os motivos, segundo Luiz Alfonso 

Martinez Giner, seriam, basicamente, dois: o desenvolvimento tardio da função 

promocional do Direito e o tradicional entendimento sufragando a natureza política 

da despesa pública. 

 

Por una parte han existido razones históricas derivadas de la 
configuración del Derecho público como um Derecho garantista y 
defensor de los ciudadanos frente las potestades públicas, tras la 
Revolución francesa, que han motivado um olvido del estúdio del 
gasto público, junto con um progresivo desarrolo del Derecho 
Tributario, considderando el tributo originariamente como una 
limitación al derecho de propriedad privada. (...) Outro de los 
grandes inconvenientes en la elaboración del gasto público ha sido 
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la tradicional consideración política de su naturaleza sobre la base 
de las decisiones de gasto.46 

 

De fato, ainda que tenha tido sua gênese no Direito Financeiro 47 , é 

incontestável que o Direito Tributário desenvolveu-se com surpreendente 

velocidade em relação àquele, não sendo exagero afirmar que o senso comum 

sempre voltou suas atenções precipuamente a este último, porquanto a maior 

parcela da população até bem pouco tempo, sequer sabia de sua existência, 

situação esta que vem paulatinamente sendo alterada, sobretudo diante das 

recentes crises política e financeira pelas quais vêm passando nosso País, cujo 

enfrentamento tem colocado diversos temas do Direito Financeiro – impeachment 

decorrente da irresponsabilidade fiscal, contingenciamentos de gastos, teto 

orçamentário etc.–  na ordem do dia. 

 

A relação direta – marcada pela potestade, sujeição e coerção – travada 

entre o Estado e os contribuintes, objetivando arrecadar receitas para fazer frente 

às necessidades públicas, evidenciadapor uma ampla gama de limitações à 

voracidade arrecadatória de que se reveste esta atividade estatal, bem assim de 

diversos direitos e garantias aos administrados, revelama violência 48  ínsita ao 

Direito Tributário, e, em decorrência, a razão pela qual a parcela da atividade 

financeira a seu cargo (obtenção de receitas públicas derivadas, especificamente 

os tributos) goza de evidente destaque 49  quando comparada com as demais 

atividades financeiras afetas ao Direito Financeiro. 

 

                                                           
46GINER, Luis A. M.Manual de Derecho Presupuestario y de los Gastos Públicos. 2. ed. 
Valência: Tirant Lo Blanch, 2013, p. 164. 
47 Para o aprofundamento acerca do surgimento do Direito Tributário como ramo autônomo, bem 
assim da rapidez de sua evolução científica, cf.NOGUEIRA, Ruy B. Curso de Direito Tributário. 
14. ed.São Paulo: Saraiva, 1994, p. 29-36. 
48 Dada a intervenção no que há de mais sagrado no regime capitalista: a propriedade privada 
(direito fundamental de primeira dimensão). 
49 Cumpre esclarecer que, não bastasse a inquestionável unidade do Direito, cujos ramos têm na 
didática sua razão de ser, tanto Direito Financeiro como Direito Tributário voltam-se para a atividade 
financeira estatal, de modo que se mostra absolutamente inadequada qualquer valoração acerca da 
maior importância de um ou outro, razão pela qual deve ser rechaçada qualquer afirmativa neste 
sentido, tal como, nos idos de 1939, havia  feito Mario Pugliesi: “O Direito Tributário constitui a parte 
mais importante do Direito Financeiro, por ter como objeto o estudo de todas as relações jurídicas 
ativas e passivas que dimanam do fenômeno da tributação, como o qual se ligam interesses 
essenciais do Estado e dos cidadãos.” (PUGLIESI, Mario. Instituiciones de derecho financiero: 
derecho tributário. Fondo de Cultura Econômica, 1939, p. 18).  
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Tal estado de coisas ajuda a compreender a razão pela qual um “sem 

número” de insurreições populares, mundo afora, teve como pano de fundo o 

excesso ou a injustiça de exações tributárias (receitas derivadas), enquanto, por 

outro lado, reina a permissividade e desinteresse popular no que tange à aplicação 

(despesa) dos recursos decorrentes destas exações. 

 

O constitucionalista norte-americano, Laurance Tribe 50 , explica, com 

precisão, a questão:  

 

Our legal system, moreover, has a long and deeply-rooted tradition 
of prioritizing personal liberty from government imposition over 
affirmative expectations of government payment, important though 
such expectations may often be and troublesome as that distinction 
may have become in an era of growing dependence upon 
governmental fiscal support. This tradition confirms what history 
suggests: the principle against legislatively unauthorized raising of 
revenue takes precedence over the principle against executive 
postponements or even outright cancellations of legislatively 
authorized expenditure. 

 

O ensinamento é integralmente aplicável à realidade brasileira que, 

conforme será exposto no próximo Capítulo, confere ampla liberdade ao Chefe do 

Poder Executivo quando da execução do orçamento aprovado pelo Poder 

Legislativo, possibilitando que deixe – imotivadamente – de executá-lo, ignorando, 

pois, as alocações ali constantes.  

 

Some-se a isso a elevadíssima carga tributária existente no Brasil51 e, de 

forma perturbadora, chega-se ao que denominaríamos de “maior paradoxo da 

atividade financeira nacional da atualidade”: a inquestionável juridicidade, o 

                                                           
50Disponível em: <http://www.dorfonlaw.org/2011/07/guest-post-on-debt-ceiling-by-laurence.html>. 
Acesso em: 22.nov.2015. (ex: 12 nov. 2015.) 
51 “Um estudo do IBPT reuniu os 30 países com maior carga tributária e relacionou o recolhimento 
de impostos aos benefícios recebidos pela população, usando o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), uma medida da qualidade de vida. No ranking, o Brasil ficou na última posição, atrás 
de países como Argentina e Uruguai. [...] Há países com carga tributária ainda maior do que a 
brasileira, de 35,42% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo cálculo do Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário (IBPT), mas a diferença é que o retorno em bem-estar a seus cidadãos é 
muito superior ao oferecido no Brasil. De cada R$ 10 produzidos pelo país, R$ 3,50 são recolhidos 
em forma de impostos aos cofres da União, dos governos estaduais e municipais. Se a CPMF com 
alíquota de 0,2% passar, o valor subirá para R$ 3,60. Segundo especialistas, cargas tributárias de 
30% do PIB são preocupantes e acima de 35% são indesejáveis porque travam o crescimento da 
economia.” Disponível em: <http://www.ibpt.com.br/noticia/2260/De-30-paises-Brasil-e-o-que-
oferece-menor-retorno-dos-impostos-ao-cidadao>. Acesso em: 23.nov.2015. 

http://www.dorfonlaw.org/2011/07/guest-post-on-debt-ceiling-by-laurence.html
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controle e a exaustiva regulamentação, das exações tributárias (receitas 

derivadas), dá espaço, quando da aplicação (despesa pública) destes recursos 

arrecadados, à absoluta politização, descontrole e à regulamentação sem 

efetividade. 

 

Demais disso, não se compreende, com efeito, possa a decisão de gastar, 

já na fase da execução orçamentária, ser encarada como decisão política, que se 

contém, segundo nos parece, à etapa anterior à aprovação da Lei Orçamentária. 

 

De fato, ao situar a despesa pública no âmbito exclusivamente político 

confere-se ao governante margem de atuação de tal forma ampla que não haveria 

razões que justificassem o interesse, sob o prisma jurídico, no aprofundamento de 

seu estudo.52 

 

2.2. Da insuficiência dos tradicionais conceitos doutrinários para a compreensão do 

fenômeno da despesa pública 

 

Segundo Emerson Cesar da Silva Gomes “no direito brasileiro, utiliza-se com 

mais frequência a expressão ‘despesa pública’, presente inclusive em textos 

doutrinários e em textos legais (vide, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal 

– Lei Complementar n. 101/2000). A expressão ‘gasto público’ é mais comum nos 

textos de economia e no direito financeiro espanhol ou argentino”, esclarecendo 

que, com exceção da contabilidade, que trata “despesa” como espécie do “gasto”, 

não há razão que justifique a distinção entre as expressões.53 

 

                                                           
52 Tal desinteresse pode ser vislumbrado – ainda que não seja este entendimento isento de críticas 
- da seguinte lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “Costuma-se dizer que os atos emanados no 
exercício da função política não são passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário; as Constituições 
de 1934 (Art. 68) e 1937 (art. 94) estabeleciam que as questões exclusivamente políticas não 
podiam ser apreciadas pelo Poder Judiciário. As Constituições posteriores silenciaram, mas a 
vedação persiste, desde que se considerem como questões exclusivamente políticas aquelas que, 
dizendo à polis, não afetam direitos subjetivos. No entanto, se houver lesão a direitos individuais e, 
atualmente, aos chamados interesses difusos protegidos por ação popular e ação civil pública, o ato 
de Governo será passível de apreciação pelo Poder Judiciário”. (DI PIETRO, Maria S. Direito 
Administrativo. 22. ed. São Paulo: Atlas S.A, 2009, p. 51). 
53GOMES, Emerson C. da S.Regime Jurídico da Despesa Pública no Brasil. 2013. 377 p. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 19. Cumpre 
registrar que o estudo deu origem à obra: GOMES, Emerson C. Direito dos Gastos Públicos no 
Brasil. São Paulo: Almedina, 2015, p. 399. 
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Esta é a posição igualmente adotada neste trabalho, de modo que serão 

tratadas como sinônimos as expressões “despesa pública” e “gasto público”. 

 

O fenômeno “gasto público” pode ser estudado, de acordo com Manuel de 

Juano, sob os mais variados enfoques: desde o político, quando se fixam as 

necessidades públicas e os correspondentes recursos; econômico, alocando-se 

ou distribuindo-se as despesas; financeiro, arrecadando-se recursos para 

realização de gastos; e, por fim, jurídico, considerando-se que os gastos devem 

observar diversas exigências normativas. 54 

 

Muito embora permita tal lição evidenciar a complexidade e 

interdisciplinaridade existente na questão, cumpre esclarecer que aqueles aspectos 

que escapam do âmbito do estudo do direito não serão analisados neste trabalho.   

 

Na tarefa de conceituação de despesa pública, poucos são os doutrinadores 

nacionais que deixam de adotar, como ponto de partida, a clássica definição 

apresentada por Aliomar Baleeiro, para quem a expressão quer significar tanto a 

despesa como “parte do orçamento, ou seja, aquela em que se encontram 

classificadas todas as autorizações para gastos com as várias atribuições e funções 

governamentais”, designando, assim “o conjunto dos dispêndios do Estado ou de 

outra pessoa de Direito público, para o funcionamento dos serviços públicos”, 

como, também, noutro conceito, os “fins de serviço público, regulados pelo Direito 

Administrativo e, quase sempre, realizados segundo a técnica da Ciência da 

Administração”, sendo entendida nesta acepção como “a aplicação de certa 

                                                           
54JUANO, Manuel de. Curso de Finanzas y Derecho Tributario. Rosario: Ediciones Malachino, 
1963, 1 t., p. 94-95. A lição muito se assemelha da conceituação apresentada por Sainz de Bujanda 
acerca da financeira do Estado: “La actividad financiera puede considerarse desde tres puntos de 
vista, distintos, pero que debencoordinarse entre si . El primer punto de vista es el del Estado, que 
trata de procurarse los ingresos y actúa para la consecución de sus propíos fines y en el interés 
superior del país. El segundo punto de vista se refiere a la Sociedad y a la Economía nacional, 
considerada como colectividad de personas e intereses, que experimentan en su complejidad las 
consecuencias económicas, éticas y sociales, buenas o malas, de la ordenación de los gastos e 
ingresos públicos. Por último, la actividad financiera del Estado debe considerarse desde el punto 
de vista del contribuyente, a quien se requiere el sacrificio del concurso para satisfacer los gastos 
del Estado, y de todos los interesados em los servicios realizados por el Estado”. (SAINZ DE 
BUJANDA, F. Sistema de Derecho Financiero. Madrid: Faculdad de Derecho de la Universidade 
Compluntense, 1977, 1 v. e 1 t., p. 18). 
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quantia, em dinheiro, por parte da autoridade ou agente público competente, dentro 

de uma autorização legislativa, para execução de fim a cargo do governo”.55 

 

Em comentário à definição exposta, expõe Régis Fernandes de Oliveira que 

“ambas as definições apresentam bem a noção de despesa pública”, esclarecendo 

que “após traçar as finalidades que devem ser atendidas – qualificadas como de 

interesse público – o Estado tem necessidade de abastecer-se monetariamente 

para financiar o atendimento e o cumprimento de seus objetivos”, assim – 

prossegue –, “após a entrada de dinheiro, por arrecadação, deve aplicá-lo nos fins 

previamente traçados”, decorrendo “daí a despesa”, concluí.56 

 

 Colhe-se, ainda no âmbito nacional, da conceituação de Ricardo Lobo 

Torres, a sua vez, tratar-se da “soma dos gastos realizados pelo Estado para a 

realização de obras e para a prestação de serviços públicos”, sendo, de acordo 

com este mesmo autor, duas suas principais características: (i) os gastos envolvem 

sempre dinheiro; e (ii) as obras e serviços devem ser realizadas para o 

funcionamento da Administração Pública e para a consecução dos objetivos do 

estado.57  Este conceito muito se assemelha ao apresentado por José Paciulli, 

definindo a despesa pública como “o gasto da riqueza pública, autorizado pelo 

poder competente, com o fim de ocorrer a uma necessidade pública”.58 

 

No direito estrangeiro, por sua vez, verifica-se uma extensa gama de 

definições possíveis. 

 

                                                           
55 BALEEIRO, Aliomaro. Op. cit., p. 83. Esta definição em muito se assemelha daquela apresentada 
por Hely Lopes Meirelles: “Despesa pública é todo dispêndio que a Administração faz para o custeio 
de seus serviços, remuneração dos servidores, aquisição de bens, execução indireta de obras e 
serviços e outros empreendimentos necessários à consecução de seus fins”. (MEIRELLES, Hely L. 
Direito Municipal Brasileiro. 15. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 289-290). Ainda no 
que respeita à clássica definição de Aliomar Baleeiro, cumpre destacar que Emerson Cesar da Silva 
Gomes, denomina, em sua Tese de Doutoramento (BALEEIRO, Aliomar. Op. cit.,p. 29), esta divisão 
conceitual, respectivamente, de “gasto público no sentido agregado e no sentido individual”, na linha, 
aliás, do que sustentava Sudá de Andrade, em seu Apontamentos de Ciência das Finanças 
(ANDRADE, Sudá de. Apontamentos de Ciência das finanças. 2. ed.Rio de Janeiro: J. Konfino, 
1966, p. 87). 
56OLIVEIRA, Regis F. de. Curso de Direito Financeiro. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2013, p.318-319.  
57 TORRES, Ricardo L.Curso de Direito Financeiro e Tributário. 18. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2013, p. 194. 
58 PACIULLI, José.Direito Financeiro. 2. ed.São Paulo: Saraiva, 1973,p. 16.  
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De acordo com interessante síntese realizada pelo Professor espanhol 

Amable Corcuera Torres, pode-se vislumbrar os mais diversos enfoques 

conceituais em matéria de gastos públicos: a saída de recursos do erário, qualquer 

que seja a finalidade (BENNATI e BENTIVEGA); o destino a necessidades 

econômicas da nação (FOUNROUGE) ou a necessidades coletivas 

(DURVERGER); sua conexão com o orçamento (TROTABAS e SAINZ DE 

BUJANDA); o destino a necessidades próprias dos entes que sirvam à fazenda em 

geral (VICENTE-ARCHE); a aplicação para o cumprimento de obrigações públicas 

(ZANOBINI); a realização do gasto pelo Estado no exercício do poder de mando 

(DURVERGER e FOUNROGE); sua conexão com os fins do Estado (INGROSSO 

e CARRETERO PÉREZ) e dos serviços públicos (FÁBREGAS DEL PILAR, 

TROTABAS e AMORÓS RICA).59 

 

A conceituação dos gastos públicos, de acordo com Giuliano Fonrouge, deve 

levar em consideração sua transformação fundamental, decorrente das distintas 

visões a respeito, à luz das finanças clássicas e modernas, sendo certo que não 

somente em tamanho (aspecto quantitativo) 60 , mas, também, em sua própria 

essência (aspecto qualitativo), houve sensível variação conceitual.61 

 

Ensina o Professor argentino, assim, que, segundo a doutrina clássica, o 

gasto público teria como elementos essenciais (i) o dispêndio de dinheiro em 

dinheiro, (ii) realizado por algum ente tipicamente administrativo, (iii) objetivando a 

consecução de determinado serviço público ou algum fim de utilidade pública ou de 

interesse público.62 

 

Ao abordar o que denomina de “doutrina moderna”, explica que, diante das 

inúmeras tarefas assumidas pelo Estado após a segunda guerra mundial, muitas 

das quais de ordem privada, com fins econômico-social, e, sobretudo, realizadas 

por entes privados ou semi-privados, distintos daqueles tradicionalmente 

                                                           
59 TORRES, Amable C. Professor Catedrático de Direito Financeiro e Tributário da Universidade de 
Burgos, Espanha, ACTIVIDAD FINANCIERA Y GASTOS PÚBLICOS (MANUAL DOCENTE ON 
LINE PARA MÁSTER OFICIAL) - UNIVERSIDAD OBERTA DE CATALUNYA, 2013. 
60 A questão atinente às causas que levaram ao aumento dos gastos públicos já foi analisada no 
Capítulo I, para onde remete-se o leitor. 
61 FONROUGE, Giuliani. Derecho Financiero. Buenos Aires: Depalma, 1962, p. 173-174. 
62 Ibidem, p. 179 
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conhecidos, aquelas circunstâncias adotadas pela doutrina clássica na 

conceituação dos gastos públicos tornaram-se insuficientes, razão pela qual, 

conclui que  

 

vano intento sería mantenerse aferrado al concepto restingido del 
gasto público, cuando la realidad nos muestra su evolución hacia 
um concepto amplio, por lo cual podemos prescindir de la definición 
tradicional y decir que gasto público es toda erogación, 
generalmente en dinero, que incide sobre las finanzas del Estado y 
destina al cumplimiento de fines administrativos o econômico-
sociales.63 

 

Obtém-se das lições do Professor Antônio de Sousa Franco, a sua vez, que 

“o estudo das despesas públicas, em termos modernos, tem de ser feito, antes do 

mais, através da análise das despesas públicas e dos seus diversos efeitos sobre 

a economia”, acrescentando que seu conceito deve ser  

 

construído em termos de poder abranges realidades tão distintas 
como, por exemplo, o pagamento de um funcionário público, o 
gasto com a construção de uma estrada, a concessão de um 
subsídio a uma empresa, a amortização de um empréstimo 
anteriormente contraído pelo Estado, a aquisição de material de 
guerra, a atribuição de uma bolsa de estudo etc.  

 

De acordo com Souza franco, tomando por base a necessidade de abranger 

as diversas realidades apontadas, seriam três os elementos essenciais à 

conceituação da despesa pública: (i) deve a despesa corresponder à afetação de 

recursos correntes de que um sujeito dispõe a uma determinada finalidade, sendo 

o dispêndio de dinheiro sua forma típica; (ii) o sujeito tem que ser uma entidade 

pública (Estado ou outro ente dotado de poder de autoridade); e (iii) tdeve ter por 

fim a satisfação de necessidades públicas.64 

 

                                                           
63 FONROUGE, Giuliani. Op. cit., p. 180-181. 
64 FRANCO, Antônio L. de S. Finanças Públicas e Direito Financeiro. 4. ed. Coimbra: Almedina, 
2008, 1 e 2v., p. 297-298.  Deve-se destacar que o autor distingue “despesa pública” de “despesa 
do sector público”, esclarecendo que aquela seria apenas a efetuada pelo Estado no exercício do 
seu poder de comando e para satisfação de necessidades coletivas, enquanto estas últimas 
abrangeriam aqueles casos em que certas entidades ligadas ao setor público ou nele integradas 
efetuam as suas despesas nos mesmos moldes das entidades privadas (v.g., empresas públicas, 
sociedades de economia mista e demais entidades privadas que resolvam satisfazer necessidades 
públicas). 
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Ainda no âmbito da doutrina portuguesa, tem-se que João Ricardo Catarino 

elenca, igualmente, três elementos essenciais à conceituação da despesa pública, 

sendo possível constatar que, com exceção do sujeito, há plena similitude com 

aqueles apresentados por Souza Franco: (i) a existência de um sujeito que prossiga 

fins públicos (não se restringindo a órgãos do poder público); (ii) afetação de 

recursos públicos (dinheiro) para fins determinados por lei; e (iii) uma operação que 

vise a persecução ou a satisfação de fins públicos.65 Neste mesmo sentido é a 

posição de Héctor Belisario Villegas.66 

 

Em estudo aprofundado acerca do tema, Emerson Cesar da Silva Gomes, 

valendo-se de diversas conceituações tradicionais de gastos públicos, oriundas da 

doutrina nacional e estrangeira, afirma ser possível extrair os seguintes elementos 

componentes do conceito de gasto ou despesa pública: (i) aplicação de dinheiro 

público; (ii) realizada por uma autoridade ou ente público; (iii) com a finalidade de 

atendimento de necessidades públicas; (iv) dentro de uma autorização legislativa; 

(iv) caracterizada pela ocorrência de um fato contábil modificativo diminutivo.67 

 

Demais disso, propõe o autor uma conceituação de despesa pública que 

leva em consideração o sentido restrito e amplo do termo, tanto sob o aspecto 

subjetivo (instituição que realiza o gasto) como, também, sob o aspecto material 

(diversas espécies de operações realizadas). 68 

 

De acordo com esta formulação, do ponto de vista subjetivo, entende-se por 

despesa pública, em sentido estrito, apenas aqueles gastos realizados pela 

administração direta, autárquica e fundacional, bem como pelas empresas estatais 

dependentes, cujos gastos integram os orçamentos fiscais e da seguridade social 

da lei orçamentária anual (art. 165, §5º, incisos I e III, da CF/88), enquanto, em seu 

                                                           
65 CATARINO, João R. Finanças Públicas e Direito Financeiro. Lisboa: Almedina, 2012, p. 382. 
66 VILLEGAS, Héctor B. Op. cit.,p. 42-43. 
67 GOMES, Emerson C. da S. Op. cit., p. 25. Cumpre registrar que o estudo deu origem à obra: 
GOMES, Emerson C. Direito dos Gastos Públicos no Brasil. São Paulo: Almedina, 2015, p. 399. 
Deve-se esclarecer que o autor realiza considerações críticas acerca de cada um destes 
componentes, concluindo que somente a “aplicação de dinheiro público “pode ser considerado 
requisito essencial à definição do gasto público”.  
68GOMES, Emerson C. Direito dos Gastos Públicos no Brasil. São Paulo: Almedina, 2015, p. 44-
59. 
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sentido amplo, o conceito abrangeria, também, os gastos realizados por entidades 

de direito público ou privado não integrantes do orçamento fiscal ou da seguridade 

social e que gravitam em torno da administração pública centralizada. 

 

Já sob o aspecto material, de acordo com esta proposta conceitual, em um 

sentido estrito, gasto público limita-se, às despesas com previsão orçamentária, 

compreendendo-se, por outro lado, em um sentido amplo, todo desembolso de 

recursos financeiros, abrangendo os denominados gastos atípicos ou off-budget 

expenditures (não levados em consideração pelo orçamento ou pela contabilidade 

pública), a exemplo das despesas operacionais de empresas estatais não-

dependentes, despesas de entes paraestatais, gasto tributário e benefícios 

creditícios. 

 

Não obstante a inquestionável utilidade da conceituação proposta pelo autor, 

entendemos que somente avançando no estudo da doutrina jurídica dos Gastos 

Públicos é que será possível saber, com exatidão, quais os sentidos possíveis que 

a expressão pode revelar e, assim, delimitar os sentidos da expressão “despesa 

pública” e, sobretudo, qual deles será adotado neste trabalho. 

 

É que, a polissemia69 de que se reveste a expressão “despesa pública” 

permite conferir-lhe uma multiplicidade de sentidos que, segundo nos parece, muito 

além de simples questão semântica, possui sérias consequências para o estudo da 

matéria, sobretudo se considerarmos o entendimento dominante em nossa doutrina 

de que “a decisão de gastar é fundamentalmente uma decisão política”.70 

 

Por outro lado, afirmar que os gastos públicos serão analisados neste 

trabalho sob a ótica jurídica 71 , por si só, nada esclarece, pois, conforme a 

                                                           
69 De acordo com Luiz Antonio Sacconi, “a polissemia é a propriedade de uma palavra adquirir 
multiplicidade de sentidos que só se explica dentro de um contexto, trata – se de uma única palavra 
que abarca grande números de acepções dentro de seu próprio campo semântico” (SACONNI, Luiz 
Antonio. Nossa Gramática: Teoria e Prática. São Paulo: Atual, 1995, p. 433). 
70 OLIVEIRA, Regis F. de. Curso de Direito Financeiro. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 319. 
71 Há quem sustente que sequer seria possível analisar o gasto público sob esta ótica, por carecer 
o instituto de essência jurídica: cf. GUERRERO,L. C. La disciplina de la Contabilidad Pública y el 
Derecho Financiero. REDF, n. 3, 1974, p. 104. 
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advertência de Pedro Manuel Herrera Molina, “la  expresión  "gastos  públicos"  

puede  hacer  referencia  a  muy  diversas  nociones  jurídicas: necesidades 

públicas, créditos presupuestarios, obligaciones de los entes públicos, funciones y 

procedimientos de ejecución del gasto, pagos[...]”72. 

 

Resta, pois, a pergunta: afinal, sob o prisma jurídico, o que se entende por 

despesa ou gasto público? 

 

É o que procuraremos aclarar em seguida. 

 

2.3. A despesa pública à luz da concepção estrutural: uma breve análise das teorias 

estrangeiras que buscaram conceituar juridicamente a despesa pública 

 

Verifica-se, ao lançar os olhos para a difícil tarefa de conceituação da 

“despesa pública”, que é na Espanha que o estudo encontrou seu terreno mais 

fértil. 

 

A insatisfação científica com os tradicionais conceitos de “despesa pública”, 

somada à carência de respostas aos anseios sociais acerca dos limites dos gastos 

públicos, seu controle, bem assim à indefinição de seu regime jurídico, sobretudo 

diante do reiterado entendimento sustentando sua natureza política, levou ao 

surgimento de teorias buscando “juridicizar” seu conceito.73 

 

Sob o enfoque jurídico, três são as correntes que buscam explicar o 

fenômeno do gasto jurídico74: (i) Teoria da Relação Jurídica; (ii) Teoria da Função 

Financeira; e a (iii) Teoria Unificadora, Integral ou Estrutural. 

                                                           
72 MOLINA, Pedro M. H.Metodología del Derecho Financiero y Tributario. México: Porrúa, 2004, 
p. 86. A polissemia da expressão pode ser constatada, ainda, da antiga lição de Cayón Galiardo: 
"El término gasto público no siempre se emplea de manera unívoca, pues designa con él tanto la 
<<assignación de un recurso a un fin>> como la finalidad o necesidad pública mismo cuyo coste se 
va a financiar asignando recursos a este efecto. La primera acepción es la estrictamente financiera 
y la segunda es - podríamos decir - la acepción final o administrativa." (GALIARDO, Cayón A. La 
Unidad Funcional de la Hacienda Pública. Madrid: IEF,1988, p. 266). 
73Amable Corcuera Torres. Professor Catedrático de Direito Financeiro e Tributário da Universidade 
de Burgos, Espanha, ACTIVIDAD FINANCIERA Y GASTOS PÚBLICOS (MANUAL DOCENTE ON 
LINE PARA MÁSTER OFICIAL) - UNIVERSIDAD OBERTA DE CATALUNYA, 2013. 
74  Para maior aprofundamento acerca destas teorias veja-se: MARTINEZ GINER, Luis A. La 
Posición Deudora de La Hacienda Pública. 2001. 1147 p. Tese (Doutorado) – Universidad de 
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De acordo com uma primeira vertente da Teoria da Relação Jurídica do 

Gasto Público, capitaneada BUSCEMA, por haveria uma relação entre o Ente 

Público e a generalidade dos cidadãos, à semelhança do que ocorre no Direito 

Tributário, cujo objeto consistiria na obrigação de que o valor arrecadado fosse 

efetivamente destinado para o atendimento dos fins públicos. Para outra vertente 

desta mesma doutrina, encabeçada por INGROSSO, tal relação ficaria circunscrita 

ao âmbito do procedimento de execução do gasto público, de modo que o gasto 

público se configuraria, como uma relação jurídica e obrigacional, que surge e se 

desenvolve a partir do momento em que se edita o ato administrativo firmando o 

compromisso do gasto, pois, antes de ter início o procedimento de gasto a 

obrigação só existe como uma relação abstrata. As obrigações do Estado, segundo 

este entendimento, não seriam as relações jurídicas dos gastos, mas, 

simplesmente, sua causa ou título jurídico, em síntese: obrigação de gasto público 

seria a relação jurídica que encabeça o procedimento de gasto e, então, a única 

que interessaria ao direito financeiro. 

 

Os defensores da Teoria da Função Financeira do Gasto Público sustentam, 

por sua vez, que, diante da impossibilidade de que normas tipicamente financeiras 

criem direitos subjetivos, seria inadequado sustentar a natureza jurídica do gasto 

público a partir do conceito de “relação jurídica”. De acordo com BEREIJO, principal 

defensor desta Teoria,  

 

as normas reguladoras dos gastos públicos não são normas 
materiais ou de relação, que se dirijam a criar direitos subjetivos 
dos particulares. Pelo contrário [...] as normas que compõem o 
Direito dos Gastos Públicos são normas instrumentais que 
objetivam regular o exercício de uma função pública, de uma serie 
de poderes ou potestades atribuídas à Administração para a 
realização de um objetivo final. Função pública financeira cujo 
exercício dá lugar a um procedimento administrativo: a execução 

do gasto.75 
 

                                                           
Alicante, Alicante, 2001, p. 197-309. Cumpre registrar que o estudo deu origem à obra LA 
HACIENDA PÚBLICA DEUDORA (MARTINEZ GINER, Luis A. La Hacienda Pública Deudora: Un 
análisis de Derecho Financiero, con especial referencia al cumplimiento de las  obligaciones 
públicas. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 2002). 
75 MARTINEZ GINER, Luis. Op. cit., p. 307. 
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Dentro deste procedimento administrativo, por meio do qual se manifestam 

os poderes ou potestades da Administração Pública, o particular não teria um 

verdadeiro direito subjetivo, senão e somente um interesse legítimo, não 

ostentando, pois, posição de credor de uma relação jurídica.76 Deve-se destacar 

que, para esta teoria, o “poder” ou “potestade” não se confunde com arbítrio, 

devendo ser compreendido como “poder-função”, isto é, limitado e dirigido à 

execução do gasto77, sendo, demais disso, algo que existe previamente à relação 

jurídica, não se constituindo em parte desta, sendo esta uma das principais razões 

para refutar a conceituação intersubjetiva.  

 

Por fim, partindo do pressuposto de que a análise jurídica do gasto público 

não se confunde nem se limita ao orçamento – circunstância que ocorreria nas 

doutrinas precedentes –, formulou Bayona de Perogordo78 a denominada Teoria 

Unitária, Integradora ou Estrutural, do Gasto Público.  

 

Sua análise, que parte do conceito estrutural de recursos públicos formulado 

por Sainz de Bujanda79, compreende os gastos jurídicos em três diferentes níveis: 

Institutos Jurídicos (1º nível); Relações Jurídicas (2º nível); e Fluxo Monetário ou 

Saída de Recursos (3º nível). 

                                                           
76MARTINEZ GINER, Luis A. La Posición Deudora de La Hacienda Pública. 2001. 1147 p. Tese 
(Doutorado) – Universidad de Alicante, Alicante, 2001, p. 228. Cumpre registrar que o estudo deu 
origem à obra LA HACIENDA PÚBLICA DEUDORA (MARTINEZ GINER, Luis A. La Hacienda 
Pública Deudora: Un análisis de Derecho Financiero, con especial referencia al cumplimiento de 
las  obligaciones públicas. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 2002). 
77  Cumpre esclarecer, conforme expõe Martinez Giner, que esta Teoria, vale-se da distinção 
elaborada por SANTI ROMANO, entre poder e direito subjetivo, para quem "os que se exercitam no 
interesse do próprio titular e os que se exercitam pelo titular por um interesse não próprio ou não 
exclusivamente próprio, isto é, por um interesse alheio ou por um interesse objetivo. Os poderes 
desta categoria recebem o nome de funções e se apresentam principalmente no Direito Público, 
muito embora tambem existam no Direito Privado", de modo que as “potestades-funciones”, se 
caracterizam pelo fato de serem ao mesmo tempo livres e vinculadas, pois, de acordo com aquele 
doutrinar Italiano, "a liberdade máxima a elas consentidas não é nunca pleno arbítrio, senão 
'prudente arbítrio": toda função é mais ou menos discricionária" (MARTINEZ GINER, Luis A. Op. cit., 
p. 229). Quer a expressão significar, segundo nos parece, o “poder-dever”, usualmente apontado 
pela doutrina administrativista, limitador do espectro de ação do agente quando da prática de atos 
discricionários. 
78PEROGORDO, J. J. B. de. Notas para la construcción de un Derecho de los gastos públicos.PGP, 
n. 2, 1979, p. 79. 
79 De acordo com o conceito estrutural formulado por Sainz de Bujanda, os recursos públicos devem 
ser compreendidos em três níveis: 1º Como institutos jurídicos, situados no plano normativo; 2º 
como direitos de conteúdo econômico, decorrentes da aplicação daqueles institutos; e 3º como 
receitas resultantes da gestão dos direitos. (SAINZ DE BUJANDA, F. Sistema de Derecho 
Financiero. Madrid: Faculdad de Derecho de la Universidade Compluntense, 1977, 1 v. e 1 t., p. 
480).  
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Como se pode perceber, não à toa esta teoria denomina-se de Unitária ou 

Integradora, pois, aproveita, nitidamente, elementos conceituais das duas outras 

teorias. Conforme bem observa Martinez Giner, tais aspectos não devem se excluir, 

senão serem coordenados e integrados, pois a exata consideração jurídica do 

conceito que explica o fenômeno do gasto público, a potestade ou poder de gastar, 

exige a integração do aspecto externo, material ou administrativo com o aspecto 

interno, formal ou financeiro-orçamentário, em uma concepção ampla e nova de 

gasto público.80 

 

Os níveis estruturais da despesa pública apresentados pela Teoria Estrutural 

são explicados por Luis Alfonso Martínez Giner, da seguinte forma:   

 

[...] desde una primera perspectiva el gasto público puede ser 
analizado como un conjunto de institutos jurídicos precisamente en 
su manifestación de necesidades públicas cuya satisfacción exige 
el empleo de recursos públicos. El segundo de los niveles de la 
función financiera de gasto público, que BAYONA DE 
PEROGORDO entiende como el conjunto de potestades atribuídas 
al ente público en matéria de gasto cuyo ejercicio les es necesario 
por mandato de la ley. En este nível del gasto publico se generam 
relaciones jurídicas como consecuencia de la satisfáccion de 
necesidades públicas. Dichas relaciones se producen entre la 
Hacienda Pública y otros sujetos frente a los cuales aquélla há 
contraído una obligación pública. Finalmente el tercer nivel de 
análisis Del gasto público se presenta como flujo monetario que 
representa una salida de fondos. Uma vez decidida la satisfacción 
de las necesidades públicas y contraídas las obligaciones públicas 
éstas han de cumplirse mediante la disposición de fondos públicos 
que suponen una salida de la caja común [...].81 

                                                           
80 MARTINEZ GINER, Luis A. Op. cit.,p. 232. Cumpre registrar que o estudo deu origem à obra LA 
HACIENDA PÚBLICA DEUDORA (MARTINEZ GINER, Luis A. La Hacienda Pública Deudora: Un 
análisis de Derecho Financiero, con especial referencia al cumplimiento de las  obligaciones 
públicas. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 2002). 
81 GINER, Luis A. M. Manual de Derecho Presupuestario y de los Gastos Públicos. 2. ed. 
Valência: Tirant Lo Blanch, 2013, p. 165. De maneira semelhante, veja-se a explicação de Maria 
Teresa Soler Roch: “[...] el primero, como um conjunto de necesidades públicas (necesidades 
colectivas que se satisfacen mediante el empleo de fondos públicos); el segundo, como función 
financeira de gasto público, cuyo desarrolo genera relaciones jurídicas de los entes públicos com 
otros sujetos mediantes las cuales, y em virtud de diversos títulos jurídicos (ley, contrato, acto 
administrativo), aquéllos contraen obligaciones de contenido econômico frente a terceros; el tercero 
corresponde a la fase de exigibilidad y cumploimiento de dichas obligaciones y se manifesta como 
la disposición de fondos necesarios a tal fin mediante los procedimientos de ordenación de gastos 
y pagos”. (SOLER ROCH, Maria Teresa S. La Ordenación de la Hacienda Pública Estatal em el 
Título I de la Ley General Presupuestaria.Revista Española de Control Externo. Madrid: Tribunal 
de Cuentas,v. 6, n. 18,2004, p. 80). 
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De acordo com esta concepção, podem ser apontadas as seguintes 

características dos gastos públicos: (i) sua realização por parte de um ente público; 

(ii) no exercício de uma função financeira mediante procedimento; (iii) com emprego 

de recursos públicos; e (iv) objetivando atender às necessidades coletivas.82 

 

Indo além, ensina Martínez Giner, ao analisar a distribuição da competência 

entre os Órgãos estatais83, de acordo com cada um dos níveis de gasto público 

propostos pela Teoria Estrutural, que o 1º nível – necessidades públicas como 

institutos jurídicos – compete ao Órgão Legislativo, que estabelece, por meiodas 

leis, as necessidades públicas a serem satisfeitas pelos entes públicos, bem assim 

o procedimento que deve ser adotado para tanto; o 2º nível – exercício da função 

financeira, isto é, do poder de executar o gasto, gerando, em consequência, 

relações jurídicas concretas de conteúdo obrigacional – fica a cargo Administração 

Pública; enquanto, por fim, o 3º nível – procedimento objetivando a saída efetiva 

de recursos do Tesouro – é desempenhado pela Administração Financeira.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82GINER, Luis A. M. Op. cit.,p. 166. 
83 Ensina José Juan Ferreiro Lapatza, valendo-se das lições de Mariné Bayon, que “las normas 
pueden definir competencias materiales y éstas pueden ejercerse en el marco que la Ley indica 
válidamente. Pero dichas competencias se encuentran insertas em um marco más amplio, el 
ordenamiento jurídico en su conjunto, y deben respetar no sólo las normas definidoras de las 
mismas, sino todo el bloque de la legalidad, en cual ocupa lugar destacado la Ley de Presupuestos.” 
(FERREIRO LAPATZA,José J.Curso de Derecho Financiero Español. 10. ed.Madrid: Marcial 
Pons Librero-Editor, 1988, p. 770). 
84 MARTINEZ GINER, Luis A. Op. cit.,p. 243-244. Cumpre registrar que o estudo deu origem à obra 
LA HACIENDA PÚBLICA DEUDORA (MARTINEZ GINER, Luis A. La Hacienda Pública Deudora: 
Un análisis de Derecho Financiero, con especial referencia al cumplimiento de las  obligaciones 
públicas. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 2002.  
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A figura abaixo pode ser útil para a compreensão do conceito: 

 
    Figura 1. Níveis Estruturais do Gasto Público e Respectivas competências 

 

   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Expostas, em breves linhas, estas três teorias, cumpre destacar que esta 

última é, indubitavelmente, a que conta com a maior aceitação da doutrina 

estrangeira, entendendo-se que o conceito apresentado por Bayona de Perogordo, 

é o que melhor define o fenômeno do “gasto público”, sob o prisma jurídico. 

 

De se ver, assim, que esta conceituação de “gastos públicos”, que 

denominaríamos de amplíssima, compreende desde a escolha das necessidades 

públicas a serem satisfeitas até o procedimento administrativo objetivando realizar 

o pagamento – fluxo monetário – do crédito orçamentário executado. 

 

Como não poderia deixar de ser, não é imune a críticas, sobretudo por 

buscar sustentar a transcendência do poder de gastar (2º nível estrutural) em 

relação ao orçamento público85, tanto que defende a existência de um Direito dos 

Gastos Públicos, como ramo autônomo do direito orçamentário. 

 

De nossa parte, conforme teremos a oportunidade de expor abaixo, 

entendemos não ser possível transplantar os argumentos que defendem esta 

autonomia relativa do gasto público em relação ao orçamento para o nosso 

Ordenamento Jurídico. 

 

                                                           
85 GRAU RUIZ, A.Ideas para un Proyecto Docente en Derecho Financiero y Tributario. Madrid: 
E-Prints Complutense, 2006, p. 95. 

3º NÍVEL ESTRUTURAL DO GASTO PÚBLICO - PROCEDIMENTO DO GASTO

SAÍDA DE CAIXA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (FINANCEIRA)

2º NÍVEL ESTRUTURAL DO GASTO PÚBLICO - FUNÇÃO FINANCEIRA (PODER DE REALIZAR O GASTO)

RELAÇÕES JURÍDICAS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (GERAL)

1º NÍVEL ESTRUTURAL DO GASTO PÚBLICO - INSTITUTOS JURÍDICOS

NECESSIDADES PÚBLICAS LEGISLATIVO
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É bem verdade que o fenômeno dos gastos que escapam da legalidade 

orçamentária tem sido uma crescente em nosso País, isso, contudo, não permite 

colocar o orçamento em posição secundária em relação às despesas públicas, 

senão reforçar a necessidade da cobertura orçamentária daqueles. 

 

A definição em questão, segundo entendemos, ao segmentar a despesa 

pública em níveis, tem a utilidade de delimitar o objeto a ser estudado neste 

trabalho, bem assim de facilitar a compreensão dos sentidos que a expressão 

comporta, além de afastar, conforme veremos no próximo capítulo, a tese que 

advoga não ter o orçamento natureza de lei. 

 

Sem que se defenda a transcendência da despesa pública em relação ao 

orçamento, cumpre esclarecer, por fim, que é da denominada função financeira do 

gasto público (2º nível estrutural) que trata este estudo, isto é: o conjunto de 

poderes atribuídos ao ente público em matéria de despesa pública, cujo 

exercício pressupõe autorização legislativa prévia (leis orçamentárias).86 

 

2.4. Da função política à administrativa: o fenômeno do gasto público 

 

A despesa pública vista à luz da teoria estruturante tem a utilidade de, a um 

só tempo, possibilitar uma visão global e isolada do “fenômeno do gasto público”, 

compreendendo: (i) a escolha das necessidades públicas a serem atendidas; (ii) o 

poder-dever de efetivar aquelas escolhas; e, por fim, (iii) o procedimento 

objetivando realizar o pagamento decorrente do gasto realizado. 

 

Da visão global depreende-se a íntima conexão entre a fase anterior com a 

subsequente, demonstrando, pois, que cada uma delas, desde aquela dotada de 

maior abstração até o derradeiro ato, dotado de individualização e concretude, 

encontra-se devidamente funcionalizada ao atendimento das necessidades 

                                                           
86 Segundo entendemos, a maneira como a matéria encontra-se disciplinada em nossa Constituição 
impõe que todas as despesas públicas estejam previstas no orçamento. A questão será tratada 
abaixo, quando do exame do tópico “2.5. O gasto público e a cobertura ou legalidade orçamentária”. 
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públicas, razão pela qual devem ser vistas como integrantes de um mesmo 

“processo”.87 

 

Já de uma perspectiva isolada de cada um dos níveis, permite compreender, 

com facilidade, os atores responsáveis por cada uma das etapas, bem assim a 

natureza jurídica da função desempenhada, além de identificar – sobretudo para 

fins do presente estudo –o momento e a decisão do gasto previsto no orçamento, 

como parte integrante daquele processo, com a “função” de efetivar as 

necessidades públicas a que se destinaram os créditos e dotações. 

 

Sem qualquer pretensão de aprofundar o estudo de cada uma destas 

estruturas – o que demandaria a incursão sobre temas que se escapam das 

premissas estritamente necessárias ao nosso trabalho, a exemplo das políticas 

públicas – procuraremos, nas próximas linhas, abordar aqueles níveis estruturais 

da despesa, à luz do nosso Ordenamento Jurídico. 

 

Nosso principal objetivo será demonstrar a importância de se estudar o gasto 

público não somente a partir do orçamento mas, sobretudo, com a finalidade de 

efetivá-lo, evidenciando a “funcionalização” daquele conjunto de poderes atribuídos 

ao ente público em matéria de despesa pública (função financeira da despesa 

pública), o que impede seja confundido com procedimento que o materializa. 

 

A necessidade de se observar as escolhas consubstanciadas pelo 

orçamento será abordada, neste momento do trabalho, tendo por base referida 

noção, isto é, sob a ótica da própria despesa (“gasto para o orçamento”), sem 

prejuízo da análise que se fará, no próximo capítulo, acerca da folclórica “natureza 

autorizativa” do orçamento, quando então, a perspectiva do estudo passará a ser 

do “orçamento para o gasto”.  

 

                                                           
87 Em interessante estudo, Celso de Barros Correia Neto denomina de "processo de positivação do 
gasto público" o "desenvolvimento da atividade financeira do Estado, que vem desde o 
estabelecimento das finalidades estatais mais gerais até a mais concreta efetivação do gasto", 
elencando, assim, no topo de uma pirâmide a CF/88, seguida, do PPA, LDO, LOA, e, na base, as 
fases de pagamento previstas na Lei 4.320/64 (empenho, liquidação, ordem de pagamento e 
pagamento). (CORREIA NETO, Celso de B.Orçamento Público: uma visão analítica. II Prémio 
Secretaria de Orçamentos e Finanças de Monografia, 3º lugar, 2008, 58). 
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2.4.1. A escolha das necessidades públicas: uma decisão política 

 

Bem compreendidos os níveis estruturantes da despesa pública, de acordo 

com a conceituação apresentada por Bayona de Perogordo, podemos avançar no 

estudo, analisando, com um pouco mais de vagar, cada uma destas etapas, à luz 

da conformação fixada em nosso Ordenamento jurídico. 

 

Segundo Regis Fernandes de Oliveira88: 

 

A decisão de gastar é fundamentalmente uma decisão política. O 
administrador elabora um plano de ação, descreve-o no orçamento, 
aponta os meios disponíveis para seu atendimento e efetua o gasto. 
A decisão política já vem inserta no documento solene de previsão 
de despesas. Dependendo das convicções políticas, religiosas, 
sociais e ideológicas, o governante elabora seu plano de gastos. 
Daí a variação que pode existir de governo para governo, inclusive 
diante das necessidades emergentes. As opções podem variar: 
hospital, maternidade, poste de puericultura, escolas, rodovias, 
aquisição de veículos, contratação de pessoal [...]. 

 

A transcrita lição, a teor do que vimos no tópico antecedente, deve ser 

compreendida como a escolha das necessidades públicas que serão atendidas 

pelo Estado (1º nível estrutural), estando tal decisão, conforme teremos a 

oportunidade de abordar, restrita ao Parlamento, quando da apreciação das leis 

orçamentárias apresentadas pelo Executivo. 

 

Não é raro, contudo, constatar que este entendimento vem sendo utilizado, 

por parcela da doutrina pátria, de maneira indiscriminada e fora do contexto, o que, 

longe de constituir simples filigrana conceitual, tem importantes consequências no 

estudo da matéria.  

 

É que no Brasil, o estudo da despesa pública é tratado, em regra, em capítulo 

próprio, segmentado do orçamento, fato este que decorre da própria noção de 

                                                           
88 OLIVEIRA, Regis F. de. Curso de Direito Financeiro. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 319; Nesse mesmo sentido, cf.BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à ciência 
das finanças. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 88; VIDIGAL, Geraldo de C. Fundamentos 
do Direito Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972, p. 176. 
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atividade financeira, classicamente adotada por nós, constituída pela receita, 

despesa, orçamento e crédito.89 

 

Não obstante, quando de sua conceituação, conforme dissemos, alguns 

doutrinadores afirmam, genericamente, tratar-se de uma decisão política, o que, 

além de inadequado, contribuí para o entendimento – indevido, segundo nosso 

entendimento – de que o Administrador Público pode decidir livremente acerca da 

dos gastos públicos (desde a não execução de créditos orçamentários à escolha 

do que e, em que medida, gastar, única e exclusivamente por questões políticas), 

sobretudo diante da compreensão – com a qual, também não aderimos – de que o 

orçamento público teria natureza meramente autorizativa. 

 

De tão arraigada que é a utilização indiscriminada da expressão, mesmo 

aqueles que sustentam a natureza jurídica do gasto, situando – corretamente, diga-

se – tal assertiva à etapa da execução dos créditos previstos na peça orçamentária, 

não deixam de aceitar a existência de um componente “político” na decisão do 

gasto.  Veja-se, por exemplo, Emerson Cesar da Silva Gomes90: 

 

De fato, na etapa de realização da despesa pública, o elemento 
‘jurídico’ deve se sobrepor ao ‘político’, pois a despesa pública está 
condicionada a uma série de regras e princípios jurídicos. (...) Nesta 
fase, o componente ‘político’ reduz a sua participação na decisão 
de gasto, mas não é desprezível, uma vez que as autorizações 
orçamentárias são estipulações genéricas, mas que conferem, 
ainda, grande margem de liberdade ao administrador. Existem, 
ainda, Programas de Trabalho constantes do Orçamento 
vulgarmente denominados de ‘PTs Guarda-Chuva’ que podem 
abarcar uma variada gama de projetos ou ações. A margem de 
remanejamento conferida nas Leis Orçamentárias ao chefe do 
Poder Executivo também evidencia a existência de um componente 
político na fase de execução orçamentária.  

 

A maior ou menor liberdade da Administração Pública já na fase de execução 

dos créditos orçamentários decorre, segundo entendemos, não de um 

                                                           
89 ATALIBA, Geraldo. Apontamentos de Ciência das Finanças e Direito Financeiro e Tributário. 
São Paulo: RT, 1969,p.6. Em igual sentido, cf. BORGES, José S. M. Introdução ao Direito 
Financeiro. 2. ed.São Paulo: Max Limonad, 1998, p.67; DEODATO, Alberto.Manual da Ciência das 
Finanças. 9 ed.São Paulo: Saraiva, 1965, p. 17. 
90 GOMES, Emerson C. da S. Op. cit., p. 1. Cumpre registrar que o estudo deu origem à obra: 
GOMES, Emerson C. Direito dos Gastos Públicos no Brasil. São Paulo: Almedina, 2015, p. 399. 
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“componente político”, mas do exercício de típica função administrativa, cuja 

liberdade, conforme teremos a oportunidade de estudar, variará de acordo com 

uma série de fatores, desde a própria redação do crédito91 na peça orçamentária 

até a existência de normatividade própria dotando-o de execução obrigatória. 

 

A natureza política de que se reveste a decisão do gasto – repise-se – limita-

se à escolha das necessidades públicas que serão atendidas. 

 

Estas escolhas, que decorrem do que Antônio Luciano de Souza Franco 

denomina de “poder orçamental”92, são materializadas (ou juridicizadas) nas leis 

orçamentárias e, uma vez aprovadas, dão vida a toda uma série de normas 

jurídicas objetivando seu cumprimento pela Administração Pública. 

 

Considera-se que a função do parlamento é Segundo Alfredo Augusto 

Becker, “a aprovação, por lei, do Orçamento Público, é a incidência de regra jurídica 

sôbre a relação constitucional natural, juridicizando-a”, de modo que – prossegue 

o autor, “por esta juridicização, o Ser Social (cuja existência era real, porém ainda 

natural ou pré-jurídica) entra no mundo jurídico, passa a ter existência jurídica”.93 

 

Desta lição não se afasta Fernando Vicente-Arche Domingo, ao afirmar que  

 

por lo que se refiere al gasto público, aribuida al poder legislativo 
del Estado la soberania financeira, parecen no existir, ne princípio, 
límites jurídicos a la fijación de los gastos públicos, de su cuantía y 
destino, y, por tanto, al aumento de los mismos” concluindo que, 
como “las decisiones sobre los gastos públicos, al ser de índole 
política, se adoptam según las líneas trazadas por el texto 
constitucional94. 

                                                           
91  De acordo com Caldas Furtado “a expressão crédito orçamentário opera na identificação 
qualitativa (em que, como e onde gastar) da despesa autorizada na lei orçamentária anual; o termo 
dotação funciona na identificação quntitativa (quanto gastar) do respectivo crédito orçamentário”. 
(FURTADO, J. R. Direito Financeiro. 3. ed.Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 135). 
92 FRANCO, Antônio L. de S. Finanças Públicas e Direito Financeiro. 4. ed. Coimbra: Almedina, 
2008, 1 e 2v., p. 339. 
93 BECKER, Alfredo A. Teoria Geral do Direito Tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 213. 
94 DOMINGO, Fernando V.Notas sobre el gasto público y contribución a su sostenimiento en la 
Hacienda Pública. Civitas Revista Española de Derecho Financiero (REDF), n. 3, 1974, p. 537-
538. Veja-se, em semelhante sentido German Orón Moratal: "si la decisión del gasto público la 
adopta el órgano soberano o los mandatarios del pueblo, y éstos por su condición son 
essencialmente políticos, la decisión del gasto será una decisión política" (MORATAL, German O.La 
configuración Constitucional del Gasto Público. Madrid: Tecnos, 1995, p. 16) 



57 
 

 

Ainda que não seja este o objeto de estudo, cumpre pontuar que, à toda 

evidência, seria inimaginável, atualmente, conferir a esta decisão o “bill” de 

idenidade apontado pelo referido autor, pois, ainda que seja eminentemente 

política, encontra-se esta decisão limitada pelas escolhas realizadas pelo 

constituinte originário, sobretudo em matéria de direitos fundamentais.95 

 

Assim não fosse e teríamos não uma decisão política senão puro arbítrio, a 

teor da oportuna lição de German Bidart Campos96: 

 

En efecto, fijar los gastos y realizar las inversiones há sido reputada 
uma cuestión eminentemente política, donde ya no juegan los 
parâmetros costitucionales, donde la discricionalidad del órgano 
que estabelece los recursos y del que efectúa las inversiones queda 
exenta de todo control de constitucionalidade, y donde – em 
definitiva – El llamado derecho financiero parece Haber roto 
amarras con la constitución. (...) En la partición Del derecho 
financiero en dos mitades: la de la tributación que se utiliza para 
lograr los recursos, y la del gasto que se atiende com los recursos 
logrados. La primera se somete a la constitución, y la segunda no. 
Por que? Porque a un buen sector de la domática financiera no se 
Le há ocurrido y aceptar que la constitución suprema también rige 
y se aplica en la área del gasto público y la inversión de recursos. 
Allí, el presupuesto se habría convertido em el árbitro único, primero 
y final. 

 

O palco para esta decisão política, de acordo com a configuração 

constitucional a respeito, é, sem dúvida, o processo legislativo-orçamentário, que, 

                                                           
95 Nesse sentido, ensina Estevão Horvath que “dentre as necessidades públicas, que são muitas, é 
natural que se tenha que proceder a opções quanto ao destino das verbas públicas, decisão esta 
que é eminentemente de caráter político (embora limitada, até certo ponto, pelas escolhas adrede 
feitas pelo constituinte originário)”. (HORVATH, Estevão. O orçamento no século XXI: Tendências 
e expectativas, Tese apresentada ao concurso de Professor Titular – Departamento de Direito 
Econômico, Financeiro e Tributário, 2014 no prelo, p. 65). Ainda quanto à limitação deste poder 
político, veja-se: Juan José Bayona de Perogordo: "las posturas en cuanto el carácter político de la 
decisión acerca de las necesidades públicas, pero sin que ello suponga eliminar otras 
consideraciones del fenómeno y sin que el reconocimiento de esta naturaleza suponga, en ningún 
caso, su exclusión del ámbito del Derecho ya que el marco del Estado de Derecho, toda actuación 
del ente público se somete al control y requisitos del Ordenamiento jurídico" (PEROGORDO, Juan 
J. B. de.El Derecho de los Gastos Públicos. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales,1991, p. 45). 
Para um estudo mais aprofundado sobre a relação entre direitos fundamentais e orçamento: 
cf.CORTI, Horacio G. Derechos fundamentales y presupuesto público: uma renovada relación em 
el marco del neoconstitucionalismo periférico. In: CONTI, J. Mauricio; SCAFF, Fernando F. (coords.) 
Orçamentos públicos e direito financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 127-185. 
96 BIDART CAMPOS, German. El Orden Socioeconomica en la Constitución. Buenos Aires: 
Ediar, 1999, p. 353-354. 
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a teor dos arts. 48, inciso II, 165, caput, e 166, §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição da 

República, conta, necessariamente, com a participação dos Poderes Executivo 

(iniciativa) e Legislativo (apreciação).  

 

Nesse ponto, vale transcrever a lição de Geraldo de Camargo Vidigal97, 

tratando da distinção entre as funções “política” e “administrativa”, em seu clássico 

“Fundamentos de Direito Financeiro”: 

 

Dessa forma, pela definição dos fins do Estado ou pela função de 
perseguirem fins definidos, bipartem-se os atos públicos: são atos 
políticos os que definem fins, atos administrativos os que 
perseguem fins definidos. Caracterizam-se pois os atos 
administrativos como atos servientes. 
Identificamos nas Constituições atos políticos puros: não estando 
vinculado a nenhum ordenamento jurídico preexistente – mas 
interpretando apenas, sob determinados critérios de valor, as 
aspirações da comunidade – o legislador constitucional define 
normativamente os fins do Estado. 
No extremo oposto, reconhecemos a qualidade de simples atos 
administrativos naqueles atos da administração pública que se 
limitam a perseguir fins definidos. 
Eqüidistantes das normas constitucionais e dos atos meramente 
administrativos, porém, leis ordinárias e outras normas emanadas 
dos legisladores se situam como atos político-administrativo que 
definem o Estado, dentro dos limites constitucionais, e assinam aos 
órgãos administrativos o dever de perseguir esses fins. Servem 
estas normas apenas ao espírito da Constituição – e ao fazê-lo 
delimitam fins que nela não se tinham definido. 
A lei orçamentária é nitidamente um documento político-
administrativo. 

                                                           
97VIDIGAL, Geraldo de C. Fundamentos do Direito Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1972. Acerca da origem da fundamentação teórica que subjaz à dicotomia entre “política” e 
“administração” no que tange, respectivamente, à elaboração e execução orçamentária, veja-se 
Gabriel Loretto Lochagin: “Orçamentos do Executivo e do Legislativo, assim tomados à primeira 
vista, são termos que podem ter denotações errôneas. Eles não devem indicar que o orçamento em 
cada um dos casos é feito apenas pelo trabalho do Executivo ou do Legislativo, mas apenas que 
em ambos os casos cada um dos poderes tem a prerrogativa da elaboração da proposta 
orçamentária. [...]O movimento que pregou mais consistentemente a necessidade de um orçamento 
elaborado pelo Executivo nos Estados Unidos postulou-o, assim, com o propósito de que a 
implementação da decisão orçamentária se tornasse um procedimento eminentemente técnico, 
como fica expresso na tese de Woodrow Wilson, de que uma liderança concentrada no Executivo 
“purificaria a política”. Mais especificamente, purificaria a política orçamentária, que deveria ser 
conduzida por “poucos homens de mente treinada e de acordo com princípios”. Isso bastaria para 
conferir algum sentido racional à política orçamentária. Esse raciocínio está muito distante de se 
circunscrever aos debates constitucionais norte-americanos. Ao contrário, tornou-se 
significativamente influente, principalmente para as ideias preponderantes sobre como se deve 
organizar a burocracia orçamentária estatal. Ele conduz, em última instância, à dicotomia entre 
política e administração presente em boa parte dos comentários feitos sobre a implementação da 
decisão orçamentária”. (LOCHAGIN, Gabriel Loretto.A Execução do Orçamento Público: 
Flexibilidade e orçamento impositivo. São Paulo: Blucher, 2016, p. 30 e 33-34).  
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Aprovada e publicada a lei orçamentária, inicia-se a “função financeira da 

despesa pública”, que se convencionou denominar, sob a ótica orçamentária, de 

“fase de execução orçamentária”, oportunidade em que finda o 1º nível estrutural, 

abrindo-se espaço para os dois outros níveis, que estudaremos a seguir. 

 

2.4.2. O poder-dever de gastar (função financeira da despesa pública): oexercício 

da função administrativa 

 

A função financeira do gasto público - 2º nível estrutural - desenvolve-se, 

neste momento, de acordo com a programação orçamentária aprovada no nível 

anterior, tendo por fim efetivar as escolhas ali fixadas.98 

 

Por função financeira do gasto público, a teor do que dissemos quando 

abordamos a concepção unitária, deve-se compreender o “conjunto de poderes 

atribuídos ao ente público em matéria de despesa pública, cujo exercício pressupõe 

autorização legislativa prévia (leis orçamentárias)”. 

 

Desta noção depreende-se que, se por um lado, este “conjunto de poderes” 

pressupõe a existência da lei orçamentária, por outro, se destina a efetivar as 

necessidades públicas ali constantes, fruto da escolha realizada pelo povo, 

mediante seus representantes.  

 

Sua “funcionalização” é precisamente apontada por BEREIJO, ao afirmar 

tratar-se “de poderes ou potestades atribuídos à Administração para a realização 

de um objetivo final” qual seja, a “função pública financeira”, concluindo que seu 

exercício “dá lugar a um procedimento administrativo: a execução do gasto."99 

                                                           
98 De acordo com Basile Georges Campos Christopoulos, “o processo de positivação do Orçamento 
(em termos genéricos) não termina com a positivação da Lei Orçamentária Anual. Mas acaba, no 
entanto, o papel do Poder Legislativo nesse processo de positivação. Passa o Executivo a completar 
esse processo. Primeiramente deve produzir o decreto de execução do orçamento. E, 
posteriormente, passará a editar as normas de despesa pública em sentido estrito, que 
posteriormente serão liquidadas e empenhas, e só ao fim, efetivamente gastas” 
(CHRISTOPOULOS, Basile G. C. Norma jurídica da despesa pública. Revista Brasileira de Direito 
Público – RBDP, ano 9, n. 32, jan./mar. 2011.  
99  RODRIGUEZ BEREIJO, A. Introducción al estudio del Derecho Financiero. Madrid: IEF, 
Estudos de Hacienda Pública,1976, p. 307. 
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Da mesma forma que não mais se mostra correto afirmar da natureza política 

das decisões tomadas nesta etapa, não pode se pode, por outro lado, tomar a 

tradicional acepção “execução orçamentária” em seu mais estrito sentido, tal como 

se a Administração Pública estivesse engessada e limitada ao cumprimento 

absoluto das disposições orçamentárias.  

 

Esta conclusão, conforme teremos a oportunidade de estudar, decorre 

mesmo da atual concepção do princípio da legalidade administrativa (juridicidade). 

 

Há, nesta etapa, o exercício de função administrativa, sendo, no ponto, 

bastante esclarecedora a lição de Gabriel Loretto Locharin 100  acerca do papel 

desempenhado pela Administração Pública à luz da anterior decisão política, 

consubstanciada na peça orçamentária: 

 

A execução orçamentária é a execução de uma lei – a lei de 
orçamento. Trata-se, portanto, de uma atividade administrativa, 
concebendo-se a administração pública em seu sentido objetivo: 
um conjunto abrangente de atos que se destina à satisfação das 
necessidades coletivas. Mais pontualmente, a satisfação das 
necessidades previstas nas leis orçamentárias. 
Em seu sentido material, a administração pública tem por escopo 
realizar concretamente objetivos definidos pela política, que tem 
natureza intrinsecamente criadora. À política cabe inovar, em 
“carácter livre e primário”, ao passo que a administração pública 
tem “carácter condicionado e secundário, achando-se por definição 
subordinada às orientações da política e da legislação.” Política e 
legislação colocam-se, assim, em um mesmo plano, de modo que 
a distinção que há entre administração pública e política é a mesma 
que se encontra entre administração pública e legislação. Daí que 
a lei seja o fundamento e o limite de toda atividade administrativa. 
A vinculação dos poderes administrativos a um fim impessoal faz 
com que as competências sejam, necessariamente, a manifestação 
do direito objetivo, não se podendo cogitar que a pessoa 
administrativa tenha algum direito subjetivo público à competência. 
Segundo essa sistemática, não é concebível que o exercício de 
uma atividade administrativa possa alterar os objetivos previstos 
em lei. Tampouco, por extensão, que, no exercício da competência 
administrativa de executar o orçamento, se possa inovar o 
orçamento. Sendo o orçamento ao mesmo tempo lei e a expressão 
de uma política, como anteriormente demonstrado, somente pelas 
vias legislativas de manifestação da orientação política se pode 
proceder à revisão de suas finalidades. 

                                                           
100 LOCHAGIN, Gabriel Loretto. Op. cit., p. 63. 
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A margem de atuação da Administração Pública no exercício desta função 

administrativa– que não se limita ao Poder Executivo –, variará, de acordo com uma 

série de fatores, desde a própria redação do crédito na peça orçamentária até a 

existência de normatividade própria dotando-o de execução obrigatória.101 

 

A execução dos créditos orçamentários (efetivação da despesa pública) 

pode se dar por meiodos mais diversos instrumentos, a exemplo da Lei, ato 

administrativo, contrato etc., podendo haver a incidência de regras específicas – 

também denominadas de “normas permanentes” – a depender da espécie de gasto, 

v.g., procedimento licitatório para contratação de obras, serviços, compras e 

alienações; procedimento administrativo bifásico para a desapropriação 

administrativa; regras acerca da criação, expansão ou aperfeiçoamento de 

despesas constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal etc. 

 

Estas atividades, muito embora sejam de natureza administrativa, 

interessam ao nosso estudo, não em suas substâncias mesmas (contratos 

administrativos, desapropriações etc., estudadas que são no âmbito do Direito 

Administrativo), senão porque, sob o prisma do Direito Financeiro, constituem-se 

em verdadeiras decisões em matéria de gasto público, isto é, execução de créditos 

orçamentários. Destas atividades, naturalmente, decorrem relações jurídicas, que 

serão objeto de procedimento próprio para realização do gasto. 

 

A esse respeito, Maria Teresa Soler Roch ensina que “el crédito 

presupuestario no es fuente de obligaciones”,  esclarecendo ser este, também, o 

entendimento do Tribunal Constitucional Espanhol “os créditos consignados en los 

estados de gastos no son fuente alguna de obligaciones”, senão - prossegue Roch 

“autorizaciones legislativas para que dentro de unos determinados límites la 

Administración del Estado pueda disponer de los fondos públicos necesarios para 

haver frente a sus obligaciones”, concluindo que“la fuente de éstas deve buscar-se 

fuera de dichas consignações presupuestarias, ya sea en la ley, ya en los negocios 

                                                           
101 A matéria será tratada com mais vagar no capítulo 4. 
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jurídicos o en los actos o hecho que, según Derecho, las generan (STC 63-1985, 

de 21 de mayo)”102 

 

O ensinamento transcrito aplica-se integralmente à realidade brasileira, pois, 

segundo o pacífico entendimento, tanto doutrinário como jurisprudencial, a lei 

orçamentária não cria direitos subjetivos, não podendo, assim, ser tratada como 

fonte de obrigações. Isso, contudo, não infirma, conforme teremos a oportunidade 

de expor, a obrigatoriedade de sua observância pela Administração Pública.   

 

A este poder da Administração Pública de, em concreto, efetuar uma 

despesa prevista no orçamento, Carla Sofia Dantas Magalhães dá o nome - em 

contraponto ao denominado “poder orçamental” por Souza Franco - de “decisão ou 

despesa orçamentada”.103 

 

Tomada a decisão, impõe nosso Ordenamento Jurídico seja observado um 

procedimento administrativo objetivando documentar e instrumentalizar o gasto, 

tendo como ato final a ser atingido o correspondente pagamento. 

 

Este procedimento, previsto na Lei n. 4.320/64, nasce do exercício da função 

financeira do gasto público, com esta não podendo ser confundida.  

 

Conforme já dissemos no início deste tópico, o “conjunto de poderes” 

inerente a esta função financeira do gasto pressupõe, por um lado, a existência da 

lei orçamentária e, por outro, se destina a efetivar as necessidades públicas ali 

constantes, fruto da escolha realizada pelo povo, por meio de seus representantes. 

 

2.4.3. O procedimento administrativo que materializa a função financeira do gasto 

público: as denominadas “fases da despesa pública” (Lei n. 4.320/64) 

 

                                                           
102 Revista Española de Control Externo, Vol. VI, nº 18, SOLER ROCH, Maria Teresa, La Ordenación 
de la Hacienda Pública Estatal em el Título I de la Ley General Presupuestaria,  Madrid, Tribunal de 
Cuentas, 2004, p. 82. 
103 MAGALHÃES, Carla S. F. Regime Jurídico da Despesa Pública: do direito da despesa ao 
direito à despesa. 2011. 145 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade do 
Minho, Braga, Portugal, 2011, p. 96. 
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No terceiro e último nível estrutural da despesa pública encontra-se o 

procedimento administrativo objetivando documentar e instrumentalizar a decisão 

tomada no 2º nível, denominando-se de “etapas ou fases de pagamento”. 

 

Estas “fases de pagamento” encontram-se disciplinadas, em nosso 

Ordenamento Jurídico, na Lei federal n. 4.320/64, especificamente em seus arts. 

58 a 70, havendo certo consenso serem quatro: o empenho104, liquidação105, ordem 

de pagamento106 e, por fim, o pagamento107. 

 

O procedimento em espeque carece, verdadeiramente, de “poder decisório” 

quanto ao gasto em si, servindo, conforme adiantamos, para documentar e 

instrumentalizar a decisão anteriormente tomada, bem assim como importante 

instrumento de garantia da legalidade do gasto e da execução orçamentária, como 

um todo. 

 

Ao comentar o primeiro ato deste procedimento, consubstanciado no 

empenho (art. 58), Sérgio Assoni Filho108 explica que, através dele torna-se  

 

factível o controle da execução dos orçamentos públicos, uma vez 
que o Poder Legislativo passa a contar com um instrumental hábil 
à apuração do efetivo cumprimento do plano de ação 
governamental traçado pelo Poder Executivo e projetado 
concretamente nas leis orçamentárias vigentes. 

 

O dispositivo constante do art. 60, da Lei n. 4.320/64, vedando “a realização 

de despesa sem prévio empenho”, bem assim a existência da figura denominada 

de “ordenador de despesa”109, pessoa responsável por sua emissão, não infirmam 

                                                           
104 “Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o 
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.” 
105 “Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo 
por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.” 
106“Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando 
que a despesa seja paga.” 
107 “Art. 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente 
instituídos por estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de 
adiantamento.” 
108 CONTI, José M. (coord.). Orçamentos Públicos: a Lei 4.320/1964 comentada. 2. ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 209. 
109 De acordo com o art. 80, §1º, do Decreto-Lei 200/67, “ordenador de despesas é tôda e qualquer 
autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento 
ou dispêndio de recursos da União ou pela qual esta responda”. 
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esta instrumentalidade, pois, ainda que “prévio” à realização da despesa, sua 

emissão pelo “ordenador de despesa”, por óbvio, decorre daquela decisão tomada 

no nível anterior110, daí porque – apesar de sua importância para a legalidade da 

despesa, bem assim para a escorreita execução orçamentária – a margem 

decisória que resta à Administração nesta etapa se limita, em regra, às questões 

procedimentais do gasto, e não mais àquela “decisão de gastar” já tomada.111 

 

Esclareça-se que este procedimento pode, claro, interferir naquela decisão, 

quando, por exemplo, se constata a inexistência de crédito ou de dotação 

orçamentária112 que lhe dê cobertura ou, ainda, quando aquela decisão estiver 

abrangida por alguma das situações fixadas por eventual decreto limitando a 

emissão de empenho (art. 9º, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal), mas, 

repise-se, a decisão do gasto precede à sua instrumentalização. Este 

procedimento, segundo pensamos, é condição que se apresenta em um momento 

posterior à decisão do gasto, com esta não se confundindo. 

 

Cumpre esclarecer, ainda, que não se está sustentando que administrador 

saia contratando, sem a observância daquelas “normas permanentes”, para, 

somente após a assunção da obrigação, ter início o procedimento de que ora 

tratamos. Não. Em absoluto, não é disso que se trata, sobretudo porque, além de 

sua responsabilização nos mais diversos âmbitos (criminal, improbidade, 

administrativo etc.), representaria um verdadeiro atentado ao princípio da 

legalidade. 

 

 O que se defende, isto sim, é que a decisão acerca da “despesa 

orçamentada” não pode ser confinada ao procedimento que a instrumentaliza, sob 

                                                           
110 Esta figura, segundo nos parece, apesar de sua lógica para na atividade financeira do Estado, 
tem servido, na prática, para isentar de responsabilidades (administrativa, penal, improbidade) os 
gestores que, de fato, decidiram realizar o gasto.  
111 Este parece ser, também, o entendimento de José Afonso da Silva, ao afirmar, em comparação 
com o engagement francês, que “apesar do texto expresso do art. 58 da Lei n. 4.320, estamos 
inclinados a admitir que o nosso empenho, em geral, não passa também de ato meramente formal, 
que não cria, nem extingue, nem modifica nada; simplesmente registra, certifica, faz constar, 
verifica, e, especialmente reserva recurso comprometido por ajustes, que o precedem ou, no 
máximo, lhe são concomitantes.” (SILVA, José A. Orçamento-programa no Brasil. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1973, p. 339) 
112 Conforme teremos oportunidade de abordar, a redação comumente utilizada na descrição dos 
créditos orçamentários torna esta possibilidade de difícil ocorrência prática. 
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pena de se limitar, nesta etapa, a noção de “despesa pública” às “fases da despesa 

pública”, constantes do referido Diploma Legal. Isto é: não haveria, propriamente, 

uma “despesa pública”, senão uma “despesa pública realizada e pendente de 

efetivo pagamento”.113 

 

Este entendimento impede, segundo nos parece, estudar o “poder de 

realizar o gasto público” de maneira “funcionalizada”, isto é, com vistas aefetivar as 

necessidades públicas consubstanciadas no orçamento, o que abrangeria, 

inclusive, a análise dos limites do “poder de não gastar”, seja por mera conduta 

omissiva, seja por conduta comissiva, a exemplo do famigerado 

“contingenciamento de empenhos” fora dos limites legais. 

 

O gasto público, em síntese, deve ser estudado não somente a partir do 

orçamento mas, sobretudo, com a finalidade de efetivá-lo. Limitar a análise da 

despesa pública ao procedimento que a materializa, significa, segundo nos parece, 

deixar em segundo plano a razão mesma de sua existência: efetivar as 

necessidades públicas constantes do orçamento. 

 

Sem que se queira infirmar a instrumentalidade ínsita à própria atividade 

financeira do Estado114, tampouco invadir o campo de estudo próprio do Direito 

Administrativo, a exposição acima realizada, segundo nos parece, permite, sob a 

ótica da função financeira do gasto (“poder-dever”), analisar a decisão de gastar, 

separadamente do procedimento administrativo que a materializa.  

 

                                                           
113 Vale destacar que esta acepção está sendo aqui utilizada para expressar a prática do primeiro 
ato das denominadas fases da despesa pública, isto é, o empenho. É que, não bastasse a 
divergência que cerca a própria noção de despesa efetivada ou executada - alguns defendem bastar 
o empenho, outros a liquidação, enquanto, por fim, há quem defenda que seria necessária a própria 
ordem de pagamento – haveria verdadeiro raciocínio tautológico se, para distinguir a decisão de 
realizar do procedimento legal da Lei n. 4.320/64, partíssemos das definições de despesa que 
confundem-na com este procedimento mesmo. 
114 Ensina Ricardo Lobo Torres que “característica importantíssima da atividade financeira é a de 
ser puramente instrumental. Obter recursos e realizar gastos não é um fim em si mesmo. O Estado 
não tem o objetivo de enriquecer ou de aumentar seu patrimônio. Arrecada para atingir certos 
objetivos de índole política, econômica ou administrativa”. (TORRES, Ricardo L.Curso de Direito 
Financeiro e Tributário. 18. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 5) 
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2.5. O gasto público sob os diferentes prismas do princípio da legalidade: 

administrativa, orçamentária e procedimental 

 

O princípio da legalidade, no âmbito da função financeira do gasto público, 

isto é, daquilo que se denomina de “despesa orçamentada” 115 , pode ser 

vislumbrado, segundo nos parece, sob três distintas óticas: legalidade 

administrativa (princípio da juridicidade), orçamentária (cobertura orçamentária) e 

procedimental. 

 

Sob uma primeira ótica, deve a Administração Pública, nos termos do art. 

37, caput, da Constituição da República, quando do exercício da função 

administrativa, mediante os mais diversos expedientes e instrumentos jurídicos, 

(gerem ou não despesas públicas), submeter-se à Lei e ao Direito 116  (art. 2º, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.784/1999).  

 

É o que se denomina, atualmente, de princípio da juridicidade, que, 

superando a clássica ideia da vinculação positiva da administração à lei, 

consubstanciada na célebre frase de Hely Lopes Meirelles, com fulcro na lição de 

Guido Zanobini, de que “enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o 

que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei 

autoriza”117, passa a exigir que a atuação administração seja compatível com o 

chamado “bloco de legalidade”.118 

 

A observância de normas específicas – também denominadas de “normas 

permanentes” –, a depender da espécie de despesa a ser realizada, impondo 

                                                           
115 Expressão utilizada por Carla Sofia Dantas Magalhães, conforme dissemos acima. 
116 Veja-se a redação do artigo: 
“Art. 2ºA Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e eficiência. 
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 
I - atuação conforme a lei e o Direito 
[...]” 
117 MEIRELLES, Hely L. Direito Administrativo Brasileiro. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 
89. 
118 A matéria será tratada com mais vagar no item “4.3.2. Margem de liberdade da Administração 
Pública quando da execução da despesa pública: Da clássica distinção entre atuação discricionária 
e vinculada à luz do princípio da juridicidade”. 
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condicionantes para sua realização, bem exemplifica a aplicação do princípio da 

legalidade, sob esta primeira ótica (v.g.,procedimento licitatório para contratação 

de obras, serviços, compras e alienações; procedimento administrativo bifásico 

para a desapropriação administrativa; regras acerca da criação, expansão ou 

aperfeiçoamento de despesas constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

vedação constante da Súmula Vinculante n. 13, limitando o espectro de nomeação 

para cargos em comissão etc.).119 

 

Conforme já tivemos a oportunidade de abordar, estas atividades, muito 

embora de natureza administrativa, interessam ao Direito Financeiro, não em suas 

substâncias mesmas, senão no que respeita à decisão de efetivar os gastos 

públicos (créditos orçamentários), daí o porquê da doutrina denominar esta faceta 

da legalidade de “externa ou administrativa”, haja vista incidir sobre a atuação geral 

da Administração.  

 

Em uma segunda perspectiva, vista a legalidade sob a ótica “interna ou 

financeira”, tem-se a vedação de realização de despesa pública que não esteja 

autorizada pela lei do orçamento.  

 

É o que Martinz Giner denomina de “princípio da cobertura orçamentária”, 

consistente na “exigencia, materializada en el crédito presupuestario autorizante, 

de que la realización del gasto esté prevista y cubierta por la Ley de Presupuestos”, 

apontando o jurista, como sendo sua essência a impossibilidade da “ejecucion del 

gasto si previamente no exiten los medios necesarios para levarlo a cabo: a la 

realización del gasto debe preceder la concesión, en forma de autorización, de los 

créditos presupuestarios precisos”.120 

 

Encontra-se no âmbito do princípio da cobertura orçamentária não só a 

imposição de prévia autorização da despesa (crédito orçamentário), como, 

também, de que esta seja especificada qualitativa (em que, como e onde gastar) e 

                                                           
119 Este último exemplo, plasmado na Súmula Vinculante n. 13, é um típico caso de aplicação do 
princípio da juridicidade. 
120 GINER, Luis A. M. Manual de Derecho Presupuestario y de los Gastos Públicos. 2. ed. 
Valência: Tirant Lo Blanch, 2013, p. 174. 
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quantitativamente (quanto gastar). A esta específica função do princípio da 

cobertura orçamentária dá-se o nome de “princípio da especialidade”.   

 

Sua abrangência, no âmbito do gasto público, estende-se, ainda, aos 

créditos adicionais (cuja natureza de “lei orçamentária” é inquestionável), bem 

assim à transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma 

natureza de programação para outra ou de um órgão para outro, que, quando 

necessário, ocorre, via de regra, por meiodaqueles créditos adicionais, mediante a 

anulação parcial ou total das dotações orçamentárias originalmente previstas.121 

 

Merece destaque, no ponto, a lição de Souza Franco 122 , acerca da 

abrangência do princípio da cobertura orçamentária, que deve contemplar, 

inclusive, aquelas despesas decorrentes diretamente de lei: 

 

Encarado na perspectiva dos poderes do Estado – mais que na da 
respectiva limitação – o orçamento resulta do exercício de um poder 
orçamental. Este é o poder de autorizar anualmente a realização 
de despesas, mesmo as que resultem directamente da lei, criando-
se assim uma executoriedade fianceira ou eficácia financeira: ainda 
que vinculativas por lei ou contrato (e por maioria de razão no caso 
de despesas facultativas, previstas ou não por lei anterior), as 
despesas públicas têm de ser autorizadas anualmente pelo 
respectivo orçamento – ou, na sua falta, pelo orçamento anterior e 
seus instrumentos de adaptação, no caso de não ter sido aprovado 
a tempo o orçamento respectivo. 

 

O princípio da legalidade do gasto público (cobertura orçamentária), sob este 

prisma, pode ser vislumbrado nos seguintes dispositivos: Art. 167, incisos I, II, III, 

V, VI e § 1º, da Constituição da República, e art. 5, §4º, da Lei de Responsabilidade 

Fiscal.  

                                                           
121 Esclarecemos que procuramos conferir mais ênfase àqueles pontos que estão estritamente 
ligados à função financeira do gasto, valendo destacar que o princípio da legalidade orçamentária, 
conforme lição de Caldas Furtado, possui uma abrangência bem maior: “Como se vê, a legalidade 
orçamentária ultrapassa a formulação dos projetos orçamentários e alcança a execução do 
orçamento, vinculando à lei a autorização para contratação de operações de créditos, a 
transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação 
para outra ou de um órgão para outra, a utilização de recursos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social para suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, bem 
como a instituição de fundos de qualquer natureza.” (CF, arts. 165, §8º, e 167, VI, VIII, IX) 
(FURTADO, J.R. Op. cit.,p. 77) 
122 FRANCO, Antônio L. de S. Finanças Públicas e Direito Financeiro. 4. ed. Coimbra: Almedina, 
2008, 1 e 2v., p. 338. 
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A preocupação com tal princípio é tamanha, que sua inobservância foi 

tipificada como (i) crime no art. 359-D, do Código Penal, e, tratando-se de prefeito, 

no art. 1º, inciso V, do Decreto-Lei n. 201/67; (ii) conduta tipificadora de improbidade 

administrativa, no art. 10, inciso IX, da Lei de Improbidade; e (iii) crime de 

responsabilidade, tratando-se de determinadas autoridades, a teor do art. 11, item 

1, da Lei federal n. 1.079/50, bem assim do art. 85, inciso VI, da Constituição 

Federal. 

 

Por fim, pode-se falar em um princípio da legalidade, sob o aspecto 

procedimental do gasto, objetivando documentar, instrumentalizar e conferir a 

legalidade da decisão tomada pela Administração, denominando-se de “etapas ou 

fases de pagamento”, consubstanciada na Lei na Lei federal n. 4.320/64, 

especificamente em seus arts. 58 a 70, havendo certo consenso serem quatro: o 

empenho, liquidação, ordem de pagamento e, por fim, o pagamento. 

 

A importância deste controle de legalidade, realizado por meiodo indigitado 

procedimento, pode ser observada da lição de Sérgio Assoni Filho, afirmando 

merecerem “especial atenção as exigências da Lei 4.320/64, concernentes à 

execução orçamentária”, eis que “a realização de toda despesa ou a assunção de 

qualquer obrigação por parte dos agentes públicos, em nome do Estado-

administração, deve estar prevista nas leis orçamentárias” sob pena, concluí, “de 

serem consideradas, a despesa realizada e a obrigação assumida, não 

autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público”.123 

 

Não há, segundo entendemos, “três princípios da legalidade”, senão 

simplesmente, sua análise sob três óticas distintas. 

 

Não se pode olvidar, demais disso, da visão global do fenômeno do gasto 

público, compreendido como um “processo”, evidenciado pela concatenação da 

fase anterior com a subsequente, a demonstrar que cada uma delas, desde aquela 

dotada de maior abstração até o derradeiro ato, dotado de individualização e 

                                                           
123 CONTI, José M. (coord.). Op. cit., p. 204. 
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concretude, encontram-se devidamente funcionalizadas ao atendimento das 

necessidades públicas. 

 

Por fim, cumpre assinalar que a doutrina pátria costuma associar o gasto 

público, quando manifestado por meiode sua função financeira (“execução 

orçamentária”), ao procedimento legal que o materializa (“fases da despesa 

pública”), inserindo as denominadas “normas permanentes”, quando aplicáveis, no 

âmbito da “legalidade procedimental”, o que, segundo nos parece, seria 

manifestação daquela legalidade administrativa geral (juridicidade), e não, 

propriamente, da legalidade procedimental do gasto público.124 

 

2.6. Algumas classificações úteis para o nosso estudo 

 

Como não poderia deixar de ser, sobretudo diante da existência de uma 

variada gama de classificações das despesas públicas, iniciamos este tópico com 

a sempre oportuna advertência de que “as classificações não são certas ou erradas 

– são úteis ou inúteis – na medida em que logram transmitir o pensamento ou 

facilitar o entendimento do que se classifica”.125 

 

Desse modo, para o nosso estudo, entendemos úteis as classificações das 

despesas públicas quanto à: origem; categoria econômica; cobertura orçamentária; 

periodicidade ou regularidade; e, por fim, obrigatoriedade desua execução. 

 

2.6.1. Origem: despesas orçamentárias x despesas extra-orçamentárias 

 

Quanto à origem, entende-se por “despesas orçamentárias” aquelas que 

constam das leis orçamentárias (conceito que abrange as leis veiculadoras de 

créditos adicionais), observando, assim, as pertinentes às “fases de despesa” 

(empenho, liquidação, pagamento etc.). 

                                                           
124 GOMES, Emerson C. da S.Regime Jurídico da Despesa Pública no Brasil. 2013. 377 p. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 174. Cumpre 
registrar que o estudo deu origem à obra: GOMES, Emerson C. Direito dos Gastos Públicos no 
Brasil. São Paulo: Almedina, 2015, p. 399.  
125 OLIVEIRA, Regis F. de; HORVATH, Estevão.Manual de Direito Financeiro.6. ed.São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 85. 
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Por “despesas extra-orçamentárias”, a sua vez, denominam-se aquelas que 

não constam das leis orçamentárias, compreendendo uma série de “saídas” de 

numerário resultantes do levantamento de depósitos, cauções, pagamentos de 

restos a pagar, consignações, resgate de operações de crédito por antecipação de 

receita, bem como todos os outros valores que se apresentem de forma transitória. 

Não representam, propriamente, “despesas públicas”, senão a simples 

“movimentos de caixa”, pois, correspondem a valores que ingressaram 

anteriormente nos cofres públicos a título de “receitas extra-orçamentária”, daí 

porque, sua efetivação dispensa aquele procedimento.126 

 

2.6.2. Categoria econômica: despesas correntes x despesas de capital 

 

Nos termos do art. 12, da Lei n. 4.320/64, as despesas classificam-se, de 

acordo com a “categoria econômica”, em “despesas correntes” (art. 12, §§1º e 2º, 

da Lei 4.320/64) e “despesas de capital” (art. 12, §§4º, 5º e 6º, da Lei 4.320/64), 

distinguindo-se uma da outra de acordo com as consequências que produzem. 

Estas últimas contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem 

de capital, fato inocorrente naquelas primeiras (despesas correntes).127 

 

2.6.3. Cobertura Orçamentária: despesas “orçamentadas” x despesas 

“desorçamentadas” 

 

Confundem-se as primeiras com as “despesas orçamentárias”, vista acima. 

 

No que se refere à “cobertura orçamentária”, diante do crescente fenômeno 

da “desorçamentação” (débudgétisation no Direito francês ou off-bugdet 

                                                           
126 Manual Técnico de Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Aplicado à União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios a partir da elaboração e execução da lei orçamentária de 2009. Volume 
II Manual de Despesa Nacional / Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Orçamento Federal. 1. ed. Brasília: Secretaria 
do Tesouro Nacional, Coordenação-Geral de Contabilidade, 2008, 120 p. 
127 Manual Técnico de Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Aplicado à União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios a partir da elaboração e execução da lei orçamentária de 2009. Volume 
II Manual de Despesa Nacional / Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Orçamento Federal. 1. ed. Brasília: Secretaria 
do Tesouro Nacional, Coordenação-Geral de Contabilidade, 2008, 120 p. 
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expenditures no Direito norte-americano), parcela da doutrina sugere que sejam os 

gastos públicos classificados entre os que se submetem ao princípio da legalidade 

orçamentária (cobertura orçamentária) – já estudado acima – e aqueles que 

passam ao largo do referido princípio.  

 

De acordo com Edson Martins de Morais, entende-se por desorçamentação 

“a tendência (ou movimento) de deixar de fazer constar do orçamento público 

despesas que poderiam (ou deveriam) tecnicamente ser enquadradas como 

despesas orçamentárias”, causando – prossegue - um “consequente desfalque – 

do “conjunto e receitas” supramencionado – de recursos correspondentes 

(principalmente fiscais), com sua vinculação a organismos não componentes stricto 

sensu da Administração pública”.128 

 

São exemplos deste fenômeno, segundo Emerson Cesar da Silva Gomes129, 

as despesas operacionais de empresas estatais, de entidades paraestatais, bem 

assim as despesas fiscais e os benefícios creditícios. 

 

2.6.4. Periodicidade ou regularidade: despesas ordinárias x despesas 

extraordinárias 

 

Quanto à periodicidade ou regularidade podem ser classificados em 

ordinários, correspondendo às despesas rotineiras (v.g. gasto com pessoal, 

material de consumo etc.), e em extraordinárias, compreendendo, por outro lado, 

despesas não usuais, decorrentes de situações anormais, excepcionais ou 

esporádicas. Esta classificação acaba refletindo, por questão lógica, na própria 

previsibilidade orçamentária, sendo necessário, em regra, lançar mão de créditos 

                                                           
128 Morais, Edson Martins de. O exame da admissibilidade financeira e orçamentária de proposições 
na Assembleia Nacional da França [manuscrito] / Edson Martins de Morais. –2009, 116. Antônio 
Luciano de Souza Franco trata da questão ao tratar do “princípio da plenitude orçamental”, 
afirmando que “efetivamente, fala-se na existência de uma moderna tendência para a 
desorçamentação, que se traduz em massas cada vez maiores de fondos públicos escaparem à 
disciplina comum do orçamento”, tanto por “pura e simples indisciplina administrativa, como por 
necessidades diferenciadas de gestão” (FRANCO, Antônio L. de S. Finanças Públicas e Direito 
Financeiro. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2008, 1 e 2v., p. 360). 
129 GOMES, Emerson C. da S. Op. cit., p. 19. Cumpre registrar que o estudo deu origem à obra: 
GOMES, Emerson C. Direito dos Gastos Públicos no Brasil. São Paulo: Almedina, 2015, p. 59. 
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adicionais (especial, suplementar ou extraordinário, a depender do caso) para 

garantir a realização destas últimas. 

 

2.6.5. Obrigatoriedade da execução (obrigatórias x discricionárias) 

 

Segundo definição constante do sítio virtual da Secretária de Orçamento 

Federal, despesas discricionárias 

 
São aquelas que permitem ao gestor público flexibilidade quanto 

aoestabelecimento de seu montante, assim como quanto à oportunidade de sua 

execução, e são efetivamente as que concorrem para produção de bens e serviços 

públicos. 

 

Por despesas obrigatórias, valendo-se do mesmo glossário, denominam-se 

 

São aquelas nas quais o gestor público não possui 
discricionariedade quanto à determinação do seu montante, 
bem como ao momento de sua realização, por determinação 
legal ou constitucional. Por possuírem tais características, 
essas despesas são consideradas de execução obrigatória e 
necessariamente têm prioridade em relação às demais 
despesas, tanto no momento de elaboração do orçamento, 
quanto na sua execução. (Glossário SOF) 

 

 

2.7. A autonomização do gasto público e o risco à cobertura orçamentária 

 

Diante da, cada vez mais, crescente “cultura de desprezo ao orçamento 

público” 130 , potencializada nos últimos anos com a expansão de gastos que 

escapam à legalidade orçamentária, verifica-se o surgimento de vozes apregoando 

o estudo, em nosso país, do Direito dos Gastos Públicos como ramo autônomo do 

direito orçamentário. 

 

                                                           
130 Termo utilizado por Kyoshi Harada para expressar a forma como vem sendo tratado tal instituto 
do Direito Financeiro em nosso País. (HARADA, Kyoshi. Direito Financeiro Tributário. 8. ed.São 
Paulo: Atlas, 2001, p. 72). 
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Sem que se discuta acerca do preenchimento dos requisitos apregoados no 

âmbito científico para que se confira autonomia a determinado objeto de estudo, 

entendemos que a própria fundamentação que subjaz à proposta carece de 

adequação, senão contribuindo para o fomento daquela cultura a que nos referimos 

no parágrafo anterior. 

 

De acordo com Martinez Giner, “a importância do orçamento para o estudo 

dos gastos públicos permitiria estabelecer um paralelo entre o que o Direito 

Tributário representa para o Direito das Receitas Públicas e o que o Direito 

Orçamentário representa para o Direito dos Gastos Públicos”.131 

 

Com efeito, a existência de gastos que escapam à legalidade orçamentária, 

longe de permitir o entendimento pela sua transcendência em relação àquela Lei, 

impõe, isto sim, que seja restabelecido o princípio da cobertura orçamentária para 

execução dos gastos públicos. 

 

Em um cenário de crise econômica mundial, onde avultam os princípios da 

“estabilidade” 132 , “racionalidade” 133 , “sinceridade” 134  e “controle” 135 , não pode 

                                                           
131 GINER, Luis A. M. Op. cit.,p. 151. 
132 De acordo com João Ricardo Catarino, “a estabilidade orçamental é mais do que uma regra 
orçamental. Ela é um valor estruturante das finanças públicas modernas em face dos problemas 
atuais e futuros que os défices excessivos vêm colocando aos Estados” (CATARINO, João R. 
Finanças Públicas e Direito Financeiro. Lisboa: Almedina, 2012, p. 273). Explica a questão 
Estevão Horvath: “Um ponto que normalmente não é enfatizado como deveria ser é o relativo a que 
a ‘estabilidade’ tem que ocorrer considerando-se as despesas, mas também as receitas. Deveras, 
o fenômeno financeiro é um só, abrangendo as entradas e saídas de dinheiro público”. (HORVATH, 
Estevão. O orçamento no século XXI: Tendências e expectativas, Tese apresentada ao concurso 
de Professor Titular – Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, 2014no prelo, p. 
171). 
133 Veja-se, a respeito, o art. 7º da Lei Orgânica espanhola n. 02/2012: “[...]1. Las políticas de gasto 
público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y 
presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica y al 
cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. [...]”. 
134 De acordo com Estevão Horvath: “Em poucas palavras, pode-se dizer que esse princípio significa 
que as receitas e as despesas apresentadas na lei orçamentária devem corresponder à realidade, 
dando a noção real da situação financeira do Estado”. (HORVATH, Estevão. O orçamento no 
século XXI: Tendências e expectativas, Tese apresentada ao concurso de Professor Titular – 
Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, 2014no prelo, p. 149). 
135 Segundo Luis Alfonso Martínez Giner: "A pesar de que parece el control de la atividad financiera 
sólo tendría sentido una vez determinado el Presupuesto, siendo su objeto la ejecución 
presupuestaria y su finalidad el control en el manejo de los fondos públicos, lo cierto es que el control 
se proyexta como un verdadero princípio que informa el régimen de los gastos públicos" (GINER, 
Luis A. M. Op. cit.,p. 159). 
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merecer acolhida uma proposição que resulte em desqualificação da peça 

orçamentária. 

 

A defesa da autonomização do gasto público frente ao orçamento, segundo 

nos parece, caminha na contramão da necessidade de (re)valorização deste. 

 

Não se pode olvidar, ademais, conforme já tivemos a oportunidade de 

afirmar linhas acima, que a conceituação de gasto público existente na Espanha, 

por demais abrangente, impede que se transplante a doutrina que lá defende a 

transcendência do gasto público frente ao orçamento para o Brasil. 

 

Mesmo naquele País a existência de um verdadeiro “Direito dos Gastos 

Públicos” não vem tido a acolhida da doutrina majoritária, pelas razões apresentas 

pela Professora María Amparo Grau Ruiz:136 

 

La doctrina mayoritaria considera que no es posible elaborar una 
construcción jurídica de las necesidades públicas del mismo modo 
que los diferentes recursos públicos y entiende el contenido del 
Derecho de los gastos públicos como Derecho esencialmente 
Presupuestario. Se argumenta que no existe un deslinde definitivo 
entre el Derecho de los gastos públicos y el Derecho 
Presupuestario, del mismo modo que no existe una ley general del 
gasto público y sí una Ley General presupuestaria.  

 

Não se está afirmando, aqui, a inexistência de gastos que escapem à 

legalidade orçamentária, senão a inadequação de que esta situação sirva de 

fundamento para sua autonomização em relação à peça orçamentária.  

 

O caminho natural da despesa pública, repise-se, é mediante execução do 

crédito constante na lei orçamentária. Se isto não ocorre, deve o Direito atuar para 

que se possa reconduzir à cobertura orçamentária aquelas despesas. 

 

                                                           
136 GRAU RUIZ, A. Op. cit., p. 95. 
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CAPÍTULO 3 – O SISTEMA DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS COMO 

INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 

 

Conforme já se disse, se por um lado, o “conjunto de poderes” que 

caracteriza a função financeira do gasto público pressupõe a existência da lei 

orçamentária, por outro, destina-se a efetivar as necessidades públicas ali 

constantes, fruto da escolha realizada pelo povo, por meio de seus representantes. 

 

Esta escolha é fruto de um harmônico sistema de planejamento 

governamental, decorrente diretamente da Constituição Federal e 

instrumentalizado, basicamente, por três leis orçamentárias: Lei do Plano 

Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 

 

A Lei Orçamentária Anual insere-se neste contexto como a ponta de uma 

linha de racionalidade alocativa137, consubstanciada na Lei do Plano Plurianual, de 

acordo, ainda, com os preceitos constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

Na verdade, as atividades que precedem a edição da Lei Orçamentária 

Anual, se considerarmos o denominado “Ciclo Orçamentário”, compreendem, 

conforme expõe José Maurício Conti, tanto um processo de “baixo para cima”, isto 

é, no âmbito administrativo, tendo início nas unidades orçamentárias que 

gerenciam os programas, passando aos órgãos setoriais, seguindo-se para o órgão 

central que, por sua vez, irá consolidar as propostas apresentadas para envio ao 

Poder Legislativo, como, também, um processo “de cima para baixo”, no âmbito 

legislativo, cujo início, na linha do que se disse no parágrafo anterior, leva em 

consideração o plano governamental (“macrodiretrizes”), traçado pelo PPA que, por 

meio da LDO, se corporifica, por um período financeiro, na LOA.138 

 

A compreensão das leis orçamentárias, dentro do contexto de planejamento 

em que foram forjadas pela Constituição Federal, somente reforça, segundo nos 

                                                           
137  OLIVEIRA, Weder de. Curso de Responsabilidade Fiscal: direito, orçamento e finanças 
públicas Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 409. 
138 CONTI, José M. (coord.). Op. cit., p. 73. 
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parece, a necessidade de estrita obediência, pela Administração Pública, da Lei 

Orçamentária Anual, devendo pautar sua atuação para, da melhor forma possível, 

efetivar suas prescrições. 

 

São estas as questões que procuraremos abordar neste capítulo. 

 

3.1. Planejamento governamental e orçamento público 

 

Com base nas lições de Eros Roberto Grau, pode-se afirmar que a primeira 

experiência de planejamento governamental de que se tem conhecimento remonta 

à extinta União Soviética, em 1921, por meio do GOSPLAN, órgão estatal de 

planejamento governamental, criado sob o ideário socialista. Apesar disso, 

somente em 1928 é que, de fato, foi implementado o primeiro plano quinquenal 

soviético, oportunidade que já era possível perceber, com nitidez, a noção de 

planejamento vinculada a um sistema de coordenação do processo econômico.139 

 

Em decorrência da crise econômica da década de 1930, houve a 

necessidade de uma maior atuação do Poder Público no processo socioeconômico, 

levando, assim, o emprego de técnicas de planejamento para países do ocidente, 

seja para fins de intervencionismo racionalmente postulados, seja para o efeito de 

racionalizar a execução de obras públicas. Cita, referido autor, como exemplos, os 

Planos Tardieu e Marquet, respectivamente em 1928 e 1933, na França; a criação 

do Tennesse Valley Authority nos Estados Unidos, também em 1933; e o Plano 

alemão dos Quatro Anos, em 1936.140 

 

Deste período até o final da 2ª Guerra Mundial, construiu-se certo consenso, 

esclarece Eros Grau, de que o planejamento seria “pressuposto indispensável de 

todo programa de ação política, econômica ou social”, conclusão esta que, no pós-

guerra, foi “enfaticamente reiterada”, oportunidade em que “praticamente todos os 

                                                           
139 GRAU, Eros R.Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1978, p. 11. Aponta o autor, contudo, que Nelson Rodriguez Garcia e Maria Magdalena 
Salomon de Padron vêem nas “Recomendações para a industrialização”, publicada pelo governo 
japonês em 1884, a primeira experiência de planejamento econômico de que se tem conhecimento. 
140 GRAU, Eros. Op. cit., p. 12-13. 
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países do mundo capitalista passam a adotar os métodos de planejamento, tendo-

os como imprescindíveis à realização dos fins do desenvolvimento econômico”.141 

 

É neste contexto, pois, que a noção de planejamento espraiou-se mundo 

afora, passando a ser adotada, também, em economias de mercado, com as 

devidas adaptações, já que no sistema capitalista o protagonista na economia 

passa a ser o mercado, sendo o planejamento meramente indicativo, enquanto no 

sistema socialista, o próprio planejamento, dada a propriedade pelo Estado dos 

meios de produção, passa a ser a peça-chave da economia. 

 

O surgimento dos direitos prestacionais, sem dúvida, foi um dos fatores 

propulsores para o florescimento da ideia de planejamento nos sistemas 

capitalistas, com roupagem, no entanto, diferente daquela adotada na União 

Soviética. Esta, portanto, a razão pela qual afirmam os doutrinadores que, não 

obstante tenha sido marcada pelo preconceito ideológico, a ideia de planejamento, 

em pouco tempo, foi sendo acolhida em países capitalistas. 

 

É o que ensina Hector Villegas142 quando aduz que: 

 

Durante mucho tempo se identifico la noción de planificación com 
las ideas de ‘coletivismo’y ‘totalitarismo’. Este se debe a que las 
verdadeiras planificaciones comenzaron com la nep soviética, que 
puso em marcha Lenin com posteridade a la revolución 
bolchevique. Las planificaciones se continuaron em Rusia com los 
planos quinquenales, que tuvieron aplicación desde 1927 en 
adelante. 
Los grandes resultados que dio la planificación em la Unión 
Soviética llevaron a pensar em la possibilidade de dar matices 
diferenciales a la idea, para concretar el planeamento em tal forma 
que no llevarsse limitación absoluta de los derechós más 
essenciales de los indivíduos. 
Paulatinamente, el concepto há perdido esse contenido emocional 
de identificación, y numerosos autores comezaram a reconhecer 
las bondades de la planificación, especialmente em los países em 
vias de desarollo. 
Este cambio de postura tiene relación com las distintas 
modalidades que puede assumir la planificación. Partiendo de la 
noción básica de intervencionismo estatal, es possible distinguir 

                                                           
141 GRAU, Eros. Op. cit., p. 12. 
142 VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 7. ed. Buenos 
Aires: Depalma, 1998, p. 830. Cumpre esclarecer que o autor deixou de abordar a atividade de 
planejamento nas edições mais recentes de sua Obra. 
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três tipos de planeamento: la planificación integral o coativa, la 
planificación liberal o indicativa, y la planificación democrática o 
democracia planificada. 

 

O surgimento da ideia de planejamento em países capitalistas, como 

decorrência do incremento das atividades estatais, por força, em especial, do 

crescimento dos direitos sociais é, também, objeto de precisa observação por 

Marcos Juruena Villela Souto, quando afirma que  

 

foi com a crise econômica da década de 30 e no segundo Pós-
Guerra que as necessidades sociais reclamaram do Estado uma 
participação mais incisiva para estimular a economia de mercado e 
o processo seletivo de atividades e setores, iniciando as práticas de 
planejamento estatal da economia com uma nova nuance, 
rompendo, aos poucos, com o preconceito ideológico.143 

 

No Brasil tem-se, ancorado nas lições de José Celso Cardoso Júnior, que no 

período da Primeira República, não se pôde falar em qualquer espécie de 

planejamento, para em um período posterior, na Era Vargas, ser possível identificar 

algumas espécies de planejamento – não sistematizados –, tais como a criação de 

estatais, bem assim do conhecido plano SALTE.144 

 

Ainda na experiência pátria, já na Era J.K., tem-se o Plano de Metas como 

principal exemplo de atividade de planejamento, seguido, no regime militar, pelo 

PAEG e o PND II. Após, na fase de redemocratização em diante, o que se viu foram 

planos de estabilização econômica, tais como: Plano Cruzado, Bresser, Verão, 

Mailson, Collor e Plano Real. 

 

Por meioda atual Constituição da República, surgem os denominados 

Planos Plurianuais – PPAs, com importante papel no planejamento econômico de 

médio prazo. 

 

Apesar de tais experiências históricas, o que se vê no Brasil, conforme será 

apresentado no próximo item, é que as peças orçamentárias fazem, por si só, as 

                                                           
143 SOUTO, Marco J. V. Direito Administrativo da Economia. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2003, p. 18. 
144 CARDOSOJR., José C. Estado, planejamento, gestão e desenvolvimento: Balanço 
daexperiência brasileira e desafios no século XXI.CEPAL, Coleção Documentos de Projeto, 2013. 
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vezes do planejamento, não existindo, pois, plano próprio, global ou setorial, para 

tratar do planejamento, tal como previsto no art. 174, caput, da Constituição da 

República. 

 

Segundo Martner,  

 

planejar é, em consequência, um processo em virtude do qual a 
‘atitude racional’ que já se adotou se transforma em atividade: se 
coordenam objetivos, se preveem fatos, se projetam tendências. 
Sob o ponto de vista do trabalho a realizar, programar é uma 
disciplina intelectual de ordenação racional de recursos escassos; 

implica, além do diagnóstico, a tarefa de prognosticar o futuro.145 
 

Eros Roberto Grau, a sua vez, conceitua o planejamento como uma “forma 

de ação racional caracterizada pela previsão de comportamentos econômicos e 

sociais futuros, pela formulação explícita de objetivos e pela definição de meios de 

ação coordenadamente dispostos, o planejamento, quando aplicado à intervenção, 

passa a qualificá-lo como encetada sob padrões de racionalidade sistematizada”.146 

 

De tais conceitos percebe-se que o ponto fulcral da atividade de 

planejamento reside na racionalidade da intervenção na área econômica e social, 

com fins específicos, para dirigir tais atividades a melhor alocação de recursos, que 

faça prevalecer o interesse geral. 

 

O embrião brasileiro do Plano Plurianual pode ser verificado por meiodo 

Decreto-Lei n. 200, de 25/2/67, que, após destacar em seu art. 7º que “a ação 

governamental obedecerá a planejamento que vise promover o desenvolvimento 

econômico-social do País e a segurança nacional”, elenca como instrumentos 

básicos: (i) plano geral de governo; (b) programas gerais, setoriais e regionais, de 

duração plurianual; (c) orçamento programa anual; e (d) programação financeira de 

desembolso. 

 

                                                           
145 Apud HORVATH, Estevão. O orçamento no século XXI: Tendências e expectativas, Tese 
apresentada ao concurso de Professor Titular – Departamento de Direito Econômico, Financeiro e 
Tributário, 2014 no prelo, p. 289-290. 
146 GRAU, Eros R. A Ordem Econômica na Constituição de 1988.13. ed.São Paulo: Malheiros, 
2008, p. 150. 
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Hely Lopes Meirelles, a seu turno, define “o planejamento como o estudo e 

estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental, 

através de um plano geral de governo, de programas globais, setoriais e regionais 

de duração plurianual, do orçamento-programa anual e da programação financeira 

de desembolso, que são seus instrumentos básicos”.147 

 

As leis orçamentárias, que veremos no próximo tópico, possuem uma ligação 

muito estreita com a atividade de planejamento, sendo um dos mais importantes 

instrumentos para tal fim. 

 

Com efeito, de uma noção meramente contábil, passaram os orçamentos 

públicos a desempenhar destacado papel no planejamento e na programação da 

atividade econômica do Governo. 

 

Não obstante, deve ser esclarecido que a atividade de planejamento não se 

contém no orçamento, não sendo correto, pois, afirmar o tratamento de ambas as 

noções como se fossem equivalentes.  

 

O orçamento, na precisa síntese de Francisco Sérgio Silva Rocha, é “um 

instrumento do planejamento, mas não é o planejamento em si”, acrescentando ser 

“necessário que sua formulação, apresentação e execução sejam realizadas de 

modo tal que permitam o dimensionamento, a identificação e o seguimento de 

objetivos coerentes e coordenados, compatíveis com a política de governo”, 

constituindo-se – conclui – “no elemento de ligação entre o planejamento de médio 

ou longo prazo e as ações cotidianas”. 148 

 

Passemos, agora, ao orçamento. 

 

 

                                                           
147 MEIRELLES, Hely L. Direito Administrativo Brasileiro. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 
783. 
148 ROCHA, Francisco S. S. Orçamento e Planejamento: As relações de necessidade entre as 
normas do Sistema Orçamentário. In:CONTI, J. Mauricio; SCAFF, Fernando F. (coords.) 
Orçamentos públicos e direito financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 729-749. 
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3.2. Orçamento público: conteúdo e função 

 

Há certo consenso doutrinário de que a origem embrionária do orçamento 

público, que se confunde com o surgimento mesmo do Estado de Direto, remonta 

à edição da Magna Charta Libertatum, subscrita pelo Rei João Sem Terra (King 

John Lackland), em decorrência da forte pressão dos barões feudais, maioria do 

Common Council (Conselho Comum), por meiodo qual restou estabelecido o 

princípio de que os gastos dos governantes devem ser previamente autorizados.149 

 

Não obstante, somente em 1822, na Inglaterra, é que veio, de fato, surgir um 

sistema orçamentário formal, redigido em documento próprio e acabado, conforme 

ensina Jesse Burkhead.150 

 

Em sua concepção tradicional era tido, basicamente, como uma peça de 

natureza contábil, limitando-se a prever receitas e autorizar despesas, conforme 

lição de Régis Fernandes de Oliveira e Estevão Horvath: 

 

Classicamente, o orçamento é uma peça que contém a previsão 
das receitas e a autorização das despesas, sem preocupação com 
planos governamentais e com interesses efetivos da população. 
Era mera peça, contábil, de conteúdo financeiro.151 

 

Explica Giacomoni, contudo, que esta noção meramente contábil e 

autorizativa, de que se revestia o orçamento tornou-se insuficiente, diante dos 

crescentes encargos governamentais, decorrente do necessário abandono da 

neutralidade caracterizadora do Estado laissez-faire, quando, então, foi instado a 

                                                           
149  DALLARI, Adilson A. Orçamento Impositivo. In:CONTI, J. Mauricio; SCAFF, Fernando F. 
(coords.) Orçamentos públicos e direito financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 
308-327. Segundo Giacomoni, "mesmo não sendo possível ignorar que o orçamento, desde o início, 
representou uma importante conquista como instrumento disciplinar das finanças públicas, sua 
função principal foi a de possibilitar aos órgãos de representação um controle político sobre os 
Executivos. O orçamento e os demais elementos financeiros estavam a serviço da concepção do 
Estado Liberal, preocupado em manter o equilíbrio financeiro e evitar ao máximo a expansão dos 
gastos" (GIACOMONI, James, Orçamento Público, 15 ed., São Paulo, Atlas, 2010, p. 55). 
150 BURKHEAD, Jesse, El Sistema Presupuestario Gubernamental, 2ª ed., trad. Por Carlos Lomelí 
(título original Government Budgeting), México, Editorial Herrero, 1966, p. 5. 
151 OLIVEIRA, Regis F. de; HORVATH, Estevão. Manual de Direito Financeiro. 6. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 95. 
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intervir no sistema econômico com vistas a corrigir suas distorções, além de 

impulsionar programas de desenvolvimento.152 

 

Foi nesta ambiência, sobretudo após a 2ª Guerra Mundial, que, conforme já 

havíamos apontado no tópico precedente, que os Estados trouxeram para a noção 

de orçamento aqueles métodos de planejamento que vinham sendo utilizados, 

considerados imprescindíveis à realização dos fins do desenvolvimento econômico. 

 

É o que explica Giacomoni, ao afirmar que "a tendência para aproximar mais 

e mais o orçamento do planejamento evidenciava-se naturalmente, até que, na 

década de 60, surgiu o PPBS - Planning Programming and Budgeting 

System(Sistema de Planejamento, Programação e Orçamento)”, integrando, de 

maneira sistemática: diagnósticos, prognósticos, objetivos, análise de cursos 

alternativos, programas e projetos com suas metas, recursos a serem empregados, 

indicação de custos, além de esquemas de avaliação e controle. O planejamento, 

contudo, é o método de maior destaque em todo o processo.153 

 

Surge, então, a noção moderna de orçamento, passando o orçamento, nas 

palavras de Régis Fernandes de Oliveira e Estevão Horvath a “ser visto não como 

peça financeira, mas como um programa de governo, através do qual havia de se 

demonstrar não apenas a elaboração financeira, mas também definir a orientação 

do Governo”, tornando-se, assim, “um poderoso instrumento de intervenção na 

economia e na sociedade”, concluem.154 

 

Esta dualidade de concepções, no entanto, não quer significar a existência 

de um único conceito de “orçamento moderno”, servindo, senão, para segmentar a 

noção daquela visão meramente contábil a que nos referimos, daí porque, no 

processo evolutivo do que se entende por “orçamento moderno”, muitos foram os 

modelos surgidos, substituindo-se, diante de alguma inovação técnica, o 

antecessor. 

 

                                                           
152 GIACOMONI, James. Orçamento Público. 15. ed.São Paulo: Atlas, 2010, p. 56. 
153 Ibidem, p. 59. 
154 OLIVEIRA, Regis F. de; HORVATH, Estevão. Op cit., p. 101. 
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É o que expõe José Maurício Conti, na precisa lição: 

 

O orçamento torna-se um instrumento fundamental no 
planejamento e na programação da atividade econômica do 
Governo, adquirindo, como bem ressalta Giuliani Fonrouge, uma 
condição dinâmica, e tornando-se “un instrumento mediante el cual 
el Estado actúa sobre la economia”. 
As técnicas e os conceitos orçamentários modernos refletem essa 
nova função dos orçamentos públicos, surgindo os conceitos de 
orçamento-programa, orçamento-desempenho (performance 
budget) e PPBS (planning, programming and budgeting system), 
que, embora não tenha distinção nítida entre si, demonstram que o 
orçamento, inequivocamente, abandona sua concepção clássica 
para assumir a condição de instrumento da ação governamental.155 

 

Adota-se em nosso Ordenamento Jurídico, atualmente, a concepção de 

Orçamento-Programa, composto, basicamente, pelas três leis previstas no art. 165, 

da Constituição Federal: plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento 

anual. 

 

É sobre isso que se dirá no próximo tópico. 

 

3.3. A noção de orçamento-programa e as leis orçamentárias previstas na 

constituição federal de 1988 

 

Seguindo aquela linha evolutiva a que nos referimos, surge o denominado 

“orçamento-programa”, que, segundo José Afonso da Silva, seria “um ingrediente 

da planificação destinado a disciplinar todo o processo da programação”, 

consistindo, em síntese, em “instrumento que cumpre o propósito de combinar os 

recursos disponíveis no futuro imediato para consecução das metas de curto prazo, 

concebidas para a execução dos objetivos de longo e médio prazo”.156 

 

Segundo se depreende das lições deste mesmo autor, o surgimento do 

orçamento-programa forjou-se na necessidade, primordialmente, de dotar a 

                                                           
155 CONTI, José M.A autonomia financeira do Poder Judiciário. São Paulo: MP Editora, 2006, p. 
57-58. 
156 MARTINS, Ives G. S. M.; MENDES, Gilmar da S.; NASCIMENTO, Carlos V. do.; SILVA, José A. 
da. Tratado de Direito Financeiro. São Paulo: Saraiva, 2013, 2 v., p. 101-131. 
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Administração de um instrumento de execução que, vinculado ao planejamento 

governamental, dê concretude aos seus planos: 

 

As exigências do planejamento das atividades do poder público 
determinaram a necessidade de adoção de novas técnicas 
orçamentárias. Se a Administração deve desenvolver-se segundo 
as regras do planejamento, tendo em vista a satisfação das 
necessidades da coletividade, era imprescindível que os 
orçamentos públicos se adequasse a esse novo tipo de 
administração, para tornar-se num instrumento de ação 
governamental, voltada para a realização de obras e serviços, em 
função do desenvolvimento sócio-econômico da comunidade. Daí 
surgir a técnica do orçamento por programa ou orçamento-
programa, que é um tipo de orçamento vinculado ao planejamento 
das atividades governamentais. Na verdade, o orçamento-
programa não é apenas uma peça financeira, é, antes de tudo, um 
instrumento de execução de planos e projetos de realização de 
obras e de serviços, visando ao desenvolvimento da comunidade. 
É um documento em que se designam os recursos de trabalho e 
financeiro destinados à execução dos programas, subprogramas e 
projetos de execução da ação governamental, classificados por 
categorias econômicas, por função e por unidades 
orçamentárias.157 

 

Para Sérgio Jund, trata-se de uma "técnica orçamentária vinculada ao 

planejamento econômico e social que surgiu como uma necessidade de levar à 

prática, com programas anuais, os planos governamentais de desenvolvimento a 

longo prazo".158 

 

O Manual de Orçamento por Programas e Realizações da ONU estabelece 

que "o programa deve expressar um produto final que, quantificado como meta, 

representaria o objetivo no intervalo de um exercício financeiro", de modo que "o 

objetivo que deveria determinar o curso da ação, ou seja, o programa, passou a 

integrar o próprio programa".159 

 

Pode-se, perceber, assim, que no orçamento-programa o foco maior, em 

substituição ao modelo tradicional de orçamento, são as realizações do governo e 

                                                           
157 SILVA, José A. Orçamento-programa no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 41. 
158 JUND, Sérgio. Administração Financeira e Orçamentária: teoria e 750 questões. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008, p. 80. 
159 Ibidem, p.  81. 
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não suas aquisições. Estas, na verdade, são vistas como meios para o 

cumprimento das funções a seu cargo.160 

 

São elementos obrigatórios do orçamento-programa: a) os objetivos a serem 

atingidos; b) os programas, que serão instrumentos, mediante a integração de 

ações administrativas, para a concretização dos primeiros; c) os custos, 

significando a quantificação dos meios ou insumos, para o desempenho dos 

programas; e, por fim d) as medidas de desempenho, que têm por fim não só 

acompanhar a realização dos objetivos, mas, sobretudo, saber da regularidade dos 

meios utilizados. Em síntese: os programas se destinam a atingir aqueles objetivos 

traçados, e, para tanto, são quantificados, mediante os custos, e monitorados pelas 

medidas de controle.161 

 

A partir do quadro comparativo elaborado por GIACOMONI162, constata-se, 

com bastante clareza, a distinção entre os modelos: 

 

            Quadro 1. Principais diferenças entre o orçamento tradicional e o Orçamento-programa.
   

 

                     Fonte: GIACOMONI (2010, p. 170) 

 

                                                           
160 GIACOMONI, J. Op. cit., p. 165. 
161 GIACOMONI, James. Op. cit., p. 166. 
162 Ibidem, p. 170. 
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A técnica do orçamento-programa foi incorporada em nosso Ordenamento, 

inicialmente, pela Lei federal n. 4.320/64, que, em seu art. 2º, dispõe que a “Lei do 

Orçamento conterá a discriminação da receita e a despesa de forma a evidenciar 

a política econômico-financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos 

os princípios da unidade, universalidade e anualidade”. 

 

A teor do art. 165, da Constituição Federal de 1988, são três163 as leis 

orçamentárias existentes em nosso Ordenamento Jurídico: o plano plurianual, as 

diretrizes orçamentárias e o orçamento anual.  

 

Na linha preconizada pela técnica do “orçamento-programa”, esclarece 

Adilson Abreu Dallari que “todos estes orçamentos são sistematicamente 

articulados, para assegurar uma ação estatal planejada”, afirmando, ainda, que “os 

orçamentos são instrumentos de planejamento nos quais os valores das dotações 

estão umbilicalmente ligados as ações a serem empreendidas”. 164 

 

O PPA, a teor do art. 165, §1º, da CF/88, “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”. 

                                                           
163 Interessante visão deste sistema de planejamento é apresentada por Marcos Juruena: “Na busca 
da segurança das relações jurídicas, firma-se o entendimento de que as leis orçamentárias integram 
um sistema de planejamento que tem início na eleição de um determinado programa partidário de 
governo – CF, art. 1º, c/c 14, §3º, V – que deve ser traduzido após a investidura no cargo em um 
plano de desenvolvimento econômico – CF,art. 174 -, composto de um diagnóstico das carências e 
anseios da sociedade e de um prognóstico, através do qual se proporá o atendimento dessas 
necessidades e expectativas. Cumprida essa etapa, o plano – e as políticas e ações nele concebidas 
– deve ser compatibilizado com as receitas e despesas públicas, para serem incorporadas ao plano 
plurianual de investimentos – CF, art. 165, §1º - e, ano a ano, devem ser ‘pinçadas’ do plano 
plurianual as prioridades para cada exercício (que orientará a elaboração do orçamento anual), 
tendo sido concebida para ampliar a participação do Legislativo na discussão das questões políticas 
que vão orientar a autorização das despesas e estimativas das receitas, numa tentativa de 
neutralizar a hipertrofia que caracterizava a disciplina jurídica do Poder Executivo na Emenda 
Constitucional nº 1/69. No Brasil, entretanto, a crítica de que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é um 
instrumento equivocado no regime presidencialista (sendo própria dos regimes parlamentares) em 
muito esvaziou sua importância (tanto que diversas são as propostas, doutrinárias e legislativas, 
pela sua supressão do Texto Constitucional). O resultado disso é que tal norma tem se limitado a 
uma função meramente formal, de singelo conteúdo político, se prestando, não raro, à autorização 
de empréstimos e ‘remanejamentos’ de dotação e previsões de funcionamento da Administração 
enquanto não aprovada a lei orçamentária. As diretrizes, prioridades e metas são extremamente 
genéricas, minorando a importância do orçamento.” (SOUTO, Marco J. V. Direito Administrativo 
da Economia. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 413). 
164 DALLARI, Adilson A. Op. cit., p. 308-327. 
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A LDO, a sua vez, compreenderá, nos termos do art. 165, §2º, da CF/88, “as 

metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de 

capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei 

orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 

estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento”. 

 

Deve ser destacado que a Lei de Responsabilidade Fiscal determinou, em 

seu art. 4º, que a LDO deverá dispor, além do quanto disposto no art. 165, §2º, da 

CF/88, do em seu art. 4º, sobre:  

 

(i) o equilíbrio entre receitas e despesas (art. 4º, inciso I, alínea “a”);  
(ii) critérios e forma de limitação de empenho (art. 4º, inciso I, alínea 
“b”);  
(iii) normas relativas ao controle de custos art. (4º, inciso I, alínea 
“e”);  
(iv) avaliação dos resultados dos programas financiados com 
recursos dos orçamentos (art. 4º, inciso I, alínea “f”); e sobre  
(v) demais condições e exigências para transferências de recursos 
a entidades públicas e privadas. 

 

Além disso, determinou que a LDO tivesse dois anexos.  

 

O primeiro, denominado de “Anexo de Metas Fiscais” (art. 4º, §§1º e 2º, da 

LRF), mediante o qual “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”. 

 

O segundo, denominado de “Anexo de Riscos Fiscais” (art. 4º, §§1º e 2º, da 

LRF), tem por fim apresentar “os passivos contingentes e outros riscos capazes de 

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

concretizem”. 

 

A LOA, por fim, compreende os três sub-orçamentos (fiscal, investimentos e 

seguridade social) previstos no art. 165, §5º, da CF/88, tendo por finalidade 
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“discriminar a receita e despesa de forma a evidenciar a política econômico-

financeira e o programa de trabalho do Governo” (Lei nº 4.320/64, art. 2º). 

 

A partir da publicação da LRF, deve a LOA, também,  

 

(i) estar acompanhada de demonstrativo regionalizado do efeito, 
sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, 
remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária 
e creditícia (art. 5º, II, da LRF c.c art. 165, §6º, da CF/88);  
(ii) conter reserva de contingência, cuja forma de utilização e 
montante, definido com base na receita corrente líquida, serão 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias (art. 5º, II, da LRF); 
além de, por fim,  
(iii) conter um anexo demonstrando sua compatibilidade com os 
objetivos e metas constantes do Anexo de Metas Fiscais (art. 5º, I, 
da LRF). 

 

Assim, ao plano plurianual, com vigência de quatro anos, compete a função 

de estabelecer as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração 

pública. Às diretrizes orçamentárias cabe, anualmente, enunciar as políticas 

públicas e respectivas prioridades para o exercício seguinte. Enquanto o orçamento 

anual destina-se, precipuamente, a estimar a receita e fixar a programação das 

despesas para o exercício financeiro.  

 

A Lei de diretrizes orçamentárias165, ao identificar as metas e as prioridades 

governamentais inseridas no plano plurianual, orientando, a partir daí, a formulação 

do orçamento anual do exercício seguinte, funciona como uma verdadeira “ponte” 

entre o plano plurianual e o orçamento anual, além de servir como “termômetro” da 

atividade de planejamento, considerado ser sua função, ainda, disciplinar sobre o 

controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com 

recursos dos orçamentos. 

 

                                                           
165 Sobre a inadequação da Lei de Diretrizes Orçamentárias em nosso Ordenamento Jurídico, expõe 
Marco Juruena: “tem função política típica dos regimes parlamentarias, que direciona, mediante 
iniciativa do legislativo, as linhas que devem ser adotadas para a elaboração do projeto de lei do 
orçamento (Sistema Inglês). No Sistema Americano, o Presidente é quem expede as diretrizes para 
a elaboração da proposta orçamentária. O Brasil copiou a idéia alemã sem, contudo, ter adotado o 
parlamentarismo, parecendo ficar sem sentido que o Executivo proponha as diretrizes e depois 
proponha o orçamento”. (SOUTO, Marco J. V. Op. cit., p. 411). 
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Os instrumentos orçamentários previstos no art. 165 da Constituição Federal 

de 1988, evidenciam a existência e um verdadeiro sistema de planejamento que 

transcende, em muito, uma “mera autorização para que a Administração execute o 

programa traçado em leis específicas que compõem o sistema do Direito 

Administrativo”,166 tal como sustenta Ricardo Lobo Torres. 

 

Com a devida vênia ao ilustre jurista, se é verdade que a atividade de 

planejamento não se contém no orçamento, tendo a Constituição Federal 

arquitetado, além do planejamento orçamentário, aquele do art. 174, caput, da 

Constituição Federal167, não se pode deixar de concordar com a lição de José 

Afonso da Silva, ao afirmar que “o orçamento-programa é o equivalente financeiro 

do plano”168, concluindo, assim, que “nunca pode ser independente do plano”. 

 

Disso não discrepa Camargo Vidigal, quando afirma que “o orçamento do 

Estado, quando considerado apenas sobre o ângulo da instrumentalização da 

atividade pública, participa de certo modo da natureza do ‘plano’”, mas “toma 

dominantemente a configuração e se embebe da essência do plano”.169 

 

Não temos dúvida, assim, até mesmo diante da redação do art. 166, §4º170, 

de que o plano constante do PPA subordina a ação do Poder Público, não havendo 

que se falar em “mera autorização”, muito embora a implementação e eficácia deste 

plano dependa da contemplação de dotações próprias na LOA171. 

 

                                                           
166 TORRES, Ricardo L. Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário:o Orçamento 
na Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, 5 v., p. 78. 
167 “Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na 
forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o 
setor público e indicativo para o setor privado. § 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do 
planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os 
planos nacionais e regionais de desenvolvimento.” 
168 Observamos, contudo, que a afirmação merece um pequeno reparo, conforme bem pontuou Eros 
Grau: “não é o orçamento-programa que vincula o orçamento financeiro anual e o plano, mas sim, 
o orçamento plurianual de investimentos” (GRAU, Eros R. Planejamento econômico e regra 
jurídica. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 150) 
169VIDIGAL, Geraldo de C. Fundamentos do Direito Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1972, p. 255. 
170  “Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão 
elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional” 
171 GRAU, Eros R. Op. cit., p. 150. 
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É por meio da LOA, portanto, que serão concretizados os planos constantes 

do PPA, variando a liberdade de atuação da Administração nesta empreitada a 

depender de alguns fatores –desde a própria redação do crédito na peça 

orçamentária, até a existência de normatividade própria dotando-o de execução 

obrigatória – que serão analisados no próximo capítulo. 

 

Indo além nesta estreita relação existente entre o orçamento e o 

planejamento, defende Luis de Moncada o nascimento de uma “nova noção de 

planificação financeira”. Veja-se: 

 

Para além da necessidade de ter em linha de conta esta nova regra, 
ao nível da aprovação e da elaboração dos modernos orçamentos, 
as relações entre o orçamento e o plano fizeram nascer no campo 
do direito financeiro uma nova noção de planificação financeira. 
Esta nova noção pretende justamente cobrir a realidade das 
relações entre o plano e o orçamento: é uma noção intermédia 
entre os conceitos de plano e de orçamento e que traduz a 
adequação do orçamento e do plano. Na medida em que o 
orçamento fixa planos previsionais de despesas, de modo a 
conformar-se ao plano econômico geral, está a fazer-se 
planificação financeira. Estes planos previsionais, como já se viu, 
traduzem-se normalmente em programas, em agrupamento de 
despesas segundo critérios teleológicos, produto de uma mais 
apurada racionalidade da decisão econômica dos setores públicos. 
A planificação financeira é assim uma parte da planificação 
econômica nacional, precisamente a parte que exprime em termos 
financeiros, no quadro do orçamento, as finalidades prospectivas 
da planificação econômica nacional.172 

 

                                                           
172 MONCADA, Luiz S., A Problemática jurídica do planeamento econômico, Coimbra, Coimbra 
Editora, 1985, p. 102-103. Em sentido semelhante, veja-se a lição de Eros Grau que, muito embora 
refira-se a anterior ordem constitucional, permanece válida em seus fundamentos: “Se por um lado, 
assim, traçando recomendações e esclarecendo que pretende praticar intervenções – em termos 
de investimentos, regulamentações e oferecimento de estímulos e incentivos – define o plano o que 
espera seja realizado pelo setor privado durante o período alcançado pelas suas previsões, no 
sentido de obviar tais realizações, na no que respeita ao setor público, determina o que será 
realizado e quais os meios que deverão ser postos em prática para que tal ocorra. Parte fundamental 
das definições tomadas pelo plano condiciona, através do ordenamento jurídico do planejamento, 
as opções de natureza orçamentária que subordinam a ação do setor público. Assim, como 
observados, está a elaboração dos orçamentos anuais condicionada pelos orçamentos plurianuais 
de investimentos e estes, por sua vez, vinculam-se às diretrizes e objetivos alinhados pelos Planos 
Nacionais de Desenvolvimento. Opera-se, desta sorte, de maneira precisa, uma linha de vinculação 
entre plano e orçamento, nesta linha integrando-se, também com efeitos condicionadores do 
orçamento, ‘ex vi’ do que determina o art. 63 da Emenda Constitucional n. 1/69, os planos regionais 
de desenvolvimento”. (GRAU, Eros R. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 189). 
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Pode-se concluir, assim, que o plano veiculado por meio da Lei Plurianual 

forma um sistema harmônico e concatenado de planejamento – a teor dos arts. 

165, §7º, 166, §3º, I, e 167, §1º, da CF/88, bem assim do art. 5º, da LRF – de modo 

que a LOA deverá observar o quanto fixado pela LDO, além de compatibilizar-se 

com o PPA.173 

 

3.4. Breves linhas acerca da técnica de programação174 utilizada na elaboração da 

lei orçamentária anual 

 

A análise mesma do processo legislativo-orçamentário, disciplinado nos arts. 

48, inciso II, 165, caput, e 166, §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição da República, escapa 

aos lindes deste estudo. Mas a compreensão, ainda que em linhas gerais, da 

técnica utilizada na estruturação do Orçamento-Programa, auxiliará a entender a 

lógica que subjaz ao sistema orçamentário de planejamento, que tem – ainda no 

plano legislativo – na LOA sua materialização mais concreta. 

 

Com efeito, a nova configuração de orçamento deixou de lado aquela noção 

de simples peça contábil, tornando-se um verdadeiro programa de governo 

integrante de todo um sistema de planejamento. As metodologias anteriormente 

adotadas limitavam-se, dada a concepção de neutralidade deste documento, a 

elencar um rol de receitas e despesas distribuídas por unidades administrativas, 

sem qualquer vinculação com objetivos, metas ou programas, o que não só 

                                                           
173  Segundo José Maurício Conti, muito embora sejam as três leis que compõem o planejamento 
governamental de mesma hierarquia – leis ordinárias – a interpretação dos referidos dispositivos 
permite concluir haver um vinculo de subordinação entre elas. (MARTINS, Inves G. S. M.; MENDES, 
Gilmar da S.; NASCIMENTO, Carlos V. do.; SILVA, José A. da. Tratado de Direito Financeiro. São 
Paulo: Saraiva, 2013, 1 v., p. 328). 
174 Segundo o glossário da STN, a programação consiste na “Identificação dos produtos finais de 
uma organização, representados pelos seus programas e subprogramas, fixados a partir dos 
objetivos constantes dos planos de governo, além da determinação dos recursos reais e financeiros 
exigidos e das medidas de coordenação e compatibilização requeridas”, enquanto a ornamentação, 
por sua vez, é definida como o “detalhamento dos programas e subprogramas constantes da 
programação de governo, em ações específicas materializadas nos 
projetos/atividades/subprojetos/subatividades orçamentários. Compreende, também, a 
especificação dos insumos materiais e recursos humanos necessários ao desenvolvimento dessas 
ações específicas, em conformidade com a classificação por objeto de gasto legalmente adotada”. 
Deve-se esclarecer, não obstante a definição retro, que a acepção “orçamentação” é geralmente 
associada à técnica do orçamento tradicional, que se limitava a prever receita e autorizar despesa. 
Daí porque preferimos “programação.” (Disponível em: <www.tesouro.gov.br/pt/-/glossario>. Acesso 
em: 15 dez. 2012). 
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impossibilitava a implementação de planos, como, também, tornava obscura 

qualquer acompanhamento dos gastos governamentais.  

 

Nos dias atuais, a previsão de receitas e despesas constantes da Lei 

Orçamentária Anual deve ser concebida à luz do papel desempenhado por este 

documento no sistema das leis orçamentárias de planejamento: instrumento para 

concretização do plano governamental. É isso, aliás, o que consta do art. 2º da Lei 

federal n. 4.320/64, ao prescrever que 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 Govêrno, obedecidos os princípios de unidade 

universalidade e anualidade”. 

 

As regras técnicas constantes do “Manual para a Classificação das 

Transações do Governo segundo o seu caráter econômico e sua função” da 

Organização das Nações Unidas, serviram de base para o modelo atualmente 

adotado em nosso Ordenamento Jurídico. 

 

No que tange às despesas, de acordo com a Lei federal n. 4.320/64 

(incluindo seus anexos), Portaria n. 42/1999, da Secretaria de Orçamento Federal, 

integrante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e, por fim, Portaria 

Interministerial n. 163/2001, são elas estruturadas na Lei Orçamentária Anual 

tomando por base quatro classificações, que permitem evidenciar, com certa 

clareza, saber das linhas de ação governamental: institucional, funcional, por 

programas e segundo a natureza econômica.175 

 

A classificação institucional, de acordo com o Manual Técnico de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público, reflete: 

 

[...] a estrutura organizacional de alocação dos créditos 
orçamentários, e está estruturada em dois níveis hierárquicos: 
órgão orçamentário e unidade orçamentária. Constitui unidade 
orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo 
órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias 

                                                           
175 MARTINS, Inves G. S. M.; MENDES, Gilmar da S.; NASCIMENTO, Carlos V. do.; SILVA, José 
A. da. Tratado de Direito Financeiro. São Paulo: Saraiva, 2013, 2 v., p. 290. 
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(artigo 14 da Lei nº 4.320/1964). As dotações são consignadas às 
unidades orçamentárias, responsáveis pela realização das ações. 

 

Objetiva basicamente responder à indagação “quem fará a despesa”. 

 

Quanto ao critério funcional, esclarece este mesmo Manual que: 

 

A atual classificação funcional foi instituída pela Portarianº  
42/1999, do  então Ministério do Orçamento e Gestão, e é  
composta  de  um  rol  de  funções  e  subfunções  prefixadas,  que  
servem  como agregador dos gastos públicos por área de ação 
governamental nas três esferas de Governo. Trata-se de uma 
classificação independente dos programas e de aplicação comum 
e obrigatória, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, o que permite a consolidação nacional dos gastos 
do setor público. 

 

Segundo este critério, as despesas públicas (créditos orçamentários) são 

agrupadas de acordo com a natureza das funções a serem realizadas, dividindo-

se, dependendo do grau de abrangência destes agrupamentos, em “funções” e 

“subfunções”. 

 

De acordo com a definição apresentada no art. 1º da Portaria 42/99, como 

função, “deve entender-se o maior nível de agregação das diversas áreas de 

despesa que competem ao setor público”, representando a subfunção “uma 

partição da função, visando a agregar determinado subconjunto de despesa do 

setor público”. 

 

 Permite, desse modo, fornecer elementos para que se possa saber quais 

áreas (saúde, cultura etc.) foram atendidas pelas dotações orçamentárias, e, de 

acordo com o controle realizado em sede de execução orçamentária, quanto foi, 

efetivamente, gasto para estes fins. 

 

É por meio da classificação funcional que será possível responder 

basicamente à indagação “em que” área de ação governamental a despesa será 

realizada. 
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Por fim, quanto à classificação por programas, destaca a doutrina176 tratar-

se de verdadeiro princípio orçamentário moderno. De acordo com a definição 

constante do Manual Técnico de Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 

 

A Estrutura Programática está baseada no fato de que toda ação 
do Governo está estruturada em programas orientados para a  
realização dos objetivos estratégicosdefinidosno  Plano  Plurianual  
– PPA  para  o  período  de  quatro  anos.  Conforme estabelecido 
no artigo 3º da Portaria MOG nº 42/1999, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios estabelecerão, em atos próprios, 
suas estruturas de programas, códigos e identificação, respeitados 
os conceitos e determinações nela contidos. Ou seja, todos os 
entes devem ter seus trabalhos organizados por programas, mas 
cada um estabelecerá sua estrutura própria de acordo com a 
referida Portaria. 

 

Por meio desta classificação são demonstradas as realizações dos 

governos, o cumprimento daqueles objetivos e metas fixados no PPA.177 

 

Colhe-se do art. 2º da Portaria 42/99, cuja transcrição é inevitável, os 

conceitos de programa, projeto, atividade e operações especiais: 

 

Art. 2º Para os efeitos da presente Portaria, entendem-se por:   
a) Programa, o instrumento de organização da ação governamental 
visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo 
mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;  
b) Projeto, um instrumento de programação 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;  
c) Atividade, um instrumento de programação 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 necessário à manutenção da ação de governo;  
d) Operações Especiais, as despesas que não contribuem para a 
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um 
produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens 
ou serviços. 

 

                                                           
176 MARTINS, Inves G. S. M.; MENDES, Gilmar da S.; NASCIMENTO, Carlos V. do.; SILVA, José 
A. da. Op. cit., p. 101-131. 
177 GIACOMONI, James. Orçamento Público. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 100. 
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O programa, como se vê, é um instrumento para se atingir o objetivo fixado 

no plano, servindo de “link”178 entre os objetivos e metas constantes do Plano 

Plurianual e a Lei Orçamentária Anual.  

 

Mediante um conjunto articulado de ações destina-se o programa a 

solucionar determinada demanda da sociedade, prevista no referido plano179. Na 

feliz síntese de Luis Felipe Valerim Pinheiro, “o PPA termina no programa, enquanto 

a LOA parte dele”.180 

 

Os projetos181 e as atividades182 são os instrumentos de programação que 

corporificam, na LOA, aquele conjunto articulado de ações que compõem o 

programa. Isto é, no plano normativo, aquele “instrumento de organização”, ganha 

a forma, por meiodaquelas duas ações, de “instrumento de programação”.  

 

Estes dois instrumentos de programação distinguem-se, basicamente, de 

acordo com os efeitos gerados. Os projetos resultam na expansão ou 

aperfeiçoamento de ação do governo, enquanto as atividades, por outro lado, têm 

por fim a manutenção de ações governamentais. 

 

Tome-se um exemplo constante do PPA de 2016. A partir do objetivo 

“Promoção da Igualdade da Mulher e Enfretamento à Violência”, pode-se cogitar 

                                                           
178 Caldas Furtado denomina esse elo necessário entre o planejamento e as ações governamentais 
de “princípio da programação” (FURTADO, J. R. Direito Financeiro. 3. ed.Belo Horizonte: Fórum, 
2012, p. 104). 
179 Veja-se sua definição de acordo com o glossário da Secretaria de Tesouro Nacional “Programa 
é o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que 
concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um 
problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade. O orçamento 
Federal está organizado em programas, a partir dos quais são relacionados às 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 cada projeto ou atividade só 
poderá estar associado um produto, que, quantificado por sua unidade de medida, dará origem à 
meta. Fonte: MCASP 5ª Edição. adaptado”. (Disponível em: <http://www.tesouro.gov.br/pt/-
/glossario>. Acesso em: 18.dez.12). 
180 PINHEIRO, Luis F. V. Rumo ao Orçamento Impositivo. São Paulo: RT, 2011, p. 404. 
181 De acordo com o glossário da STN: “Instrumento cuja programação deve ser articulada e 
compatibilizada com outros, para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto 
de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou 
aperfeiçoamento da ação do governo”. 
182 Segundo o glossário da STN: “Conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e que 
concorrem para a manutenção da ação do governo”. 
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de projeto para “construção de 80 delegacias especializadas” ou “100 Casas da 

Mulher Brasileira”, em regiões que, estatisticamente, apresentem maior incidência 

de casos de violência – em sentido amplo –  à mulher, bem assim de atividade para 

“promover campanhas publicitárias com vistas a informar e encorajar mulheres 

vítimas de violência a buscar o aparato estatal”. 

 

As operações especiais não se destinam diretamente a qualquer das duas 

finalidades abrangidas pelos projetos e atividades, mas, ao menos de maneira 

indireta, pode-se entender que contribuem para estas últimas. 

 

Por fim, nos termos do art. 12, da Lei n. 4.320/64, as despesas dividem-se, 

de acordo com sua natureza, em “despesas correntes” (art. 12, §§1º e 2º, da Lei 

4.320/64) e “despesas de capital” (art. 12, §§4º, 5º e 6º, da Lei 4.320/64), 

distinguindo-se uma da outra de acordo com as consequências que produzem. 

Estas últimas contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem 

de capital, fato inocorrente naquelas primeiras (despesas correntes).183 

 

Diferente das três últimas classificações – institucional, funcional e 

programas –, cuja utilidade no plano administrativo-gerencial é inquestionável, já 

que possibilitam, alimentando, segundo Giacomini, com informações “as etapas de 

programação, tomada de decisões, execução, avaliação e controle”, esta última 

tem na macroeconomia sua função precípua, apresentando os impactos do gasto 

público sobre a economia.184 

                                                           
183Manual Técnico de Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Aplicado à União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios a partir da elaboração e execução da lei orçamentária de 2009. Volume 
II Manual de Despesa Nacional / Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Orçamento Federal. 1. ed. Brasília: Secretaria 
do Tesouro Nacional, Coordenação-Geral de Contabilidade, 2008, 120 p. 
184 GIACOMONI, James. Orçamento Público. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 105. Veja-se, 
ainda: “Composta pela categoria econômica, pelo grupo a que pertence a despesa, pela modalidade 
de sua aplicação e pelo objeto final de gasto. Possibilita tanto informação macroeconômica sobre o 
efeito do gasto do setor público na economia, através das primeiras três divisões, quanto para 
controle gerencial do gasto, através do elemento de despesa. O código da classificação da natureza 
da despesa é constituído por seis algarismos, distribuídos da seguinte forma:  Categoria Economica 
Grupo Modalidade Elemento x x xx xx Duas situações especiais devem ser consideradas. A primeira 
relativa aos "investimentos em regime de programação especial", cujo código, na Lei Orçamentária, 
é "4.5.xx.99", onde "99" representa "elemento de despesa a classificar". Neste caso, o elemento de 
despesa "99" deve ser obrigatoriamente especificado quando da aprovação do plano de aplicação 
correspondente.A segunda situação diz respeito à reserva de contingência, que é identificada pelo 
código "9.0.00.00". (Glossário da STN) 
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Em nosso sistema de classificação orçamentária combinam-se as 

classificações institucional, econômica, funcional e por programas. Estas 

combinações ocorrem no nível das respectivas unidades orçamentárias.185 

 

Pode-se concluir, do exposto, que a técnica do orçamento-programa, como 

sobressai de sua própria denominação, tem na programação sua mola-mestra, daí 

porque, muito além de peça financeira, consubstancia-se em verdadeiro 

instrumento de execução de planos e projetos de realização de obras e serviços, 

visando ao desenvolvimento da comunidade.186 

 

As leis orçamentárias se impõem à Administração Pública, isto é, devem ser 

cumpridas. O que poderá variar será sua margem de atuação, a depender, entre 

outros fatores, da maior ou menor precisão do crédito orçamentário, cujas 

programações são realizadas mediante técnicas analisadas neste item. 

 

3.5. A natureza jurídica do orçamento: uma discussão realmente jurídica? 

 

Subjaz à evolução da noção de orçamento a “interminável” discussão acerca 

de sua natureza jurídica. São quatro, basicamente, as doutrinas a respeito do tema: 

(i) seria apenas lei formal (Laband); (ii) quanto às despesas seria um simples ato 

administrativo, mas, quanto às receitas, seria lei em sentido material (Duguit); (iii) 

seria um ato-condição (Jèze); e, por fim, a doutrina da Lei, tanto em sentido formal, 

como em sentido material (Hoenel). 

 

De acordo com o pensamento de Laband, as leis seriam atos de 

regulamentação política da ordem jurídica, fundando-se ai sua afirmação de que, 

não obstante seja o orçamento estabelecido na forma de uma lei, nada teria a ver 

com a legislação. Seu conteúdo em nada atingiria, segundo seu entendimento, a 

altura de ato de regulamentação política, pois, por conterem apenas controles 

                                                           
185 MARTINS, Ives G. S. M.; MENDES, Gilmar da S.; NASCIMENTO, Carlos V. do.; SILVA, José A. 
da. Op. cit., p. 107. 
186 MARTINS, Ives G. S. M.; MENDES, Gilmar da S.; NASCIMENTO, Carlos V. do.; SILVA, José A. 
da. Op. cit., p. 104. 
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contábeis da atividade estatal, se limitam a se relacionar com a administração do 

Estado.187 

 

O orçamento tem forma de lei, mas conteúdo de ato administrativo. É o que 

defende Laband. 

 

Ocorre que sua fundamentação, como cediço, forjou-se tendo como pano de 

fundo uma questão política: objetivava resolver o impasse existente entre o 

parlamento e o Gabinete. 

 

Com efeito, segundo Camargo Vidigal, “as Constituições prussiana e alemã 

afirmavam a necessidade da autorização orçamentária anual para que o Estado 

pudesse realizar despesas”, e, diante do receio do Parlamento recusar a solicitação 

realizada pelo Gabinete – o que poderia resultar, em regime parlamentar, na queda 

do Gabinete – Laband “sustentou que, como simples ato administrativo de previsão 

e avaliação, não se constitui o orçamento em condição para que o Estado realize 

despesa ou arrecade tributos”.188 

 

Demais disso, de acordo com Francisco Campos, há na Teoria de Laband 

um raciocínio circular, pois, “para chegar à conclusão de que o orçamento não é lei 

em sentido material”, afirma – prossegue – “que a lei orçamentária não contém 

regra jurídica, ordem ou autorização”, quando, na verdade, “a questão relativa à 

natureza jurídica do orçamento consiste, precisamente, em saber se nele se 

contém preceito jurídico, ordem, autorização ou proibição”.189 

 

Para Duguit, em uma linha considerada “moderada” pela doutrina190, deve-

se distinguir as autorizações orçamentárias para realizar despesas daquelas 

prevendo arrecadações tributárias. Quanto primeiras, segundo defende, o 

orçamento nunca seria uma lei senão um ato administrativo, no qual o Parlamento 

                                                           
187  VIDIGAL, Geraldo de C. Fundamentos do Direito Financeiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1972, p. 236. 
188 VIDIGAL, Geraldo de C. Op. cit., p. 241-242. 
189 CAMPOS, Francisco. Orçamento – Natureza Jurídica – Anualidade – Discriminação de Rendas 
0 Imposto de indústria e profissões – Movimento econômico – Imposto sobre vendas e 
consignações. Revista de Direito Administrativo, v. 71, p. 324-344, jan./mar. 1963, p. 331. 
190 VIDIGAL, Geraldo de C. Op. cit., p. 242. 
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estaria desempenhando o papel de “agente administrativo”. Já no que respeita aos 

tributos, da análise que realizou em diversos países, chegou à conclusão que, 

naqueles onde não exista o princípio da anualidade, seria o orçamento mera 

operação administrativa, por não dar origem a direitos ou obrigações. Mas, se 

existente referido princípio, o orçamento, neste aspecto, teria a natureza de lei em 

sentido material, diante da criação de obrigações fiscais de conteúdo jurídico.191 

 

Jéze, a sua vez, afirma que o orçamento não pode ser tido como um ato 

jurídico simples, tratando-se, na verdade, de uma mescla de atos reunidos em um 

só documento. Quanto aos recursos de natureza tributária afirma que, se existente 

o princípio da anualidade, seriam atos-condição, mas, se inexistente aquele 

princípio, não teria o orçamento valor jurídico. Por outro lado, no que respeita às 

despesas, sustenta que, se preexistentes (pensões, dívidas públicas etc.), haveria 

um dever do Parlamento, porém, se futuros, isto é, autorizações para criar dívidas, 

estaria o orçamento revestido da natureza de “ato-condição”.192 

 

Por fim, para o alemão Hoennel, o orçamento é um documento unitário e 

individual, emanado do Poder Legislativo no exercício de inquestionável poder e 

que, portanto, é uma lei no sentido institucional da palavra, de conteúdo perfeito e 

com plenos efeitos jurídicos.193 

 

Destas teorias, cumpre colocar em relevo que – surpreendentemente, 

segundo nos parece – tem a doutrina e jurisprudência pátria agasalhado a Teoria 

de Laband, afirmando tratar-se o orçamento de lei apenas no sentido formal. 

 

3.6. A cultura do orçamento autorizativo na prática: pode-se falar, de fato, em 

planejamento governamental no Brasil? 

 

Entendemos, na linha do que defende Weder de Oliveira, não se sustentar 

a concepção atualmente predominante na doutrina, pregando a natureza 

autorizativa do nosso orçamento, estando esta discussão, isto sim, marcada, 

                                                           
191 FONROUGE, Giuliani. Op. cit., p. 124.  
192 Ibidem, p. 125. 
193 FONROUGE, Giuliani. Op. cit., p. 127. 
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precipuamente, por retórica, no plano da política. Em síntese: “impositividade” é a 

bandeira daqueles que almejam o poder, enquanto “autorizatividade”é o adjetivo 

preferido pelos detentores da máquina pública.194 

 

O fundamento desta natureza “autorizativa” do orçamento decorre da teoria 

de Laband, forjadaque é na distinção entre lei formal e material, que,conforme 

demonstraremos abaixo, não encontra guarida em nosso Ordenamento Jurídico.  

 

A lei que aprova o orçamento – com o perdão pelo truísmo – é uma lei 

perfeita, com efeitos jurídicos normais.195 

 

Em precisa síntese, com a qual não podemos deixar de concordar, Estevão 

Horvath, afirma, à luz das teorias formuladas acerca da natureza jurídica do 

orçamento, que, em nosso Ordenamento Jurídico, bastaria “dizer simplesmente, 

que o orçamento é uma lei”, sendo isto – conclui -, aliás, “o que afirma a 

Constituição da República no art. 165, e o Direito positivo não faz distinção entre 

lei material e lei formal”.196    

 

As discussões travadas no Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI-MC 

4048-1/DF, corroboram tal conclusão. Nos termos do voto do Min. Ayres Brito, lei é 

o ato de aplicação primária da Constituição Federal, inovando a ordem jurídica. A 

densidade normativa, sobretudo para efeito de controle abstrato de 

constitucionalidade, se exige para ato que não seja a lei, sob pena, conforme 

advertiu a Min. Carmen Lúcia, de se criar verdadeiros “cavalos de tróia”, isentos de 

controle pela Corte Constitucional.197 

 

                                                           
194  OLIVEIRA, Weder de. Curso de Responsabilidade Fiscal: direito, orçamento e finanças 
públicas Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 428. 
195FONROUGE, Giuliani. Op. cit., p. 128, apresentando, o seguinte conceito de orçamento: “el 
presupuesto es un acto de trascendencia que regula la via econômica y social Del paí, com 
significación jurídica y no meramente contable; que es manifestación integral de la legislación, de 
carácter unitário en su constitución, fuente de derechos y obligaciones para la administración y 
productor de efectos com relación a los particulares” (Ibidem, p. 131). 
196  HORVATH, Estevão. O orçamento no século XXI: Tendências e expectativas, Tese 
apresentada ao concurso de Professor Titular – Departamento de Direito Econômico, Financeiro e 
Tributário, 2014 no prelo, p. 123. 
197 STF, ADI-MC 4048-1/DF, j. 14.5.2008, p. 92. 
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Se no plano jurídico as leis orçamentárias são perfeitas, com efeitos jurídicos 

normais, do ponto de vista axiológico não hesitamos em afirmar serem, abaixo da 

Constituição, as mais importantes leis do nosso Ordenamento Jurídico, conforme, 

aliás, pontuou o Min. Ayres Brito, quando do julgamento da citada Ação Direta de 

Inconstitucionalidade: “No fundo, abaixo da Constituição, não há lei mais importante 

para o país, porque a que mais influencia o destino da coletividade, do que esta 

lei”, asseverando que “a lei orçamentária é a lei materialmente mais importante do 

ordenamento jurídico logo abaixo da Constituição”.198 

 

Com semelhante entendimento, já em 1972, Alfredo Augusto Becker199, 

valendo-se das lições do Italiano Gustavo Ingrosso, asseverava em sua “Teoria 

Geral de Direito Tributário” que: 

 

A regra jurídica que aprova o Orçamento Público é a regra do 
Direito Positivo na qual se concentra o mais intenso grau de 
positividade; ela é, ‘a priori’, a mais constitucional das regras 
jurídicas. Reconheceu Gustavo Ingrosso que a lei orçamentária 
(regra jurídica que aprova o Orçamento Público) é a mais 
importante dentre todas as leis de organização, e conclui que ela (a 
lei orçamentária): ‘contempla tôda a inteira administração do 
Estado, e também a função legislativa e a função jurisdicional; de 
todas é um instrumento jurídico indispensável: com efeito, ela a 
tôdas põe em movimento. Ora, sendo a sua função assim vasta e 
complexa e fundamental para a vida do Estado, decorre, com razão 
preliminar e sintetizadora, a conclusão de que o Orçamento Público 
não pode ser reduzido às modestas proporções de um plano 
contábil ou de simples ato administrativo. Em vez disso, êle é o 
maior produto da função legislativa para os fins do ordenamento e 
da atividade funcional do Estado 

 

 

Figuram estas leis como os mais importantes instrumentos para 

concretização da Constituição Federal, que, conforme vimos, as concebeu dentro 

da noção de planejamento, com vistas à consecução do plano governamental. 

 

De fato, seria ilógico que toda esta atividade de planejamento, desenhada 

pela própria Constituição Federal, e que dá origem às leis orçamentárias, se 

                                                           
198 STF, ADI-MC 4048-1/DF, j. 14.5.2008, p. 92. 
199BECKER, Alfredo A.Teoria Geral do Direito Tributário. 2. ed.São Paulo: Saraiva, 1972, p. 211.
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traduza, quando de sua execução pela Administração Pública, em mera 

“autorização” para gastar. 

 

O discurso acerca da natureza meramente autorizativa do orçamento, na 

prática, se traduz no “poder de não gastar”200, resultando daí, em nosso sentir, 

verdadeiro arbítrio na execução orçamentária.  

 

Há neste entendimento um contra-senso sem tamanho: a Constituição 

Federal não autoriza que o Poder Executivo modifique livremente o orçamento, 

tampouco autoriza a realização sem previsão dos respectivos créditos 

orçamentários, mas, autoriza, por outro lado, que o Poder Executivo deixe – 

imotivadamente – de executar o programa traçado na LOA.201 

 

Esta permissividade quanto à “decisão de não gastar”– decorrente da 

famigerada natureza “autorizativa” do orçamento –resulta em falta de compromisso 

e seriedade na atividade de planejamento, que deveria ser o norte para a alocação 

e execução orçamentária, estimulando, cada vez mais, o generalizado desrespeito 

ao orçamento.202 

 

Se não há qualquer compromisso na execução da LOA, por que levar à sério 

o planejamento orçamentário, tratando-a como verdadeiro instrumento para 

concretizar o plano governamental? 

 

O Relatório de Levantamento realizado pelo Tribunal de Contas da União, 

consubstanciado no Acórdão n. 948/2016, de 20 de abril de 2016, permite, segundo 

entendemos, formular a seguinte resposta para o questionamento: diante da lógica 

                                                           
200 MENDONÇA, Eduardo. Da faculdade de gastar ao dever de agir: o esvaziamento 
contramajoritário de políticas públicas. In: SARLET, Ingo W.; TIMM, Luciano B. Direitos 
fundamentais, orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. Porto Alegre: Editora Livraria do 
Advogado, 2013, p. 375. Nesse sentido, também, cf. OLIVEIRA, Weder de. Curso de 
Responsabilidade Fiscal: direito, orçamento e finanças públicas Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 
406. 
201 MENDONÇA, Eduardo. Op. cit., p. 375-376. 
202  OLIVEIRA, Weder de. Curso de Responsabilidade Fiscal: direito, orçamento e finanças 
públicas Belo Horizonte: Fórum, 2013, p.425. 
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da “autorizatividade” não há mesmo razão para que o planejamento, tampouco 

seus instrumentos (leis orçamentárias) sejam levadas à sério.203 

 

Teve referido trabalho por fim, justamente, a análise do sistema de 

planejamento orçamentário, objetivando saber do “alinhamento estratégico e aos 

processos de elaboração, execução, controle, monitoramento e avaliação das leis 

orçamentárias previstas no art. 165 da CF/1988”, comparando, assim, as práticas 

adotadas pela Administração Pública federal com as boas práticas orçamentárias 

estabelecidas por instituições internacionais. 

 

A forma como este sistema de planejamento, em suas mais diversas fases, 

vem sendo encarado pela Administração Pública pode ser constada com bastante 

clareza do laborioso trabalho desenvolvido pelo TCU204: 

 

A ausência de cultura de planejamento no Brasil e a 
necessidade de resolver problemas imediatos em detrimento 
de planejamento das ações futuras têm impedido o 
desenvolvimento do PPA como um plano norteador da 
administração pública brasileira (item 67); 

 
A falta de planejamento tem comprometido a execução das 
políticas públicas elaboradas e priorizadas pelo governo, 
comprometendo, ainda, a entrega de bens e serviços de qualidade 
aos cidadãos (item 132); 

 
Não é possível afirmar que existe no Brasil alinhamento dos 
planos estratégicos de médio prazo às prioridades do governo, 
conforme disposto no princípio elaborado pela OCDE, pelo fato de 
o PPA não desempenhar, para a administração pública brasileira 
em nível federal, o papel de um plano de médio prazo (item 71); 

 
Não há dúvidas de que o processo de planejamento, como um todo 
carece de aperfeiçoamento, poiso Poder Executivo vem 
demonstrando que não consegue se planejar nem mesmo para 
o período de um exercício, caso da LOA, como já assinalado 
anteriormente. Mais que um princípio da OCDE, a necessidade de 
compatibilidade entre os instrumentos de planejamento e 
orçamento é exigência do art. 5º da LRF (item 165); 

 
O fato de um setorial executar metade de seu orçamento e, ainda, 
por meio da inscrição de 84% da despesa empenhada em restos 
a pagar não processados, caso do Ministério do Esporte em 2013, 

                                                           
203 TCU, Relatório de Levantamento TC 033.142/2015-7 - Plenário 
204 Tabela contendo as falhas diagnosticadas pelo TCU, de acordo com a correspondente etapa de 
planejamento. (Cf. Apêndice 1). 
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não pode ser atribuído somente a mudanças inesperadas no 
cenário econômico e ao elevado grau de incerteza que envolve as 
atividades de realizar estimativas, fazer previsões e projetar 
resultados (itens 162-163); 

 
Diversos programas temáticos constantes do PPA – v.g. 
Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia; 
Mudanças Climáticas; Planejamento Urbano e Turismo  - obtiveram 
execução muito baixa no período (2012-2015), inferior a 10% da 
dotação atualizada, chegando em alguns programas, como o caso 
do Programa Temático Planejamento Urbano, a se ter execução 
inferior a 1%(item 64); 

 
O PPA tem sido elaborado muito mais com o intuito de cumprir 
determinação constitucional, do que de orientar os órgãos, 
como um planejamento de médio prazo, na elaboração de seus 
orçamentos e planejamentos anuais, sendo a falta de diálogo entre 
planejamento e orçamento uma de suas causas (item 66); (grifos 
nosso) 

 

Não se está a afirmar que o “orçamento autorizativo” é a causa de todas as 

disfunções apontadas, pois, segundo nos parece, a “ausência de cultura de 

planejamento no Brasil”, apontada no Relatório, divide boa parte desta 

responsabilidade. 

 

Mas nos parece óbvio que a situação retratada seja decorrência natural da 

“cultura do orçamento autorizativo”: se na derradeira etapa do processo de 

planejamento – execução orçamentária – faculta-se ao Poder Executivo o “poder 

não executivo”,205  sendo aceito, assim, que decida não executar, ou executar 

parcialmente, as ações fixadas na LOA, sem que se exija qualquer motivação a 

quem quer que seja, o próprio processo de planejamento, conduzido à luz das 

disposições constitucionais (devido processo legislativo) e consubstanciado nas 

leis orçamentárias, pelos representantes do povo (ainda que se limite tal assertiva 

ao plano teórico), perde sua razão de ser. 

 

Segundo Weder de Oliveira, este “poder de não execução” pode ser exercido 

com total liberdade, única e exclusivamente por opção política, sendo este “o 

                                                           
205  OLIVEIRA, Weder de. Curso de Responsabilidade Fiscal: direito, orçamento e finanças 
públicas Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 406. 
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modelo dominante no Poder Executivo e passivamente aceito no Poder 

Legislativo”.206 

 

As graves falhas constatadas no Relatório de Levantamento TC 

033.142/2015-7, são, basicamente, as mesmas apontadas pelo referido autor ao 

tratar da “ineficácia alocativa e executiva” que decorre deste entendimento 

“autorizativo” do orçamento.207 

 

O “poder não executivo” conferido ao Poder Executivo pela lógica do 

“orçamento autorizativo” não permite – senão como manifestação de um verdadeiro 

“venire” – exigir-lhe o cumprimento do plano, pois, sob o argumento da necessária 

“flexibilidade para condução da Administração” ou mesmo do exercício de um 

suposto “poder discricionário”, está referido Poder, basicamente, autorizado a “não 

executar”. O problema nessa ordem lógica de ideias é que o plano, por óbvio, existe 

para ser executado. 

 

É interessante notar, ainda, que a doutrina208 que sustenta a necessidade de 

tratar o orçamento como lei formal sob o fundamento de retirar deste documento 

qualquer conotação material relativamente à constituição de direitos subjetivos, 

com a devida vênia à autoridade dos juristas que o defendem, parece incidir 

naquela mesma confusão - estudada no capítulo anterior – promovida pela “teoria 

intersubjetiva”, na tentativa de explicar, sob o prisma jurídico, o gasto público. 

 

                                                           
206 TORRES, Ricardo L. Op. cit., p. 407. 
207 Ibidem, p. 425. 
208 Segundo Ricardo Lobo Torres, “a teoria de que o orçamento é lei formal, que apenas prevê as 
receitas públicas e autoriza os gastos, sem criar direitos subjetivos e sem modificar as leis tributárias 
e financeiras, é, a nosso ver, a que melhor se adapta ao direito constitucional brasileiro. Tem sido 
defendida, entre nós, principalmente sob a influência da obra de Jèze, por inúmeros autores de 
prestígio, ao longo de muitos anos e de várias escrituras constitucionais. É bem verdade que a 
dicotomia entre lei formal e lei material, nos outros campos do direito, vem sendo asperamente 
criticada, pois enfraquece o princípio da legalidade e produz o agigantamento das atribuições do 
Executivo, deixando indefinido e incerto o contorno dos direitos de liberdade, que compõem o 
aspecto materialmente legislativo excluído da competência da Administração; mas, em tema de 
orçamento, ainda é importante, eis que visa retirar da lei ânua qualquer conotação material 
relativamente à constituição de direitos subjetivos, sem implicar perda de sua função de controle 
negativo do Executivo no que concerne aos limites do endividamento e das renúncias de receita”. 
(Tratado, vol,. V, p. 96) 
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Dizer que a lei orçamentária é lei e, portanto, deve ser cumprida pelo Poder 

Executivo, não é a mesma coisa de reconhecer a constituição de direitos subjetivos. 

Valendo-se das lições de Noberto Bobbio, não se diz que “uma norma é jurídica 

porque regula uma relação jurídica, mas sim que uma relação é jurídica por ser 

regulada por uma norma jurídica”.209  

 

O poder-dever - “funcionalizado” – da despesa pública, inserido no segundo 

nível estrutural da teoria unitária como sua “função financeira”, precede – em regra 

– a relação jurídica que daí decorre, não sendo parte integrante desta. Foi sob esta 

a fundamentação, aliás, que a doutrina espanhola forjou a ideia de gasto público 

como sendo um “conjunto de poderes atribuídos ao ente público em matéria de 

despesa pública, cujo exercício pressupõe autorização legislativa prévia (leis 

orçamentárias)”. 

  

Este “conjunto de poderes” que caracterizam a função financeira do gasto 

público, conforme já pudemos observar se, por um lado, pressupõe a existência da 

lei orçamentária, por outro, destina-se a efetivá-la. 

 

Demais disso, não se deve cair na “falsa dicotomia” de que, ao discordar do 

que se convencionou denominar de “orçamento autorizativo”, se está aqui 

defendendo a adoção do “orçamento impositivo” (que, diga-se, admite diversos 

modelos).210 

 

A regra jurídica - lei, a teor dos arts. 48, inciso II, 165, caput, e 166, §§ 1º, 2º 

e 3º, da Constituição da República - utilizada para aprovação dos orçamentos, 

somada a existência de todo um conjunto normativo a respeito (v.g. Lei n. 

4.320/64211 e Lei Complementar n. 101/00), tornam suficiente afirmar que a lei 

orçamentária, como, de resto ocorre com todas as leis212, deve ser cumprida, sem 

que se lance sobre eles a pecha de “autorizativo” ou “impositivo”. 

                                                           
209 BOBBIO, Noberto. Teoria Geral do Direito. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 32. 
210  OLIVEIRA, Weder de. Curso de Responsabilidade Fiscal: direito, orçamento e finanças 
públicas Belo Horizonte: Fórum, 2013, p.417. 
211 Recepcionada pela CF/88 com status de Lei Complementar. 
212 Muito embora no Brasil seja, de certa forma comum, o fenômeno das “leis que não pegam”, razão 
pela qual se atribui à Franco Montoro, ter dito, em tom jocoso, ser necessária em nosso País a 
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De maneira ainda mais enfática, assevera Estevão Horvath213 que: 

 

No Brasil, estamos convencidos, o orçamento é uma forma de 
atuação da Constituição; é dizer: A Lei das Leis exige o 
planejamento por parte do Estado, aponta as prioridades para o 
gasto público, exige a participação do Poder Legislativo na 
aprovação do orçamento etc. Se a pressuposição é de que o 
orçamento é o resultado da conjugação de todos esses elementos, 
significa que ele traduz a vontade do povo (mediante a junção das 
vontades do Poder Executivo e Legislativo, eleitos por ele) e que, 
portanto, a sua não realização somente pode ocorrer em situações 
excepcionais, das quais o exemplo mais evidente é a arrecadação 
não acompanhar a estimativa ou, ainda, de haver risco de não 
cumprimento das metas fiscais (que, por sua vez, decorrem do 
‘plano’). 

 

Ao Poder Executivo, conforme já tivemos a oportunidade de afirmar quando 

do estudo da despesa pública no capítulo anterior, não se imporá o engessamento, 

tal como se estivesse limitado ao cumprimento absoluto das disposições 

orçamentárias. 

 

Mas, como não poderia deixar de ser, a necessidade de flexibilização ou de 

maior margem de liberdade, quando da execução orçamentária, deverá ocorrer 

mediante instrumentos legalmente previstos e, tendo sempre como norte o 

cumprimento do quanto fixado na peça orçamentária. 

 

Somos obrigados, desse modo, a concordar com José Maurício Conti214, 

quando afirma que a tese sustentando tratar-se de lei ‘autorizativa’, não obrigando, 

assim, seu cumprimento pela Administração Pública, “não se coaduna com o atual 

sistema de planejamento governamental, em que as leis orçamentárias 

representam os principais instrumentos e dependem de seu fiel cumprimento para 

que se concretizem as ações tal como planejadas”. 

 

                                                           
edição de uma nova Lei, composta de dois artigos: “Art. 1º. Cumpram-se as leis existentes. “Art. 2º. 
Revogam-se as disposições em contrário”. 
213  HORVATH, Estevão. O orçamento no século XXI: Tendências e expectativas, Tese 
apresentada ao concurso de Professor Titular – Departamento de Direito Econômico, Financeiro e 
Tributário, 2014 no prelo, p. 232. 
214 CONTI, José M. Levando o Direito a Sério. São Paulo: Blucher, 2016, p. 117-118. 
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Do que foi estudado neste capítulo percebe-se que o sistema das leis 

orçamentárias funciona, de maneira bastante coesa e estruturada, como 

instrumento de planejamento, indo desde aquela escolha dos objetivos e metas no 

PPA, observando-se as diretrizes da LDO, e culminando com uma programação 

própria, por meio da técnica do orçamento-programa, nitidamente voltada para a 

efetivação e monitoramento daquele plano, que se corporifica, pelo tempo de um 

exercício financeiro, na LOA. 

 

Se no campo prático se vem percebendo diversas disfunções na atividade 

de planejamento governamental, pensamos ser necessário, mais do que nunca, 

superar o entendimento sustentando que o orçamento não obriga a Administração, 

senão, limita-se a autorizá-la. 

 

Mostra-se pertinente advertência de Élida Graziane Pinto, afirmando que 

“enquanto não formos mais incisivos no controle do planejamento insuficiente e da 

falta de estruturas de controle interno capazes de avaliar os resultados dos 

programas elaborados, continuaremos diante de gestores infantilizados pela 

obediência meramente formal e, por isso, simbólica a ditames legais”.215 

 

A afirmação, sempre lembrada, de que na Administração não existe espaço 

para improvisos dormita sua essência no planejamento não combinando com o 

denominado “orçamento autorizativo”, que nega juridicidade ao instrumento que 

visa, justamente, corporificar o plano governamental, isto é, a Lei Orçamentária 

Anual. 

 

No próximo capítulo iremos analisar qual a margem de liberdade da 

Administração Pública na tarefa de execução do orçamento. 

 

 

 

                                                           
215  Sociedade que não planeja aceita a má qualidade do gasto público. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2016-dez-06/contas-vista-sociedade-nao-planeja-aceita-ma-qualidade-
gasto-publico>. Acesso em:  15 dez. 2016. 
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CAPÍTULO 4 – O GESTOR E A DESPESA PÚBLICA: FACULDADE 

DE GASTAR OU OBRIGATORIEDADE DE AGIR 

 

A partir das premissas fixadas nos dois últimos capítulos pode-se afirmar 

que, com a aprovação do orçamento, surge para a Administração Pública um 

conjunto de poderes em matéria de gastos públicos que tem por fim a efetivação 

daquelas escolhas consubstanciadas na Lei Orçamentária Anual. 

 

As leis orçamentárias, à luz da opção realizada pela Constituição Federal de 

1988, consagrando a noção de orçamento-programa, são forjadas dentro de um 

sistema amplo de planejamento governamental, sendo a LOA a corporificação, pelo 

período de um ano, do plano governamental. 

 

Desde a técnica de programação utilizada para a elaboração da Lei 

Orçamentária Anual até a estipulação de objetivos no Plano Plurianual, passando 

pelas diretrizes fixadas pela LDO, tudo é voltado à concretização do plano. 

 

O poder de realizar a “despesa orçamentada”, conferido à Administração, 

somente pode ser entendido como “simples autorização” se analisado fora do 

contexto no qual se encontra inserido, isto é, como última etapa, já no exercício de 

função administrativa, desse processo de planejamento.  

 

Como se não bastasse, quis o constituinte que tais orçamentos fossem 

aprovados pelo Congresso Nacional, um a um, por lei, por meio de processo 

legislativo-orçamentário, cuja iniciativa é do próprio Chefe do Poder Executivo. 

 

Tal estado de coisas não pode chegar a outra conclusão que não a de que 

a Administração Pública encontra-se obrigada, quando da fase de execução 

orçamentária, a dar fiel cumprimento à LOA, cujas normas destinam-se a conferir 

concretude e densidade normativa à função da Administração Pública. 
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A margem de liberdade conferida à Administração Pública nesta tarefa é o 

que se propõe analisar neste capítulo. É necessário, antes, analisar o que se deve 

entender por legalidade administrativa, bem assim por discricionariedade. 

 

4.1. O (re)dimensionamento da discricionariedade administrativa à luz da hodierna 

concepção do princípio da legalidade (juridicidade) 

 

A mudança do papel do Estado diante da sociedade e economia, o 

agigantamento de suas funções, bem assim a valorização da força normativa da 

Constituição Federal, transformou o sentido e alcance do conhecido princípio da 

legalidade. 

 

Em matéria de gasto público, a teor do que se disse no capítulo segundo, o 

princípio da legalidade pode ser vislumbrado sob a ótica “externa ou administrativa” 

(contrair obrigações), a incidir sobre a atuação da Administração Pública, no geral, 

como, também, sob a “interna ou financeira” (realizar o gasto), isto é, da despesa 

pública em si, além de, por fim, ser possível vislumbrá-la no procedimento 

administrativo objetivando documentar, conferir e efetuar o pagamento do gasto. 

 

Importante, assim, saber se a alteração no sentido e alcance do princípio da 

legalidade administrativa impactou, de alguma forma, o gasto público em seu 

aspecto externo, sobretudo diante da existência de corrente doutrinária alemã que 

sustenta a desnecessidade de intermediação legislativa para que no campo da 

“administração constitutiva ou de prestações”. 

 

Demais disso, analisaremos o princípio da legalidade e especialidade 

orçamentárias, este último em suas três vertentes: quantitativa, qualitativa e 

temporal. Serão indispensáveis à verificação da margem de liberdade da 

Administração. 
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4.1.1. O Princípio da legalidade (juridicidade) 

 

Muito embora já fosse possível vislumbrar as bases do princípio da 

legalidade administrativa quando do triunfo do Parlamento sobre o restante das 

instituições políticas, decorrente da Revolução Gloriosa, em especial no Bill of  

Rights, datado de 1689216, é somente com o surgimento do Estado de Direito, 

decorrente da Revolução Francesa de 1789, em superação ao Estado de Polícia 

(absolutismo), que surge, propriamente, o princípio da legalidade administrativa.217 

 

Encontra-se ligado, neste primeiro momento, basicamente à separação de 

poderes, bem assim ao primado da lei como expressão da vontade geral, de modo 

que, uma vez fixada a lei, ao Poder Executivo cumpria assegurar seu cumprimento, 

nela encontrando o fundamento e limite de sua atividade.218 

 

Expõe a questão de maneira bastante clara Jean Rivero ao afirmar que “uma 

vez fixada a lei, a única tarefa que incumbe às autoridades públicas é a de 

assegurar a sua tradução na realidade: tal é o papel do Executivo”. Esta concepção 

de legalidade pode ser vislumbrada na Constituição Francesa de 1946, cujo artigo 

57º, bem evidenciava sua missão: “vigiar e assegurar a execução das leis”.219 

 

                                                           
216 OTERO, Paulo. Legalidade e administração pública: o sentido da vinculação administrativa à 
juridicidade, Coimbra: Almedina, 2003. p. 45-46. 
217 RIVERO, Jean. Direito Administrativo. Coimbra: Livraria Almedina, 1982, p.18-19. Detalha o 
autor, de maneira interessante, o Estado de Polícia da seguinte forma: “É difícil conceber, numa 
sociedade evoluída, uma Administração totalmente arbitrária, na qual o capricho dos 
administradores não seria temperado por nenhuma regra, fosse de que natureza fosse. Mas se a 
actividade administrativa, com o que implica de regularidade e ordem, parece fazer apelo à 
existência de uma regra, não é de modo algum necessário que essa regra apresente as 
características de uma regra jurídica. A Administração não está regida pelo direito quando as regras 
que obedece são puramente internas, obrigatórias para os agentes em relação aos seus superiores, 
mas não em relação aos administrados. O desrespeito da regra pode, nesse caso, provocar uma 
sanção, imposta pelo superior ao agente culpado por ter desrespeitado a sua autoridade e 
introduzido a desordem no aparelho administrativo; mas o administrado que esse desrespeito lesou 
não tem legitimidade para se queixar: a Administração não se quis vincular em relação a ele, e se 
guarda a seu respeito inteira liberdade. Aliás, a norma com que ela se dotou não é normalmente 
conhecida fora do círculo dos administradores: não está sujeita a qualquer publicidade. Um tal 
esquema não é de maneira nenhuma teórico; corresponde ao que se chama o Estado de Polícia, 
no qual a Administração está sujeito a uma «polícia», quer dizer, uma regulamentação, mas sem 
valor jurídico; tal era a Administração do século XVIII, sob o império o despotismo esclarecido”. 
218 RIVERO, Jean. Op. cit., p. 19-20. 
219 RIVERO, Jean. Op. cit., p. 20. 
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A esta concepção do princípio da legalidade denomina-se “reserva de lei”, a 

significar, pois, que a Administração somente pode atuar se foi para isso autorizada 

por lei. Insere-se na doutrina conhecida por “positive bindung” (vinculação 

positiva).220 

 

É com base nesta visão, predominante na doutrina pátria, que se baseia a 

sempre lembrada lição de Hely Lopes Meirelles, apoiado na doutrina de Guido 

Zanobini, de que “enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a 

lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”221. 

 

Em nossa doutrina tem prevalecido, com ampla maioria, o entendimento que 

concebe o princípio da legalidade administrativa como exigência de vinculação 

positiva da Administração Pública, nos termos da clássica lição de Hely Lopes 

Meirelles. 

 

Não obstante, com a superação daquela visão de Estado abstencionista, 

típico do ideário liberal pós-revolução francesa, decorrência mesma da evolução do 

papel que passou a desempenhar na ordem econômica e social, e, mais 

especificamente, diante do papel central que passou a ser desempenhado pelas 

constituições europeias após a 2ª guerra mundial, processo a que se chamou de 

“reconstitucionalização da Europa”, teve início um novo marco histórico do direito 

constitucional (neoconstitucionalismo), cujas consequências irradiaram sobre todos 

os âmbitos do Estado.222 

 

Este amplo processo de valorização das normas constitucionais (força 

normativa), como não poderia deixar de ser, acarretou importantes mudanças sobre 

a atividade administrativa que, além de ter merecido uma maior atenção no próprio 

texto constitucional (constitucionalização do direito administrativo), passou ter no 

                                                           
220 MAURER, Hartmut. Direito Administrativo Geral. 14 ed. São Paulo: Manole, 2006, p. 122. 
221 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 36. ed. São Paulo: Malheiros, 
2010, p. 89. 
222 BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito (O triunfo 
tardio do direito constitucional no Brasil). Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 240, 
p. 1-42, jan. 2015. 
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Direito (princípios constitucionais, sobretudo) e não exclusivamente na lei seu vetor 

de atuação. 

 

A execução mecanizada da lei, que caracteriza aquela noção clássica do 

princípio da legalidade, dá espaço ao entendimento de que, diante da existência de 

outras fontes do direito, além da lei, a Administração submete-se não 

exclusivamente à lei, mas ao Direito. 

 

O fenômeno pode ser compreendido mediante lição de Jean Rivero, ao 

comentar a alteração no regime constitucional francês, explicando que, além de 

manter, em seu art. 21º, aquela acepção (“assegurar a execução das leis”) tipificada 

na Carta de 1946, a Constituição de 1956 foi além, afirmando, a teor do art. 20º, 

que o “Governo dispõe da administração”. Isto é, deixa de ser o Poder Executivo 

um poder “exclusivamente executivo”, para, em todas as matérias não reservadas 

ao legislador, decidir como este o faria. Não só à lei, mas ao direito, submete-se o 

Poder Executivo.223 

 

É diante deste contexto que se passa a enxergar outro desdobramento do 

princípio da legalidade administrativa, consistente na “prevalência ou supremacia 

da lei”, a significar tanto a vinculação da Administração à lei, proibindo-lhe a prática 

de atos contrários à lei (proibição de desrespeito da lei), como, também, o dever de 

adotar a Administração as medidas necessárias e adequadas para o cumprimento 

da lei (exiquência de aplicação da lei)224.   

 

De acordo com a precisa lição de Hartmut Maurer,225  

 

Segundo o princípio da reserva, a administração somente se pode 
tornar ativa se ela foi, para isso, autorizada em lei. Esse princípio, 
portanto, pede mais que o princípio da primazia. Enquanto esta 
apenas (negativamente) proíbe a infração contra leis existentes, 
aquele pede (positivamente) um fundamento legal para a atividade 
administrativa. A falta de uma lei exclui o tornar-se ativo da 

                                                           
223 RIVERO, Jean. Op. cit., p. 20. 
224 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 2003, p. 
256. 
225 MAURER, Hartmut. Direito Administrativo Geral. 14. ed. São Paulo: Manole, 2006, p. 122. 
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administração não segundo o princípio da primazia, mas segundo 
o princípio da reserva. 

 

A esta nova feição do princípio da legalidade se tem denominado de 

“juridicidade” que, de acordo com Rafael Carvalho Rezende de Oliveira, significa 

que “a atuação da Administração Pública deve nortear-se pela efetividade da 

Constituição e será pautada pelo parâmetro da legalidade e legitimidade, 

intrínsecos ao Estado Democrático de Direito”, de forma que, “ao invés de simples 

adequação da atuação administrativa a uma lei específica, exige-se a 

compatibilidade dessa atuação com o chamado ‘bloco de legalidade’”.226 

 

Mesmo que tardiamente227, o fenômeno descrito ocorreu, igualmente em 

nosso País, tendo a Constituição Federal de 1988, dispensado inúmeros 

dispositivos à atuação administrativa (constitucionalização do direito 

administrativo), que passou a ter como vetor de atuação, além da lei, diversos 

princípios constitucionais. 

 

Afasta-se, assim, do entendimento marcadamente liberal de que à 

Administração cabia executar cegamente a lei, partindo-se do pressuposto de que 

esta sempre conteria densidade normativa suficiente para ser simplesmente 

executada. Agora, sob o pálio da Constituição, continua a Administração, como não 

poderia deixar de ser, subordinada à lei, mas esta deixou a fonte exclusiva de sua 

atuação. Reconhece-se, ainda, uma atividade criativa na aplicação da lei, diferente 

daquela atividade criativa e não simplesmente mecanizada. Reconhece-se, por 

outro lado, a possibilidade de atuação da Administração, em alguns casos, sem 

que seja necessária mediação legislativa, Isto é, com fundamento direto na própria 

Constituição.228  

                                                           
226 OLIVEIRA, Rafael C. R. A Constitucionalização do Direito Administrativo: O Princípio da 
Juridicidade, a Releitura da Legalidade Administrativa e a Legitimidade das Agências Reguladoras, 
2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 74-75. 
227 BARROSO, Luis Roberto. Op. cit. 
228  De acordo com Gustavo Binenbojm, A atividade administrativa realiza-se, via de regra: (i) 
segundo a lei, quando esta for constitucional (atividade secundum legem), (ii) mas pode encontrar 
fundamento direto na Constituição, independente ou para além da lei (atividade praeter legem), ou, 
eventualmente, (iii) legitimar-se perante o direito, ainda que contra a lei, porém com fulcro numa 
ponderação da legalidade com outros princípios constitucionais (atividade contra legem, mas com 
fundamento numa otimizada aplicação da Constituição). (BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do 
direito Administrativo: Direitos Fundamentais, Democracia e Constitucionalização. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p. 38). 
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Alexandre Santos Aragão 229 apresenta a seguinte definição para o Princípio 

da Juridicidade: 

  

Com efeito, evoluiu-se para se considerar a Administração Pública 
vinculada não apenas à lei, mas a todo um bloco de legalidade, que 
incorpora os valores, princípios e objetivos jurídicos maiores da 
sociedade, com diversas Constituições (por exemplo, a alemã230 e 
a espanhola) passando a submeter a Administração Pública 
expressamente à "lei e ao Direito" , o que também se infere 
implicitamente da nossa Constituição e expressamente da Lei do 
Processo Administrativo Federal (art. 2°, Parágrafo único, 1). A esta 
formulação dá-se o nome de Princípio da Juridicidade ou da 
legalidade em sentido amplo.  

 

A consagração do princípio da juridicidade, diferente do que se poderia 

supor, não só na ampliação da atividade administrativa, mas, sobretudo restrição à 

atuação da Administração, emergindo daí a imposição da frequente sindicância da 

função administrativa aos próprios valores constantes da Constituição. Isto é, seu 

parâmetro de fiscalização deixa de se limitar à lei para alcançar a própria 

Constituição.231  

 

A esta noção de legalidade como limitação para atuação da Administração, 

nem sempre dependente de mediação legislativa, denomina-se doutrina da 

negative bindung (vinculação negativa).232  

 

Diferente do que se poderia pensar a primeira vista, em matéria de gasto 

público, não há espaço para que se compreenda o princípio da legalidade 

(juridicidade) na acepção da “vinculação negativa”.  Deve a Administração, quando 

da realização do gasto público, tanto sob aspecto externo, como sob o aspecto 

                                                           
229 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A concepção pós-positivista do princípio da legalidade. Revista 
de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 236, p. 51-64, fev. 2015. 
230  Art. 20, item 3, da Constituição alemã: “o poder legislativo está submetido à ordem constitucional; 
os poderes executivo e judiciário obedecem à lei e ao direito”. 
231 Daí porque Alexandre Aragão denominar o fenômeno de “mão de via dupla”: “Note-se que esta 
formulação é uma mão de via dupla: serve tanto para restringir a ação da Administração Pública 
não apenas pela lei, mas também pelos valores e princípios constitucionais, como para permitir a 
sua atuação quando, mesmo diante da ausência de lei infra-constitucional específica, os valores da 
Constituição (lei constitucional) impuserem a sua atuação”. (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Op. 
cit.) 
232 MAURER, Hartmut. Direito Administrativo Geral. 14 ed. São Paulo: Manole, 2006, p. 121. 
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interno, observar, respectivamente, a legalidade administrativa e a legalidade 

orçamentária.  

 

Há, contudo, doutrina sustentando que somente àquelas atividades 

administrativas que restringem ou constrangem, de algum modo, direitos dos 

administrados é que se destina a vinculação positiva, não havendo a necessidade 

de mediação legislativa para atividades administrativas que gerem benefícios, 

comodidades ou utilidades para a coletividade, oportunidade em que bastaria a 

observância à vinculação negativa.233 

 

Não se pode concordar com esta distinção, pelos motivos que analisaremos 

no próximo tópico. 

 

4.1.2. O gasto público no contexto da “administração de prestação”: a cavalo dado 

não se olha o dente? 

 

Sustentam alguns autores234, valendo-se, sobretudo, da doutrina alemã, que 

a necessidade de vinculação positiva à lei estaria restrita às atividades da 

Administração ditas “agressivas”, isto é, quando atua com poder, causando 

sacrifícios aos particulares (v.g., quando proíbe, desapropria, impõe uma ordem, 

recusa uma autorização), pois, nos casos em que estiver atuando como “prestadora 

                                                           
233 Explica José Falcón y Tella (FALCÍN Y TELLA, María José, Equity and Law, Boston, Marinus 
Nijhoff Publishers, 2008, p. 252) que “existe basicamente duas acepções básicas para o princípio 
da legalidade na tradição constitucional ocidental. A primeira, de acordo com a expressão de 
GÜNTHER WINKLER é conhecida por ‘negative bindung’ ou vinculação negativa. Aqui, a lei é o 
limite ou o fronteira que restringe a atividade legítima dos demais poderes. Na outra acepção trata 
de uma vinculação positiva ou ‘positive bindung’, onde a lei é a principal, a base, verdadeiro 
pressuposto de legitimidade para exercício de poderes. Pela vinculação negativa tudo o que não for 
proibido é permitido. A única amarra à lei é a própria não violação da lei. De acordo com 
EISENMANN, na ausência da lei, não há que se falar em ilegalidade. Já na ‘positive bindung’ a 
legalidade se traduz na conformidade com a lei e não apenas no fato de não violá-la. Ao contrário 
do entendimento de EISENMANN, podemos dizes que onde não na lei, não há legalidade. A 
vinculação negativa se refere à lei material, positivada, formal. Isso pressupõe a existência de um 
‘espaço fora da lei’ (‘Gesetzesfrei Raum’, de acordo com OTTO MAYER), com o qual estejam 
concordes os demais poderes; mas, onde este espaço existe, não serão os demais poderes que 
irão ocupá-lo, devendo, isto sim, o Parlamento ser chamado para produzir uma lei adequada com 
vistas a preencher este ‘espaço fora da lei’ com a lei. Depois de alguma relutância – o esboço do 
projeto da Constituição Espanhola de 5 de janeiro de 1978, adotou uma mistura de ambas acepções 
– a Constituição escolheu o caminho da ‘positive bindung’”. (tradução nossa).  
234 OLIVEIRA, Rafael C. R. A Constitucionalização do Direito Administrativo: O Princípio da 
Juridicidade, a Releitura da Legalidade Administrativa e a Legitimidade das Agências Reguladoras, 
2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 74-75. 
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de serviços” (v.g. educação, saúde, serviços sociais) ou de maneira “consensual” 

(v.g. fomento), o princípio da legalidade deveria ser tomado apenas na acepção da 

vinculação negativa, sob o fundamento de que não estaria havendo qualquer 

restrição aos direitos dos administrados, senão, pelo contrário, benefícios a 

estes.235 

 

Esta questão encontra-se intimamente ligada aos gastos públicos, 

traduzidos que são, sob o aspecto externo, em prestações aos administrados. 

 

De nossa parte, sem negar a transformação da noção de “legalidade”, que 

resultou em importantes consequências nos mais diversos institutos do Direito 

Administrativo (v.g. inadequação da distinção entre atos vinculados e 

discricionários, superação da noção de aplicação mecanizada da lei etc.), não 

concordamos com a tese que dispensa a intermediação de lei (negative bindung) 

nas atividades administrativas ditas “constitutivas ou de prestação”.236 

 

É que, na linha do que sustenta Diogo Freitas do Amaral237, baseia-se em 

uma falsa dicotomia entre estas atuações administrativas (“administração agressiva 

x “administração de prestação”), pois, mesmo quando atua sem autoridade pode a 

Administração violar diretos dos administrados, a exemplo de uma interpretação 

equivocada de uma lei que acarrete violação de um direito subjetivo de natureza 

econômico-social de uma empresa, ou mesmo na recusa ou reconhecimento de 

um direito ou interesse protegido e determinado por lei. Não se pode olvidar que 

para atuar como prestadora de serviços é como que a Administração tenha que 

                                                           
235 AMARAL, Diogo Freitas do. Curso de Direito Administrativo. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2012, 
2v., p. 65. 
236 Rogério Soares, em interessante abordagem da questão, afirma ironicamente: “(...) Além destes, 
temos um outro sector em que a Administração se movia livremente. É o das prestações aos 
particulares. Se bem que este campo fosse muito limitado, sempre aqui ficava uma porta aberta 
para a Administração livre. O sistema de defesa proposto pela reserva de lei está pensado para a 
Administração autoritária, que facilmente se confunde com a Administração de ataque. Pelo 
contrário, neste novo domínio, o que está em causa não é a imposição, os constrangimentos sobre 
os particulares,é a atribuição de vantagens. E, como se valesse o princípio de que «a cavalo dado 
não se olha a dente», parecia inoportuno que o particular viesse aqui arrogar-se direitos conta a 
Administração” (SOARES, Rogério. Princípio da Legalidade e Administração Constitutiva, Boletim 
da Faculdade de Direito, vol. 57, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1981, p. 175). 
237 AMARAL, Diogo Freitas do. Op. cit., p. 69. 
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lançar mão de meios que resultam em sacrifícios de direitos, a exemplo da 

constituição de monopólios, desapropriações etc. 

 

 Demais disso, na função prestacional, sobretudo diante da escassez de 

recursos, a Administração deve ter na lei, de maneira objetiva, o fundamento 

mesmo de sua atuação, pois somente assim será possível a sindicância da 

regularidade de sua atuação, principalmente por aqueles administrados que foram 

preteridos por outros quando do exercício desta função prestacional pela 

Administração. 238 

 

Nem se diga, ainda, que as comodidades ou utilidades decorrentes desta 

atividade são, por óbvio, resultado de uma anterior atividade arrecadatória do 

Estado, que se traduz, a bem da verdade, em uma de suas mais agressivas formas 

de atuação.239 

 

É justamente por isso, aliàs, que em todos os países, conforme aponta Diogo 

Freitas do Amaral, nenhuma despesa pública pode ser realizada sem que, além da 

cobertura orçamentária (aspecto interno), esteja a atividade da Administração 

respaldada em lei (aspecto externo). 

 

Pela clareza e pertinência, mostra-se indispensável a transcrição da lição do 

jurista português240: 

 

[...] Ora as receitas, salvo o caso dos empréstimos, são cobrados 
autoritariamente através de sacrifícios econômicos impostos aos 
cidadãos: o imposto e a taxa são prestações econômicas que 
autoritariamente a Administração pública impõe aos particulares no 
interesse geral da colectividade. Justamente por isso, em todos os 
países nenhuma despesa pública poder ser realizada sem que, 
além do respectivo cabimento orçamental, haja uma lei que autorize 
essa despesa, ou que pelo menos autorize a actividade 
administrativa no desenvolvimento da qual se realiza essa despesa. 
Quer dizer: para que a Administração pública possa dar um passo, 
possa actuar fazendo despesas, ela tem de dispor previamente de 
uma lei administrativa que a tanto a autorize e de uma lei financeira 
que igualmente lhe permita fazê-lo; o princípio da legalidade 

                                                           
238 AMARAL, Diogo Freitas do. Op. cit., p. 69. 
239 Ibidem, p. 68. 
240 Ibidem, p. 68-69. 
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desdobra-se na necessidade de respeitar tanto a legalidade 
administrativa como a legalidade financeira. Não é possível, pois, 
conceber uma administração constitutiva ou de prestação sem ter 
na sua base, e como seu fundamento, a legalidade (administrativa 
e financeira) 

 

Não se pode olvidar que, sob o aspecto interno, o poder de realizar o gasto 

público, na verdade, somente surge para a Administração a partir do momento em 

que houver o crédito orçamentário. Este poder poderá se materializar sob os mais 

diversos instrumentos (lei, ato, contrato, etc.), e, para que isso ocorra, a 

Administração, agora sob o prisma externo do gasto, deverá observar a legalidade 

administrativa. 

 

É possível, ainda, extrair da lição de Maurer241, um último fundamento – e 

talvez o mais contundente – para rechaçar o entendimento que prega a 

possibilidade de atuação negativa da Administração em matéria de gastos públicos, 

forjado no princípio democrático do gasto: 

 

[...] A distribuição de meios estatais, que são concedidos na 
perseguição da fixação de objetivos político-sociais, político-
econômicos e político-culturrais, deve ser determinada por leis, que 
fixam, em seus pormenores, vinculativa e previsivelmente as 
adjudicações e proporcionam ao cidadão direitos subjetivos 
correspondentes. No estado de direito social trata-se não somente 
da liberdade do estado, mas também da liberdade no estado e pelo 
estado. A retenção de uma prestação estatal pode, eventualmente, 
tocar agravantemente o cidadão não menos que uma intervenção 
em liberdade e propriedade. Uma retirada para fórmula da liberdade 
e propriedade iria passar por cima da problemática atual e do 
verdadeiro significado da lei. 

 

Com efeito, em um Estado democrático-constitucional a lei, conforme 

ensinamento de Joaquim José Gomes Canotilho, é a expressão privilegiada do 

princípio democrático e o regime mais apropriado e seguro para tratar de certas 

matérias. 242 

 

                                                           
241 MAURER, Hartmut. Direito Administrativo Geral. 14 ed. São Paulo: Manole, 2006, p. 131. 
242 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 2003, p. 
256. 
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Deve-se ter em mente, contudo, que a vinculação negativa conforme 

pudemos observar acima é uma das consequências da acepção da juridicidade, 

mas nela não se esgota, de modo que este princípio possui ampla aplicação aos 

gastos públicos quando da execução orçamentária, diante da redefinição que 

trouxe à noção de discricionariedade administrativa, conforme teremos a 

oportunidade de analisar adiante. 

 

Assim é que o alargamento do princípio da legalidade administrativa 

(juridicidade) não permite flexibilizar a necessária vinculação positiva da 

Administração ao princípio da legalidade.  

 

A nova feição da legalidade (juridicidade) deve, em matéria de gastos 

públicos, significar o dever da Administração de envidar todos os esforços para 

cumprir, da melhor forma e na maior medida possível, a Lei Orçamentária Anual, 

pois, assim fazendo, estará concretizando a própria Constituição Federal. No 

sentido, pois, da vinculação jurídico-constitucional do poder executivo. 

 

4.1.2.1. Contextualizando a questão: o gasto público no Brasil 

 

Bem analisada a forma como vem sendo tratada a matéria no País, tal como 

pudemos observar no terceiro capítulo, pode-se afirmar que, de maneira não 

declarada, temos assistido, ano após ano, a uma verdadeira flexibilização da 

legalidade - ilegalidade? – do gasto público em nosso País. 

 

A este fato denominamos logo no início do segundo capítulo de “maior 

paradoxo da atividade financeira nacional da atualidade”, isto é: a inquestionável 

juridicidade, o controle e a exaustiva regulamentação, das exações tributárias 

(receitas derivadas), dá espaço, quando da aplicação (despesa pública) destes 

recursos arrecadados, à absoluta politização, descontrole e à regulamentação sem 

efetividade. 

 

Basta o simples cotejo entre, por um lado, os fundamentos apregoados pelo 

que denominamos de “cultura do orçamento autorizativo”, a conferir margem 
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desmedida de liberdade à Administração Pública na execução do gasto, cuja única 

limitação consistiria basicamente na sua contenção aos lindes das dotações 

orçamentárias, e, por outro, os resultados obtidos pelo Relatório de Levantamento 

do TCU acerca do funcionamento do sistema orçamentário, para perceber que os 

gastos realizados pelo Poder Executivo, sobretudo naqueles créditos não 

“carimbados” por lei, são realizados (ou não), livremente. 

 

Vejamos dois pontos específicos constantes do referido Relatório 

envolvendo a questão da obrigatoriedade do cumprimento da peça orçamentária 

pelo Poder Executivo, não apenas no que se refere aos limites, mas, em especial, 

no que tange mesmo à sua concretização.  

 

Comparando-se as dotações – passíveis de contingenciamento – que foram 

objeto de programação de programação orçamentária e financeira dos anos 2013, 

2014 e 2015, com as correspondentes despesas empenhadas243, verifica-se que 

boa parte da programação constante da LOA não foi cumprida pelo Poder 

Executivo Federal: 

 

Despesa empenhada, liquidada e inscrita em restos a pagar não processados, em relação à 
dotação atualizada – Despesas sujeitas à programação orçamentária e financeira – OFSS  

Exercício 
% Execução - Despesas 

Empenhadas 

% Execução - Despesas 

Liquidadas 

% Execução por Inscrição em 

Restos a Pagar Não-

Processados 

 

2013 86 61 25 

2014 86 67 19 

2015 78 64 14 

Média 83 64 19 

  Fonte: Relatório de Levantamento TC 033.142/2015-7 - Plenário 

 

                                                           
243  Se fôssemos levar em consideração somente as despesas liquidadas, pode-se afirmar ter 
havido, em média, nos referidos anos, a execução de pouco mais de 60% da programação constante 
da LOA. Não se pode olvidar que somente após a efetiva liquidação pode-se confirmar a efetiva 
realização da despesa (no plano fático, ao menos). Esta observação constou do Relatório nos 
seguintes termos: “161. Ainda considerando as informações da SOF de que os limites foram quase 
que totalmente empenhados, há de se ressaltar que 23% da despesa empenhada foi executada por 
meio da inscrição em restos a pagar não-processados, o que representa R$ 185,5 bilhões, conforme 
Tabela 6 a seguir. Registre-se que os restos a pagar referem-se a despesas empenhadas e não 
pagas até 31/12 (art. 36 da Lei 4.320/1964). No caso dos restos a pagar não-processados, não 
houve pagamento porque sequer a despesa foi liquidada, ou seja, o objeto ou serviço não foi 
entregue ou prestado, de forma que não se constituiu o direito adquirido pelo credor”. 
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A situação constante da tabela foi retratada, objetivamente, da seguinte 

forma no Relatório de Levantamento: 

 

160. Assim, já desconsideradas as despesas de execução 
realmente obrigatória, verifica-se que, nos três anos em análise, 
a taxa média de empenho das despesas sujeitas à programação 
orçamentária e financeira foi de 83%. Por outro lado, a liquidação 
média atingiu somente 64% da dotação atualizada. Portanto, nos 
últimos três exercícios, cerca de 17% do orçamento planejado, 
no que se refere às despesas sujeitas à limitação orçamentária 
e financeira, deixou de ser executado e mais 19% foi inscrito em 
restos a pagar não processados. 

 

Ainda que possa este percentual parecer, a um primeiro olhar, não tão alto, 

considerando-se a elevada do orçamento da União, corresponde, na prática, a 

dezenas de milhões de reais – injustificadamente – não empregados nas mais 

diversas áreas de atuação do governo, inclusive sociais. 

 

Ao lançar os olhos para uma situação mais específica, envolvendo estes 

mesmos orçamentos, verifica-se, na prática, que diversas áreas setoriais do 

governo executaram, ao longo destes anos, pouco mais do que 50% (cinquenta por 

cento) das dotações constantes das leis orçamentárias respectivas, objeto de 

decretos de programação orçamentária e financeira: 

 

Despesa empenhada, liquidada e inscrita em restos a pagar não processados – Despesas sujeitas 
à programação orçamentária e financeira – OFSS 

Órgão Superior 

% Despesa 

Empenhada/ Dotação 

Atualizada 

% Despesa Liquidada 

/ Despesa Empenhada 

% Despesa Inscrita 

em RPNP/ Despesa 

Empenhada 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Ministério da Pesca e 

Aquicultura 
27 45 17 32 47 59 68 53 41 

Ministério do Esporte 51 59 59 16 33 32 84 67 68 

Ministério do Turismo 60 50 29 9 25 23 91 75 77 

Ministério da Cultura 61 57 61 39 52 57 61 48 44 

Ministério da Integração 

Nacional 
65 62 56 49 49 55 51 51 45 

 Fonte: Relatório de Levantamento TC 033.142/2015-7 - Plenário 

 

Ora, esta situação, aceita com certa permissividade por todos, sobretudo 

diante da suposta natureza “autorizativa” do orçamento, segundo nos parece, é 

absurdamente contrária àqueles mesmos fundamentos utilizados no tópico anterior 
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para rechaçar a possibilidade da atuação negativa da Administração em matéria de 

gastos públicos. 

 

Não deve a discussão se restringir a esta constatação, pois, ao deixar de 

cumprir a lei orçamentária anual nos montantes referidos, é de se perguntar: isso 

não se equipararia verdadeiramente a uma atuação negativa? O princípio da 

legalidade em sede de gastos públicos quer significar tão-somente a estipulação 

de um quadrante para livre atuação da Administração Pública? Esta decisão – de 

não gastar – não estaria, em última instância, ofendendo a própria decisão do povo, 

tomada mediante seus representantes? 

 

Pensamos que a, além do que já se disse acerca da natureza do orçamento, 

bem assim da própria funcionalização da decisão de gastar, o real alcance do 

sentido da discricionariedade administrativa presente durante a fase da execução 

orçamentária é essencial para situar a discussão em seus corretos termos. 

 

4.1.3. Discricionariedade administrativa: uma necessária vinculação à realização 

da finalidade constante da norma criadora da legalidade244 

 

O exemplo trazido por Jean Rivero permite saber sobre a essência da 

dicotomia havida entre atos vinculados e discricionários – além de conferir uma 

interessante visão acerca do ideário liberal no qual se forjaram estas noções245. 

Como exemplo daquele primeiro, aduz: “por vezes sucede que a lei impõe a um 

agente público a obrigação de decidir num certo sentido, quando estejam 

preenchidas as condições que enumera. Neste caso, o agente limita-se a verificar 

a existência dessas condições”. Quanto aos segundos (discricionários), afirma: 

“noutros casos, a lei, ao criar uma competência, deixa ao agente a quem a confia 

liberdade de apreciar, em face das circunstâncias, se e como deve utilizá-la”.246 

 

                                                           
244 SCHIRATO, Vitor Rhein. Discricionalidade e Poder Sancionador: uma Breve Análise da Proposta 
de Regulamento da ANATEL. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico 
(REDAE). Salvador: Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 21, fev/mar/abr, 2010.  
245 Cumpre esclarecer que apesar de exemplificar o autor não endossa tal distinção, sendo possível 
constatar, aliás, que muito embora sua obra ostente 30 (trinta) anos, a maior parte de suas lições 
são atuais. 
246 RIVERO, Jean. Op. cit., p. 93-94. 
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À luz daquela noção alargada de legalidade a tradicional dicotomia existente 

entre “atos vinculados” e “atos discricionários”247 perde o sentido, pois, existindo 

uma vinculação direta entre a Administração e a Constituição, a discricionariedade 

passa a ser vinculada aos princípios, o que acaba por reduzir bastante a noção que 

se tinha acerca de mérito administrativo, ao mesmo tempo em que, com a 

superação da ideia de execução vinculada e mecanizada da lei, não se pode mais 

falar em vinculação (se é que algum dia já houve, nos termos formulados pela 

classificação), já que sempre haverá, ainda que minimamente, margem de atuação 

da Administração.248 

 

Em clássica lição, Jean Rivero expõe não existir ato que se possa dizer 

inteiramente discricionário, porquanto, ao menos no que tange à competência editá-

lo, bem assim à finalidade pública a ser seguida, a Administração estará sempre 

vinculada. Por outro lado, mesmo aquele ato que se diga dos mais vinculados pela 

norma jurídica conserva, em regra, um mínimo de poder discricionário: a escolha 

do momento.249  

 

Daí porque se pode afirmar que já há algum tempo referida classificação não 

satisfaz – se é que algum satisfez – sob o ponto de vista científico. 

 

Ao considerarmos, então, o princípio da juridicidade, estreitando o que se 

costumava denominar de “mérito administrativo”, diante do alargamento do 

parâmetro que serve para sindicar a atuação da Administração que, agora, deixa 

de se vincular exclusivamente à lei para ter, também, que se compatibilizar com o 

Direito (sobretudo princípios constitucionais), não temos dúvida de que referida 

dicotomia não mais se sustenta. 

 

                                                           
247 Nunca é demais rememorar que não  é  o  “ato”,  em  si,  que  será  vinculado  ou  discricionário,  
senão  a competência  do  agente, pois o ato é apenas o  “produto”  daquela. (MELLO, Celso  A. B. 
de. Grandes Temas de Direito Administrativo. São  Paulo:  Malheiros,  2009, p. 81). 
248 BINENBOJM, Gustavo. A constitucionalização do Direito Administrativo no Brasil: um inventário 
de avanços e retrocessos. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, 
Instituto Brasileiro de Direito Público, nº. 13, mar/abr/mai, 2008. 
249 RIVERO, Jean. Op. cit., p. 94-95. 
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Somos obrigados, assim, a concordar com Andreas Krell250, quando afirma 

que: 

 

[...] a vinculação dos agentes administrativos aos termos 
empregados pela lei apresenta uma variação meramente gradual. 
Por isso, o ato administrativo ‘vinculado’ não possui uma natureza 
diferente do ato ‘discricionário’, sendo a diferença no grau de 
liberdade de decisão concedida pelo legislador quantitativa, mas 
não qualitativa. A decisão administrativa oscila entre os pólos da 
plena vinculação e da plena discricionariedade. Esses extremos, no 
entanto, quase não existem na prática; a intensidade vinculatória 
depende da densidade mandamental dos diferentes tipos de termos 
linguísticos utilizados pela respectiva lei. [...] 

 

Desse modo, semelhante ao que defende Alexandre Santos Aragão, 

utilizaremos a expressão “margem de liberdade” a fim de saber sobre o espaço de 

liberdade da Administração quando de sua atuação.251  

 

Conforme já dissemos por algumas vezes ao longo deste trabalho, o 

conjunto de poderes que caracterizam a função financeira do gasto pressupõe, por 

um lado, a existência da lei orçamentária e, por outro, se destina a efetivar as 

necessidades públicas ali constantes, fruto da escolha realizada pelo povo, por 

meio de seus representantes. 

 

Nem poderia ser diferente, pois, a teor do que vimos nos capítulos segundo 

e terceiro, este plexo de poderes, caracterizadores da função administrativa, muito 

embora possa ser materializados mediante mais variados instrumentos legais, 

                                                           
250  KRELL, Andreas J. Discricionariedade Administrativa, Conceitos Jurídicos Indeterminados e 
Controle Judicial. Revista ESMAFE – Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, v.8, 2004, p. 
184-185. 
251 Segundo Alexandre Santos Aragão, “hoje não mais se aceita que o Poder Judiciário só controle 
a legalidade estrita dos atos da Administração. Ao revés, temos um conceito amplo de legalidade, 
intrincado com todos os princípios da Administração Pública, denominado mais modernamente de 
princípio da Juridicidade. Todavia, em matéria discricionária, o Poder Judiciário não pode se imiscuir 
onde a Administração tenha agido razoavelmente, dentro da legalidade e dos princípios da 
Administração. Entre várias opções razoáveis, deve o Judiciário respeitar a adotada pela 
Administração. Ultrapassado esse limite, a Administração não poderá, contudo, se escudar 
invocando uma competência em tese discricionária indevidamente exercida no caso concreto, sendo 
perfeitamente admitido o controle jurisdicional sobre o ato discricionário assim entendido.” Conclui, 
assim, afirmando que ao Poder Judiciário somente será devido o controle daqueles atos que violem 
princípios ou regras. A isso denomina de “Princípio da Deferência” (ARAGÃO, Alexandre S. Curso 
de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 617-618.) 
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somente podem ser exercitados após a aprovação do orçamento, e, não à toa 

constam desta peça: visam, justamente, serem executados. 

 

A discricionariedade administrativa traz ínsita em sua natureza uma função, 

ou melhor, somente existe para atingir a determinada finalidade. Com o acerto que 

lhe é peculiar, Celso Antônio Bandeira de Melo assevera que  

 

a lei, ao habilitar uma dada conduta, o faz em vista de um certo bem 
jurídico, de um dado interesse, cujo suprimento é reputado útil”, de 
modo que “a atribuição legal de poderes ao Executivo não é 
efetuada gratuita ou casualmente, ensejando que deles disponha 
ao seu alvedrio, pois ‘a regra de competência não é um cheque em 
branco’ – bem disse Caio Tácito.252   

 

Daí porque Renato Alessi afirmar que a discricionariedade está ligada à 

própria noção de função, significando tratar-se de poder concebido com vistas à 

realização de determinado interesse.253 

 

A indissociável relação entre sua existência e a consecução do fim para o 

qual foi criada não permite outra conclusão que não a da obrigatoriedade mesma 

do exercício da competência discricionária. Desse entendimento não discrepa 

Hartmut Maurer, que, em comentários à Lei de Processo Administrativo alemã, 

afirma:254 

 

A discricionariedade não confere liberdade ou qualquer vontade à 
Administração. Não há ‘discricionariedade livre’ [...], mas apenas 
uma discricionariedade de dever, ou melhor: uma 
discricionariedade vinculada pelo Direito. Isto é previsto claramente 
no § 40 da lei de processos administrativos e nos respectivos 
regulamentos: a autoridade tem que (= é obrigada) ‘a empregar 
esta discricionariedade para a finalidade da competência outorgada 
e a respeitar os limites da discricionariedade previstos em lei’. Se a 
autoridade não se ativer a esta vinculação ao Direito, tratar-se-á de 
discricionariedade errônea e, portanto, ilegal. Os tribunais 

                                                           
252 MELLO, Celso A. B.  de. Grandes Temas de Direito Administrativo. São Paulo:  Malheiros, 
2009, p. 57. 
253  ALESSI, Renato. Sistema Istituzionale Del Diritto Amministrativo Italiano. 3. ed., Milão: 
Giuffrè Editore, 1960, p. 197. 
254   MAURER, Hartmut. Allgemeines Verwaltungsrecht, p. 136 Apud SCHIRATO, Vitor Rhein. 
Discricionalidade e Poder Sancionador: uma Breve Análise da Proposta de Regulamento da 
ANATEL. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE). Salvador: Instituto 
Brasileiro de Direito Público, n. 21, fev/mar/abr, 2010. 
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administrativos podem aferir a observação desta vinculação jurídica 
da discricionariedade. 

 

A outorga de discrição vem a ser, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, 

nessa mesma linha de ideias, “o meio pelo qual a lei busca assegurar de que sua 

aplicação far-se-á sempre de maneira a atender-lhe à finalidade de modo 

perfeito”.255 

 

A discricionariedade não pode ser tomada como uma característica 

intrínseca ao que se convencionou denominar de “ato discricionário”, sendo, na 

verdade, uma forma de atuação da Administração Pública, cuja manifestação pode 

se dar nos mais diversos campos de atuação, conforme tenha sido determinado 

pela lei.256 

 

Entendemos que o conceito apresentado por Vitor Rhein Schirato atende à 

ideia de discricionariedade de que trata este trabalho, sendo, pois, a adotada:  

 

a margem de liberdade que a lei confere ao administrador público 
para, dentro dos quadrantes nela contidos, determinar, diante do 
caso concreto, qual a melhor solução a ser adotada, entre as 
diversas que podem ser cogitadas em tese”. É - prossegue - “um 
instrumento colocado à disposição do administrador público, com a 
finalidade de lhe possibilitar o encontro da melhor solução diante 
das características específicas do caso concreto e sempre dentro 
do dos limites impostos.257 (grifo nosso) 

 

Destas breves linhas, saber da noção hodierna de legalidade (juridicidade), 

bem assim da real dimensão da discricionariedade administrativa, vinculada que é 

à realização da finalidade constante da norma criadora da legalidade. 

 

Não se olvide que a atividade desempenhada pela Administração Pública 

durante a execução orçamentária é constituída, precipuamente, por estes dois 

ingredientes. 

 

                                                           
255 MELLO, Celso A. B.  de. Op. cit., p. 59. 
256 SCHIRATO, Vitor Rhein, O poder de polícia é discricionário?, Ambiental e Urbanístico – CEDAU 
do ano de 2011. In: MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein (coords.). Poder de polícia na 
atualidade: Anuário do Centro de Estudos de Direito Administrativo, 2014, p. 30. 
257 Ibidem, p. 29. 
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Antes de iniciarmos o exame da fase de execução orçamentária, cumpre, 

ainda, estudar o princípio da especialidade, sendo certo que se constituirá em 

importantíssimo vetor para compreender a margem de liberdade da Administração. 

 

4.2. O princípio da legalidade orçamentária sob a ótica da especificação: qualitativa, 

quantitativa e temporal 

 

Visto sob o aspecto interno, também denominado financeiro, pode-se afirmar 

que o poder mesmo de realizar a despesa pública depende da existência de crédito 

na lei orçamentária. O princípio da cobertura orçamentária, analisado no capítulo 

segundo, possui ampla abrangência: os gastos públicos, mesmo que decorram de 

lei própria, devem ser contemplados na lei orçamentária. 258 

 

Decorre do referido princípio, ainda, o denominado “princípio da 

especialidade”. Exige-se, de acordo com este princípio, que o Poder Legislativo, ao 

aprovar a lei orçamentária, fixe um volume determinado de gasto, por um período 

determinado de tempo, que deverá ser observado pelo Poder Executivo.259  

 

Como se pode notar tem incidência tanto no momento da elaboração do 

orçamental (“poder orçamental”), como, também, durante a execução do 

orçamento (“despesa orçamentada”). 

 

Aplicado ao processo legislativo-orçamentário, impede, inicialmente, que o 

Poder Legislativo se limite a fixar créditos globais ou inespecíficos. Para cada 

dotação orçamentária deve corresponder um crédito específico, fixando-se as 

                                                           
258 Nesse sentido, explica Souza Franco que, “encarado na perspectiva dos poderes do Estado – 
mais que na da respectiva limitação – o orçamento resulta do exercício de um poder orçamental. 
Este é o poder de autorizar anualmente a realização de despesas, mesmo as que resultem 
directamente da lei, criando-se assim uma executoriedade fianceira ou eficácia financeira: ainda que 
vinculativas por lei ou contrato (e por maioria de razão no caso de despesas facultativas, previstas 
ou não por lei anterior), as despesas públicas têm de ser autorizadas anualmente pelo respectivo 
orçamento – ou, na sua falta, pelo orçamento anterior e seus instrumentos de adaptação, no caso 
de não ter sido aprovado a tempo o orçamento respectivo.” (FRANCO, Antônio Luciano de Souza. 
Finanças Públicas e Direito Financeiro. 4. ed. Coimbra: Almedina. 2008, 1 e 2 v., p. 338) 
259 LAPATZA, José J. F. Curso de Derecho Financiero Español. 10 ed. Madrid: Marcial Pons 
Librero-Editor, 1988, p. 790. 
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finalidades concretas a serem alcançadas e os meios utilizados para tanto.260 Estas 

as vertentes qualitativa e quantitativa do princípio. 

 

Em nosso Ordenamento Jurídico o princípio da especialidade encontra-se 

previstos, tanto no que se refere ao aspecto qualitativo como, também, ao 

quantitativo, no art. 5º, §4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe ser 

“vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com 

dotação ilimitada”. 

 

Após aprovado, deve o executivo, à luz deste princípio, obedecer ao que fora 

fixado na lei orçamentária, sem ultrapassar limites quantitativos ou qualitativos. 

Desse modo, na fase executiva, segunda José Juan Ferreiro Lapatza 261, este 

princípio se traduz da seguinte forma: 

 

a) Especialidad cualitativa: Todos los recursos destiandos a un fin 
deben ser invertidos en esse fin y no em otro; 
c) Especialidad cuantitativa: Sólo podrán realizar gastos por el 
importe fijado para cada finalidad; 
d) Especialidad temporal: Los gastos deben realizarse dentro del 
período para el que se han autorizado. 

 

Abrange este princípio, igualmente, os créditos adicionais (cuja natureza de 

“lei orçamentária” é inquestionável), bem assim a transposição, remanejamento ou 

transferência de recursos de uma natureza de programação para outra ou de um 

órgão para outro, que, em regra, é veiculada por meio dos créditos adicionais, 

mediante a anulação parcial ou total das dotações orçamentárias originalmente 

previstas.262  

 

                                                           
260 Idem. 
261 LAPATZA, José J. F. Op. cit., p. 790. 
262 Esclarecemos que procuramos conferir mais ênfase àqueles pontos que estão estritamente 
ligados à função financeira do gasto, valendo destacar que o princípio da legalidade orçamentária, 
conforme lição de Caldas Furtado, possui uma abrangência bem maior: “Como se vê, a legalidade 
orçamentária ultrapassa a formulação dos projetos orçamentários e alcança a execução do 
orçamento, vinculando à lei a autorização para contratação de operações de créditos, a 
transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação 
para outra ou de um órgão para outra, a utilização de recursos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social para suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, bem 
como a instituição de fundos de qualquer natureza” (CF, arts. 165, §8º, e 167, VI, VIII, IX) 
(FURTADO, J. R. Direito Financeiro. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 77) 
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Deve-se compreender, por fim, quanto à especialidade temporal que não se 

pode gastar em período diferente daquele para o qual foi dada a autorização, 

aproximando-se esta noção, em nosso País, em boa medida, com o próprio 

princípio da anualidade, previsto no art. 165, §5º, da CF, que, segundo Ricardo 

Lobo Torres, “sinaliza no sentido de que o Legislativo deve exercer o controle 

político sobre o executivo pela renovação anual da permissão para a cobrança dos 

tributos e a realização dos gastos, sendo inconcebível a perpetuidade ou 

permanência para a gestão financeira”. 263 

 

Com exceção da especialidade temporal, cujo período de autorização não 

pode ser objeto de alteração, por já ter fixado o período das peças orçamentárias 

na própria Constituição Federal, as duas outras vertentes da especialidade 

variarão, na prática, segundo as instituições políticas. 

 

Com efeito, quanto maior for a precisão do crédito orçamentário, menor será 

a margem de liberdade conferida à Administração no momento da execução 

orçamentária. As dotações correspondentes a cada um dos créditos, da mesma 

forma, também levarão em consideração tal aspecto. 

 

É nesse sentido a observação de Carlos Barros Júnior264 ao afirmar que em 

certos regimes, onde há preponderância do Poder Executivo, as despesas são 

comumente autorizadas de maneira não tão rígidas, por somas globais, inclusive, 

o que confere grande liberdade ao gestor quando da execução dos créditos, 

limitando-se a se preocupar basicamente com o limite dos créditos votados. 

 

A fixação precisa das verbas pode constituir uma importante forma do 

Parlamento controlar o Poder Executivo durante a execução dos gastos. Isto 

dependerá, contudo, da preponderância do Executivo ou Legislativo no cenário 

político e, claro, do interesse a respeito. 

 

                                                           
263 TORRES, Ricardo Lobo Tratado de direito constitucional financeiro e tributário: o orçamento 
na Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, 5 v. 
264 BARROS JUNIOR, Carlos S. Orçamento, Natureza Jurídica, Revista de Direito Administrativo 
– RDA. Rio de Janeiro: FGV, n. 83, 1996, p. 407.  
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No Brasil, conforme veremos abaixo, o Poder Executivo não exerce 

efetivamente controle sobre a execução orçamentária sob este aspecto, resultando 

daí, em regra, uma margem bastante ampla à Administração na realização do gasto 

público. Tal circunstância, por outro lado, não se verifica nos Estados Unidos, pois, 

diante do efetivo controle realizado pelo Legislativo na fixação criteriosa das verbas, 

há uma margem menor ao Chefe do Executivo para realização dos gastos. 265 

 

4.3. Início da execução orçamentária: mecanismos de programação financeira e 

gestão fiscal à luz do princípio da ação fiscal planejada 

 

Com a aprovação e publicação da Lei Orçamentária Anual, inicia-se a 

denominada fase da execução orçamentária, a cargo do Poder Executivo266, cujo 

objetivo precípuo é cumprir, com a maior fidelidade possível, o orçamento 

aprovado.267 

 

Com efeito, seria inócua toda a atividade de planejamento desenvolvida 

anteriormente se, quando da execução orçamentária, ficasse o Poder Executivo 

livre para (des)cumprir os comandos da Lei Orçamentária Anual. 

 

Não há dúvida – ou, pelo menos, não deveria haver – de que, a função 

administrativa desempenhada pela Administração Pública nesta etapa, como, de 

resto, no geral, deve se voltar para o atendimento dos termos legais, sobretudo 

porque, em matéria orçamentária, esta lei decorre de comando constitucional 

expresso, configurando-se, demais disso, verdadeiro instrumento para execução 

do planejamento governamental. 

 

A inserção desta função administrativa como etapa executória do 

planejamento já era evidente antes mesmo da adoção do orçamento-programa pela 

Constituição Federal, conforme se depreende do Decreto-Lei n. 200/1967268: 

                                                           
265 Idem. 
266 Embora não exclusiva, vide art. 66 da LRF. 
267 CONTI, José Maurício, A autonomia financeira do Poder Judiciário, São Paulo, MP Editora, 2006, 
p. 93. 
268  OLIVEIRA, Weder de. Curso de Responsabilidade Fiscal: direito, orçamento e finanças 
públicas Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 409. 
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Art. 7º A ação governamental obedecerá a planejamento que vise 
a promover o desenvolvimento econômico-social do País e a 
segurança nacional, norteando-se segundo planos e programas 
elaborados, na forma do Título III, e compreenderá a elaboração e 
atualização dos seguintes instrumentos básicos: 
a) plano geral de govêrno; 
b) programas gerais, setoriais e regionais, de duração plurianual; 
c) orçamento-programa anual; 
d) programação financeira de desembôlso. 

 

 

Nesse ponto, mostra-se precisa a lição de Carlos Valder do Nascimento269 

quando, em comentários ao art. 8º da LRF, destaca, nos seguintes termos, a 

importância singular da “programação financeira” na concretização da atividade de 

planejamento governamental: 

 

Destacando-se como instrumento de relevo no contexto do 
planejamento econômico e plasmado nessa dinâmica de 
integração, o orçamento-programa é peça fundamental na 
consecução dos objetivos governamentais, tanto que seu ritmo de 
execução deve ser ajustado ao fluxo dos recursos financeiros 
disponibilizados. Isso será alcançado na medida em que a 
programação financeira de desembolso permitir a liberação dos 
recursos destinados aos programas. 
[...] 
A programação financeira, voltada para a aplicação racional dos 
recursos públicos, constitui a fase de execução do orçamento ao 
longo do exercício fiscal. Tratando-se de atividade continuada no 
tempo, torna-se imprescindível que os recursos fluam 
naturalmente, devidamente ajustadas às prioridades ditadas pelas 
demandas sociais, com a disciplina constante dos dispositivos 
insertos no conjunto das leis orçamentárias. 
Configura, pois, uma etapa avançada do orçamento-programa, 
materializando, assim, o planejamento. Nessa fase é que a receita 
estimada vai sendo colocada à disposição dos órgãos e entidades, 
cujo fluxo de recebimento e liberação opera-se em consonância 
com os cronogramas previstos no Anexo de Metas Fiscais. Na 
programação de desembolso, são especificadas as cotas 
reservadas a cada órgão. 

 

É nesse contexto que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina ao Poder 

Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação da LOA, estabeleça 

a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso (art. 

                                                           
269 CONTI, José M. Orçamentos Públicos: a Lei 4.320/1964 comentada. 2. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2010, p.108. 
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8º, caput, LRF), e desdobre toda a receita estimada na LOA, em metas bimestrais 

de arrecadação (art. 13, LRF). 

 

Demais disso, nos termos do art. 9º, caput, e §4º, da LRF, bem assim dos 

arts. 165, §3º, e 166, §1º, inciso II, da Constituição Federal, deve o Poder Executivo 

publicar, bimestralmente, relatório resumido da execução orçamentária, além de, a 

cada quadrimestre (maio, setembro e fevereiro), ocorrer audiência pública no 

âmbito do Poder Legislativo, com vistas a saber do cumprimento das metas fiscais. 

 

Aquelas primeiras atividades, previstas nos arts. 8º e 13 da LRF, inserem-se 

na denominada “programação financeira” da Administração, isto é, aquelas 

“relativas ao orçamento de caixa, compreendendo a previsão do comportamento 

da receita, a consolidação dos cronogramas de desembolso e o estabelecimento 

do fluxo de caixa”, de acordo com o glossário da STN, enquanto estas últimas - 

previstas nos arts. 9º, caput, e §4º, da LRF, bem assim dos arts. 165, §3º, e 166, 

§1º, inciso II, da Constituição Federal – referem-se à gestão fiscal. 

 

Em tese, segundo Weder de Oliveira, estas exigências teriam por fim 

assegurar, em tempo útil, os recursos necessários e suficientes à melhor execução 

do seu programa atual, mantendo, durante o exercício, o equilíbrio entre a receita 

arrecadada e a despesa realizada, afastando, na maior medida possível, eventuais 

insuficiências de caixa.270 

 

Na prática, todavia, referidos objetivos ficam em “segundo plano”, sendo o 

objetivo real destas medidas – ainda que não declarados pela LRF – conforme o 

mesmo autor, a garantia do cumprimento da meta de receita e despesa, mediante 

o controle, ao longo do exercício financeiro, dos pagamentos e dos empenhos.271 

 

                                                           
270 Segundo este autor, teria a LRF cometido um erro de terminologia ao restringir a programação 
ao aspecto financeiro, pois, para a execução do orçamento, é necessário “tanto uma programação 
financeira quanto de uma programação orçamentária. De uma programação de utilização de 
dotações orçamentárias ao longo do exercício, mediante empenho, e de uma programação de 
desembolsos”. (OLIVEIRA, Weder de. Curso de Responsabilidade Fiscal: direito, orçamento e 
finanças públicas Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 737) 
271 Idem. 
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Guardando certa proximidade com os mecanismos legais referidos, prevê a 

LRF, especificamente em seu art. 9º, caput, a conhecida figura do 

“contingenciamento de empenho”, vazado nos seguintes termos: 

 

Art. 9o 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 subseqüentes, 
limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os 
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 
[...] 
§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam 
obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas 
destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas 
pela lei de diretrizes orçamentárias. 

 

Da leitura do transcrito dispositivo verifica-se encontrar-se – ao mesmo no 

plano prático, conforme se expôs – inserido naquele contexto que inspirou aqueles 

dois outros mecanismos: monitoramento das receitas e despesas ao longo do 

exercício financeiro, com vistas a garantir o cumprimento da meta fiscal.272 

 

O monitoramento das metas de resultado, juntamente com as avaliações 

bimestrais de receita e despesa, possui destacada importância para a execução 

orçamentária, pois servem de norte para a utilização dos denominados 

“contingenciamentos de empenho”, previstos no art. 9º, caput, da LRF. 

 

A esse conjunto de regras objetivando, no que tange à atividade executiva 

da Administração, a correta programação financeira, com o monitoramento, de 

perto, da situação das receitas e despesas ao longo do exercício, com vistas a 

                                                           
272 Vale esclarecer que o descumprimento da meta implica na necessidade do governo se socorrer 
de financiamentos para honrar suas despesas, o que, em consequência, resulta no aumento da 
dívida e das despesas com juros. Esclarece Weder de Oliveira que “para o governo federal a 
finalidade do estabelecimento das metas de resultados fiscais (primário e nominal) vai além do 
financiamento da dívida pública. O resultado primário é instrumento relevante para o controle 
(Estímulo ou redução) da demanda agregada e, por conseguinte, da inflação. Não por outra razão, 
o governo federal busca alcançar uma meta de resultado para todo o setor público brasileiro, 
composta da soma dos resultados do governo central (Tesouro, Previdência e Banco Central), das 
empresas estatais federais e dos governos estaduais e municipais. Um resultado primário maior 
significa menos recursos públicos destinados à compra de bens e serviços e realização de obras, 
portanto, menos demanda direta e imediata por parte do governo sobre a oferta de vens e serviços 
pelo setor privado”. (OLIVEIRA, Weder de. Op. cit., p. 102). 
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adoção de medidas, se for o caso, para que se corrijam desvios capazes de afetar 

o equilíbrio fiscal, dá-se o nome de “princípio da ação fiscal planejada”273. 

 

Podem-se extrair, a partir do art. 1º, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

os três principais elementos integrantes do referido princípio: (i) prevenção de 

riscos; (ii)  correção de desvios capazes afetar o equilíbrio das contas públicas; e 

(iii) cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas. 

 

 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. 
§ 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. 

 

É, sem dúvida, um importantíssimo princípio aplicável nesta fase de 

execução orçamentária, reforçando, ainda mais, que a discricionariedade da 

Administração Pública em matéria de execução orçamentária vincula-se ao 

cumprimento do próprio orçamento, possibilitando esta programação que Poder 

Executivo discipline, de maneira responsável e planejada, como será executado, 

ao longo do ano, a LOA. 

 

4.4. Margem de liberdade da Administração Pública quando do exercício da função 

financeira da despesa pública 

 

Antes de iniciarmos a análise da margem de liberdade da Administração 

Pública quando da execução do orçamento convém reforçar, em breve síntese, 

algumas premissas. 

 

                                                           
273 Expressão utilizada pelo Min. Augusto Nardes quando do Relator do Parecer prévio acerca das 
contas do Presidente da República, referente ao exercício financeiro de 2014, aprovado pelo 
Acórdão 2461/2015 – Plenário. 
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Não adotamos, a teor do item 4.1.2, a clássica dicotomia que distingue os 

“atos vinculados” dos “atos discricionários”. Pelos motivos ali expostos optamos 

pela utilização apenas destes últimos, verificando, caso a caso, a margem de 

liberdade da Administração. 

 

Adota-se como premissa, ainda, o entendimento de que a discricionariedade 

administrativa que se abre à Administração quando da execução orçamentária 

encontra-se vinculada ao cumprimento, da melhor forma e na maior medida 

possível, da LOA.  

 

Por fim, entendemos que o orçamento deve ser cumprido pela 

Administração, ainda, pelos seguintes motivos: (i) é o ato legislativo no qual 

desemboca toda a atividade de planejamento, corporificando, pelo período de um 

ano, o plano do governo; (ii) toda a lógica do orçamento-programa é voltada para a 

consecução dos objetivos através de instrumentos bem delineados, isto é, o plano 

– como não poderia deixar de ser – foi feito para ser executado; (iii) sua natureza 

de lei sobressai da própria CF/88, tratando-se de lei perfeito e com efeitos normais; 

e, por fim, (iv) o conjunto de poderes que integram a função financeira do gasto 

surge a partir do orçamento e para cumpri-lo (função).  

 

Em síntese: a margem de liberdade conferida ao administrador para 

execução do orçamento não contempla a opção de pura e simplesmente “não 

executá-lo”. Conforme veremos, este entendimento, longe de se traduzir em 

engessamento ou mesmo de carecer de alteração constitucional, já é contemplado, 

suficientemente, por nosso Ordenamento Jurídico. Há uma série de mecanismos 

próprios que permitem dotar o gestor da flexibilidade necessária à realização de 

ajustes ao longo da execução orçamentária. 

 

Sem qualquer pretensão de analisar a fundo cada uma das possibilidades, 

e firme no propósito de que a classificação proposta não se pretende correta, 

senão, de alguma forma, útil para complementar, à luz do direito positivo, o que se 

disse a respeito da margem de liberdade da Administração ao longo deste trabalho. 
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Animado por este espírito, entendemos que os seguintes fatores são, em 

maior ou menor escala, determinantes na margem de liberdade da Administração 

em matéria de gasto público: (i) Despesas obrigatórias; (ii) (In)suficiência de 

recursos; (iii) tempo ou período; e, por fim (iv) delimitação dos próprios créditos 

orçamentários. 

 

4.4.1. (In)suficiência de recursos 

 

A Lei Orçamentária Anual, dentro da sistemática do planejamento, 

concretiza, pelo período de sua vigência, o plano governamental, traçando, assim, 

uma programação de gastos acompanhado da respectiva previsão de receitas. 

 

Assim, sob o prisma financeiro, diante da frustração das receitas previstas 

não se exigirá, por impossibilidade fática mesma, o cumprimento das despesas 

previstas (execução dos créditos orçamentários). 

 

Por outro lado, no que tange ao aspecto orçamentário, a suficiência de 

recursos deve ser entendida como previsão de crédito com dotações que 

comportem a despesa. 

 

4.4.1.1. Disponibilidade Financeira 

 

A execução da despesa pressupõe, por óbvio, tenha a Administração 

arrecadado o volume de receitas previstas. Isso não ocorrendo, a margem de 

liberdade do Poder Executivo será, naturalmente reduzida. 

 

Não se pode olvidar, no entanto, conforme vimos no item 4.3., que, além da 

necessidade de uma previsão realista, no âmbito legislativo, já no início do exercício 

financeiro (30 dias após a aprovação da LOA), deverá o Poder Executivo 

estabelecer sua programação financeira e o cronograma de execução mensal de 

desembolso (art. 8º, caput, LRF), além de desdobrar toda a receita estimada na 

LOA, em metas bimestrais de arrecadação (art. 13, LRF). 

 



139 
 

Diante desta regulamentação, pensamos que, com exceção de eventos de 

absolutamente imprevisíveis, de grandes proporções, a inexistência de recursos 

financeiros274, fica restrita a discussões acadêmicas. 

 

O gestor responsável, atento ao princípio da ação fiscal planejada, deverá 

estar monitorando, de perto, os relatórios bimestrais, com vistas a saber da possível 

frustração de receitas, e, então, se for o caso, se valor do mecanismo previsto na 

LRF para tanto: contingenciamento de empenhos (art. 9º, LRF). 

 

Cumpre notar que, havendo frustração de receitas, que possam impactar o 

cumprimento da meta fiscal, não restará para gestor outra alternativa senão lançar 

mão do contingenciamento. Trata-se, assim, de situação na qual sua margem de 

liberdade estará bastante reduzida. 

 

O instituto do contingenciamento, diferente do que vem sendo praticado pelo 

governo federal e aceito, de maneira pacífica por todos, não se destina à outra 

situação que não contornar situação de frustração de receita que comprometa a 

meta fiscal. Destina-se a corrigir “desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 

públicas”, tal como previsto art. 1º, §1º, da LRF. 

 

Presente a situação que evidencie o comprometimento da meta fiscal, diante 

da frustração da receita, deve o Poder Executivo valer-se do contingenciamento, 

ressalvada excepcional hipótese de ocorrência da situação prevista no art.  65, da 

LRF: 

 

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida 
pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas 
Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e 
Municípios, enquanto perdurar a situação: 
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições 
estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70; 
II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e 
a limitação de empenho prevista no art. 9o. 

                                                           
274 Eros Grau denomina tal situação extrema de “exaustão da capacidade orçamentária” (GRAU, 
Eros Roberto. Despesa pública - Princípio da legalidade - Decisão judicial. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, v. 191, p. 315-331, fev. 2015). 
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Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de 
estado de defesa ou de sítio, decretado na forma da 
Constituição. 

 

Desse modo, bem diferente do que sói ocorrer ano após ano, o 

contingenciamento, longe de ser de utilização facultativa, como, v.g., instrumento 

de política fiscal (“fazer caixa”), é uma obrigação imposta ao gestor, para a hipótese 

de frustração de receitas que possam comprometer as metas fiscais. 

 

É nesse sentido que Weder de Oliveira afirma ter sido o instituto deturpado 

em sua finalidade, pois,  

 

em vez de ter sido compreendido como um procedimento de 
excepcionalização da regra da obrigatoriedade da execução da lei 
orçamentária”, na verdade, acabou servindo, indevidamente, de 
reforço àqueles que sustentam “o caráter autorizativo do 
orçamento: o Poder Executivo continuaria autorizado a, 
discricionariamente, não executar determinadas ações ou reduzir-
lhes o ritmo de execução.275 

 

Veja-se que foi justamente esta situação – deixar de contingenciar diante da 

nítida frustração de receita – uma das questões que culminou com o parecer prévio 

pela desaprovação das contas do Chefe do Executivo referente ao ano de 2014, 

tendo restado consignado no parecer que o art. 9º, da LRF,  

 

determina ao gestor (e não faculta) a adoção obrigatória de 
medidas que assegurem o cumprimento das metas fiscais, tais 
como limitação de empenho e movimentação financeira a cada 
bimestre”, sendo o “contingenciamento considerado ‘o mais efetivo 
instrumento de controle fiscal’, matéria sujeita à estrita reserva 
legal”, que “não deixa margem para a conveniência de interesses 
dos gestores, não havendo espaço, portanto, para se invocar o 
princípio da continuidade do serviço público.276 

 

A ilegalidade restou vazada no parecer da seguinte forma: 

 

Inobservância do princípio da legalidade (art. 37, caput, da 
Constituição Federal), dos pressupostos do planejamento, da 
transparência e da gestão fiscal responsável (art. 1º, §1º, da Lei 
Complementar 101/2000), bem como dos arts. 9º da Lei 

                                                           
275 OLIVEIRA, Weder de. Op. cit., p. 415-416. 
276 TCU, Acórdão 2461/2015 – Plenário, data da sessão 07.10.2015. 
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Complementar 101/2000 e 51 da Lei 12.919/2013, em face da 
ausência de contingenciamento de despesas discricionárias da 
União no montante de pelo menos R$ 28,54 bilhões, quando da 
edição do Decreto 8.367/2014 (itens 3.5.3 e 8.6); 

 

A margem de liberdade na atividade discricionária da Administração em 

ambos os casos, isto é, tanto ausência de recursos financeiros, como frustração de 

receitas, é bastante reduzida. 

 

Com a vênia devida aos ilustres juristas que tratam o contingenciamento 

como um instrumento de “flexibilidade orçamentária”277, entendemos que somente 

pode ser incluído nesta categorização aqueles institutos que traduzam, de maneira 

voluntária – decorrente, portanto, de opção do gestor – uma adaptação à execução 

do orçamento. 

 

No caso do contingenciamento, o art. 9º, da LRF, longe de objetivar mitigar 

ou de alguma forma possibilitar uma “mudança de rumo” ao gestor, deixa o gestor 

praticamente sem opção, chegando o Tribunal de Contas da União a afirmar tratar-

se de “ato vinculado”, instituto que, não obstante por nós não adotado, confere a 

ideia de uma ausência de opção ao administrador. 

 

Seria, em nosso entender, algo muito próximo do que a doutrina de Direito 

Administrativo denomina de, conforme ensina Germana de Oliveira Morais 

“redução da discricionariedade a zero”, que ocorre “quando as circunstâncias 

normativas e fáticas do caso concreto eliminam a possibilidade de escolha entre 

diversas opções a ponto de subsistir apenas uma solução juridicamente 

possível”278. 

 

4.4.1.2. Disponibilidade Orçamentária 

 

A disponibilidade orçamentária significa saber da existência de créditos com 

dotação suficientes e descrição compatível com a despesa.  

                                                           
 
278 MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. 2. ed. São 
Paulo: Dialética, 2004, p. 169. 
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A inexistência de créditos orçamentários, como se sabe, impede que seja 

realizada a despesa. Assim é que, ausente o crédito e, por outro lado, sendo 

necessária a despesa, ao gestor caberá se valer dos créditos adicionais, a 

depender do caso (suplementares para reforçar dotações já existentes; especiais 

para despesas não previstas no orçamento; e, por fim, extraordinários para 

despesas urgentes e imprevistas”).   

 

4.4.2. Despesas obrigatórias 

 

Na verdade, a relevância em saber da “obrigatoriedade” das despesas, 

consiste na possibilidade ou não do contingenciamento de empenho pelo Poder 

Executivo, sobretudo porque, ao afirmar que determinadas despesas são 

obrigatórias tem-se que admitir, naturalmente, existir uma outra classe de 

despesas, tidas por facultativas, o que a nosso ver é inadmissível. Dentro desse 

contexto, trataremos as denominadas despesas “obrigatórias” como sendo “não 

contigenciáveis”. 

 

É nesse sentido que Weder de Oliveira, em comentários ao §2º do transcrito 

dispositivo, afirma “que certas despesas não podem ser objeto de limitação de 

empenho, está a dizer que sobre elas não poderá recair constrangimentos 

administrativos à sua execução”, são – prossegue – “despesas de execução 

obrigatória, que não podem deixar de ser executadas por decisão de natureza 

valorativa do Poder Executivo”279. 

 

É corrente a afirmação de que à Administração pouco sobra espaço 

decisório no que tange às despesas públicas diante da imposição de execução das 

denominadas “despesas obrigatórias”. A considerar a Nota Técnica Conjunta do 

Congresso Nacional n. 06, de 03 e outubro de 2016, que teve por fim analisar o 

Projeto de Lei Orçamentária para 2017, referida afirmação seria correta, pois, de 

acordo com seu teor, as despesas discricionárias da União corresponderiam tão-

somente a 9,4% do orçamento: “as despesas primárias (ou não financeiras) 

                                                           
279 OLIVEIRA, Weder de. Op. cit., p. 774. 
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totalizam R$ 1.549,2 bilhões” sendo “R$ 1.404,2 bilhões de obrigatórias (90,6%) e 

R$ 145,1 bilhões de discricionárias (9,4%)”.280 

 

Não é bem assim. Em regra, a maior parte das despesas ditas “obrigatórias”, 

a exemplo dos gastos com Saúde e Educação, limitam-se a fixar um percentual 

mínimo de aplicação, isto é, um “piso”, permanecendo o gestor, desde que voltado 

para aquelas funções, com certa margem de liberdade para o gasto. 

 

Demais disso, tanto as despesas denominadas “obrigatórias” como as 

“discricionárias” devem ser executadas, pois constam da peça orçamentária, cuja 

efetivação deve ser o norte da Administração. A distinção deveria ganhar relevância 

tão-somente diante de eventual cenário de frustração de receitas que 

impossibilitasse, em decorrência, o cumprimento da programação orçamentária. 

Nesse caso, aquelas despesas denominadas obrigatórias seriam priorizadas pela 

Administração. Fora daí não deveria haver qualquer distinção: se há recursos, que 

se cumpra o orçamento.  

 

Não é o que ocorre. Segundo pensamos esta classificação tem agravado a 

“cultura da autorizatividade” do orçamento, significando, em síntese, que há 

obrigatoriedade somente no que tange às despesas assim denominadas. 

Pensamos, nessa linha de ideias, que talvez fosse melhor ir além nesta 

classificação e denominar, sem meias palavras, de “facultativas” o que ora se tem 

denominado de “discricionárias”. 

 

Esta concepção de discricionariedade aparta-se por completo daquela que 

deveria nortear a execução orçamentária. Não obstante, tal entendimento tem sido 

aceito, sem grandes questionamentos, tanto pela doutrina como pela jurisprudência 

dos Tribunais de Contas. 

 

                                                           
280 De acordo com a Nota Técnica Conjunta n. 06 - Congresso Nacional - Subsídios à apreciação 
do Projeto de Lei Orçamentária para 2017 (PL n. 18/2016), datada de 03 de outubro de 2016.  
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Alguns doutrinadores classificam as despesas “obrigatórias” em dois 

grandes grupos, “constitucionais” e “quase-obrigatórias”,281 de acordo com a sua 

hierarquia. Na prática, conforme dissemos, a relevância em saber da 

“obrigatoriedade” das despesas consiste na possibilidade ou não do 

contingenciamento de empenho pelo Poder Executivo, nos moldes previstos no art. 

9, caput, e §2º, da LRF: 

 

Art. 9º 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. 
[...] 
§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam 
obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas 
destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas 
pela lei de diretrizes orçamentárias.  

 

São quatro as espécies de despesas que, conforme Weder de Oliveira, 

impedem o contingenciamento de empenho pelo Poder Executivo: (i) despesas que 

constituem obrigações constitucionais; (ii) despesas que constituem obrigações 

legais; (iii) despesas constantes do Anexo da LDO; e, por fim (iv) despesas com 

serviço, a teor da LDO.282 Conforme se viu, a cobertura orçamentária deve englobar 

todas as despesas do Estado, daí porque, mesmo que tenham fontes das mais 

diversas, constarão na peça orçamentária. 

 

Para o que interessa ao presente momento do estudo, cumpre destacar que 

boa parte destas despesas, a exemplo daquelas que preveem percentuais mínimos 

destinados à Saúde e à Educação, limita-se a fixar um “piso” de gastos (montante 

global), permanecendo o gestor com a liberdade de, basicamente, decidir, 

conforme ensina Weder de Oliveira, “em que”, “para que”, “por meio de quem” e 

“quando” aplicar os recursos.283 A margem de atuação do gestor nestas despesas 

ditas “obrigatórias” continua sendo bastante elevada. 

                                                           
281 OLIVEIRA, Regis F. de. Curso de Direito Financeiro. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 333. 
282 OLIVEIRA, Weder de. Op. cit., p. 428. 
283 Idem. 
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Outras, por sua vez, deixam pouca margem de liberdade para o gestor, a 

exemplo daquelas com pessoal. Não se pode, de todo modo, associar às despesas 

discricionárias a noção de irrelevância. Ora, tanto são relevantes que foram objeto 

de escolha no orçamento. Muitas dela correspondem, inclusive, a programas 

sociais. 

 

Buscou-se, assim, com estas breves linhas acerca das despesas 

denominadas discricionárias e obrigatórias, esclarecer que, em regra, continuam 

conferindo grande margem de atuação ao gestor, razão pela qual entendemos 

inadequada realizar uma separação para fins de saber da sua liberdade de atuação.  

 

4.4.3. Tempo ou período 

 

No que respeita ao período em que o gasto pode ser realizado, conforme se 

pode estudar quando da análise do princípio da especialidade sob o prisma 

temporal ou princípio da anualidade, os gastos devem corresponder à vigência da 

própria peça orçamentária. 

 

Ainda que pareça, a priori, ser bastante objetiva esta exigência, decorrendo 

mesmo intuitivamente da própria denominação da peça orçamentária, na prática 

esta limitação vem sofre duros golpes. 

 

É que, na prática, o Poder Executivo utilizando abusivamente dos “restos a 

pagar”, criando, a bem da verdade, um “orçamento paralelo”, considerando que a 

natureza jurídica é tida, legalmente, como despesa extra-orçamentária. Para se ter 

ideia do volume destas operações, veja-se o gráfico: 
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De acordo com o art. 36, da Lei federal n. 4.320/64: 

 
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas 
mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as 
processadas das não processadas. 
Parágrafo único. Os empenhos que sorvem a conta de créditos com 
vigência plurienal, que não tenham sido liquidados, só serão 
computados como Restos a Pagar no último ano de vigência do 
crédito. 

 

O volume expressivo destas operações é tamanho que já recebeu a alcunha 

de “orçamento paralelo”, pelo próprio TCU284: 

 

A expressividade do volume de recursos inscritos a título de restos 
a pagar configura como um orçamento paralelo, atribuindo ao 
gestor um poder discricionário ainda maior, já que passa a caber a 
este a decisão sobre quais despesas serão objeto de efetivação: se 
concernentes ao exercício passado ou ao corrente. 

 

A anualidade deve representar um limite, de fato, à margem de liberdade da 

Administração, pois, ainda que seja possível o manejo dos restos a pagar, verifica-

se que, na prática, está tal figura servindo para burlar o limite em questão. 

 

                                                           
284 TCU, Acórdão nº 1039/2006-Plenário. 



147 
 

4.4.4. Delimitação dos próprios créditos orçamentários 

 

Esta deveria ser a principal conformação da margem de atuação do Poder 

Executivo quando da execução orçamentária. Conforme já tivemos a oportunidade 

de analisar, a fixação precisa das verbas poderia constituir uma importante forma 

do Parlamento controlar o Poder Executivo durante a execução dos gastos.  

 

A teor do preciso ensinamento de Weder de Oliveira, “a maior ou menor 

precisão do crédito orçamentário é uma questão de balanço de poder sobre a 

execução do orçamento”, pois, “quanto menor a precisão, maior a 

discricionariedade do Poder Executivo na definição das despesas passíveis de 

execução em cada crédito”.285 

 

De fato, pode-se falar aqui em uma relação inversamente proporcional no 

que tange à margem de liberdade da Administração: quanto maior for a descrição 

do crédito orçamentário, menor será a margem de liberdade de atuação da 

Administração. 

 

Dada a dinâmica inerente à difícil tarefa de executar o orçamento, não deve 

tal descrição ir a ponto de engessar por completo a atividade administrativa, mas, 

por outro lado, se for por demais genérica, entendemos que o crédito será 

inexequível, a depender do caso.  

 

Não se pode conceber, à luz do princípio da especialidade, seja conferido ao 

gestor “um cheque em branco”. 

 

Deveria, assim, o Poder Legislativo recobrar seu dever em matéria 

orçamentária e passar a desempenhar com mais zelo esta função. Esta limitação 

realizada por meio de uma redação mais específica dos créditos possibilitaria, a um 

só tempo, a cobrança, ainda que a nível político, das decisões tomadas pelo 

                                                           
285  OLIVEIRA, Weder de. Curso de Responsabilidade Fiscal: direito, orçamento e finanças 
públicas Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 707. 



148 
 

Parlamento acerca da destinação de seus recursos, bem como o próprio controle 

e delimitação da atuação do Poder Executivo. 

 

Estes, segundo nos parece, são os principais fatores de conformação da 

margem de atuação da Administração. 

 

4.5. O princípio da proporcionalidade e a despesa pública 

 

Considerando a hodierna compreensão da legalidade administrativa, bem 

assim o redimensionamento da noção de discricionariedade, conforme vimos no 

início do presente capítulo, o princípio da proporcionalidade deverá servir de norte 

para toda a atividade administrativa.  

 

É que, segundo lição de Gustavo Binenbojm, com a qual concordamos, a 

proporcionalidade, exercida mediante a técnica da ponderação, deve ser 

compreendida atualmente como verdadeira medida otimizadora de todos os 

princípios, bens e interesses considerados desde a Constituição, passando pelas 

leis, até os níveis de maior concretude decisória, realizados pela Administração.286 

 

Sobre o princípio da proporcionalidade e sua essencialidade para despesa 

pública, ensina REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA287: 

 

O princípio da proporcionalidade não pode ser descurado: na 
oportunidade da escolha política para prover as necessidades 
públicas, o administrador, ouvida a sociedade, não pode descurar 
de atentar à proporcionalidade que deve imperar na repartição dos 
recursos, O princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade – 
tomados como sinônimos – não está expresso na Constituição, mas 
deflui dos fundamentos de justiça. Na partilha dos recursos, tendo 
em vista que são insuficientes para o atendimento pleno de toda a 
sociedade, deve o administrador escolher em que irá despende-los. 
Deve sopesar neste momento deliberativo, a importância dos 
valores (no sentido axiológico) que deve atender, tendo em vista a 
disposição constitucional. As finalidades ali encampadas são 
prenhes de valoração. 

 

                                                           
286  BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do direito Administrativo: Direitos Fundamentais, 
Democracia e Constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 33. 
287 OLIVEIRA, Regis F. Op. cit., p. 342. 
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Neste contexto a proporcionalidade possibilitará a realização do melhor 

gasto, mediante o percurso metodológico envolvendo as fases da adequação, da 

necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, também conhecida como 

racionalidade. 

 

O professor LUÍS ROBERTO BARROSO, também sustenta a subdivisão 

metodológica do princípio da proporcionalidade:  

 

a) da adequação que exige que as medidas adotadas pelo Poder Público se 

mostre aptas a atingir os objetivos pretendidos; b) da necessidade ou exigibilidade 

que se impõe a verificação da inexistência de meios menos gravosos para o 

atingimento dos fins visados; e da c) proporcionalidade em sentido estrito, que é a 

ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido, para constatar se é 

justificável a interferência na esfera dos direitos do cidadão” 

 

Na verdade, em se tratando de despesa pública, o princípio da 

proporcionalidade deve ser entendido como verdadeiro mandado de otimização, 

irradiando todas as etapas do gasto público, desde a atividade parlamentar quando 

da escolha das necessidades públicas que serão transformadas em créditos 

orçamentários na regra jurídica, até a decisão do Poder Executivo acerca da forma 

de concretização do crédito orçamentário, principalmente nos casos em que se 

vislumbra possibilidade de maior margem de liberdade pelo gestor público. 

 

É que ainda já naquele primeiro momento, quando da escolha das 

necessidades públicas a serem atendidas - atividade esta afeta ao “poder 

orçamental” - a ponderação deverá incidir em sua plenitude, perquirido se os 

créditos inscritos no orçamento se mostram adequados a atingir os objetivos 

pretendidos (necessidades públicas), suficientes, bem assim se o sacrifício a 

determinada área social, que deixou de ser atendida, em detrimento de outra mais 

prioritária, foi justo. 

 

Não obstante, o princípio em testilha incide, também, quando do exercício 

da função financeira do gasto, isto é, do exercício daquele "conjunto de poderes 
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atribuídos ao ente público em matéria de despesa pública, cujo exercício pressupõe 

autorização legislativa prévia (leis orçamentárias)". 

 

A análise pormenorizada das especificidades de cada caso é condição sine 

qua non para que se obtenha o melhor resultado (eficiência e legitimidade da 

despesa pública), pois serão as singularidades de cada ato in concreto que 

permitirão um ato intelectivo moderado e adequado pelo administrador em relação 

aos fatos e interesses em análise. 

 

Conforme já afirmamos capítulo segundo, o poder de realizar a "despesa 

orçamentada" encontra-se, como não poderia deixar de ser, funcionalizado à 

efetivação daquelas necessidades públicas já escolhidas nas leis orçamentárias. 

 

A hodierna noção de discricionariedade administrativa, decorrente do 

princípio da juridicidade, impede, por outro lado, “automatizar” a atividade da 

Administração Pública impondo o cego cumprimento dos créditos orçamentários, a 

teor do que dissemos no início deste capítulo. Deve buscar, isto sim, a melhor 

decisão, em cada caso concreto. É para isso que foi-lhe outorgada a 

discricionariedade. 

 

O princípio da proporcionalidade terá maior espaço de aplicação, sem 

dúvida, naqueles créditos orçamentários que, pelas circunstâncias expostas no 

item anterior, possuem maior abertura em sua estrutura, conferindo, assim, maior 

liberdade de aplicação ao gestor. 

 

A tríplice noção do princípio da proporcionalidade deve, pois, servir de vetor 

indissociável da atividade administrativa correlacionada a despesa pública, pois 

além de prestigiar a eficiência do gasto público, consubstancia-se, em verdade, a 

própria legitimidade do ato de gastar. 

 

Por fim, e não menos importante, é a imprescindível motivação da decisão 

administrativa envolvendo o gasto público, devendo, necessariamente serem 

delineados, pelo administrador, os elementos levados em consideração na 
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oportunidade da realização do juízo de proporcionalidade do gasto público. Explica-

se. 

 

Em virtude da insuficiência de recursos públicos, sobretudo em períodos de 

crise, para fazer frente a todas as necessidades sociais, o administrador poderá ter 

que fazer escolhas de acordo com as prioridades evidenciadas pela coletividade, 

analisando, à luz do princípio da proporcionalidade, qual interesse deverá 

sobrepujar em face do outro. 

 

  E aqui reside a aferição da legitimidade da despesa pública, estando esta 

associada, necessariamente, ao escorreito juízo de proporcionalidade devidamente 

revestido de motivação idônea. Conforme ensina ESTEVÃO HORVATH (p. 334), 

“o gasto público, somente pode ser considerado legítimo quando for dirigido às 

prioridades escolhidas pela sociedade”. 

 

Assim, vislumbra-se com certa clareza a importância ímpar da motivação 

das decisões administrativas envolvendo despesa pública, sobretudo aquelas 

decorrentes da execução de créditos orçamentários não tão “fechados”, pois é a 

maneira que o administrador público tem de dar maior legitimidade aos seus atos, 

abrindo espaço para um diálogo democrático com a sociedade, permitindo, ainda, 

aos cidadãos a devida intelecção dos motivos e fundamentos utilizados no gasto 

público. 

 

 Por esse motivo que a fundamentação das decisões administrativas 

correlacionadas ao gasto público, tem uma faceta imperiosa a função política, na 

medida em que todos que sejam afetados de algum modo pela decisão estão 

habilitados para criticá-las, exercendo verdadeiro controle democrático. 

 

Sob esta perspectiva é crescente a necessidade de se expor a 

fundamentação da decisão, principalmente, pela ausência de critérios objetivos 

(dentro da margem de liberdade) que baseiam a decisão de gastar, devendo, em 

seguida, ponderá-los, a fim de que se conclua qual das necessidades sociais 

deverá prevalecer e, por fim, justificar a ponderação, ou seja, apresentar os 
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argumentos que fizeram com que, no caso examinado, determinado valor 

preponderasse em detrimento dos demais. 

 

No concernente ao motivo das decisões administrativas, assevera o Celso 

Antônio Bandeira de MELLO que:  

 

Dito princípio (motivação) implica para a administração o dever de 
justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de 
fato, assim como a correlação lógica entre os eventos e situações 
que deu por existentes e a providência tomada, nos casos em que 
este último aclaramento seja necessário para aferir-se a 
consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de 
arrimo.288 

 

Pode-se contextualizar o que dissemos tomando o exemplo a famigerada 

limitação de empenho (contingenciamento), quando, em decorrência ato de 

unilateral, o Chefe do Poder Executivo deixa de cumprir, na maior parte das vezes 

à revelia do que prevê o art. 9º da LRF, que tem na insuficiência de receita a única 

possibilidade da medida. 

 

Esta decisão, além de atentar contra o pacto democrático, sistema 

representativo, bem assim contra a efetivação dos direitos sociais, a teor do que se 

disse no início desta parte do trabalho, é, segundo nos parece, medida 

absolutamente inadequada, dada a inexistência de congruência entre o meio 

utilizado e a finalidade perseguida.  

 

A medida constante do referido dispositivo, conforme já se disse, não se 

presta a tal finalidade. Exemplifica a questão Weder de Oliveira ao analisar o 

contingenciamento realizado pelo Poder Executivo federal em 2011, por meio do 

Decreto n. 7.445/2011, promovendo uma limitação de empenho inicial na ordem de 

R$ 36 bilhões. A medida adotada pelo governo logo nos trinta primeiros dias da 

gestão (antes, pois, da avaliação bimestral prevista no art. 9º da LRF) - diferente 

da insuficiência de receitas - teve como justificativa, isto sim, "uma nova diretriz 

                                                           
288 MELLO, Celso A. B. de. Curso de Direito Administrativo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, 
p. 94. 
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fiscal: alcançar a meta de resultado primária 'cheia', ou seja, não fazer qualquer 

abatimento autorizado pela lei de diretrizes orçamentárias”289).  

 

A inadequação da medida da medida sobressai ainda mais evidente se 

considerarmos a declaração da Sra. Ministra de Planejamento à época, Miriam 

Belchior, afirmando que "essa redução de gastos tende a ser definitiva. Claro, que 

sempre há exceções, mas nossa intenção é manter este patamar até o fim do ano", 

situação esta que, segundo o mesmo autor, evidencia que a intenção "não era 

meramente fazer um grande contingenciamento no inicio do ano, seguido de 

descontingenciamentos paulatinos até o final do exercício", mas, na verdade, 

"reduzir o montante global do Orçamento pela inação executiva, em vez de por 

meio dos instrumentos normativos pertinentes, as leis de crédito adicionais”. 

 

Sob a perspectiva da necessidade, ademais, pensamos que a escolha já 

realizada na peça orçamentária, somada à previsão constante daquele artigo da 

LRF, evidenciam que a opção que afete com menos intensidade "os direitos e 

interesses da coletividade em geral" já foi tomada pelo legislador, não havendo ao 

administrador escolha: somente a insuficiência de receitas permite a adoção da 

medida. 

 

De se ver, assim, que o princípio da proporcionalidade integrará 

verdadeiramente a atuação da Administração Pública, funcionando como condição 

mesma de legitimidade para o exercício da função administrativa. Em matéria de 

gasto público, conforme já destacamos, a sindicabilidade dos atos da administração 

deve levar em consideração a necessária correlação existente entre a origem dos 

recursos e sua aplicação, sob pena de continuarmos diante do constante paradoxo 

citado algumas vezes ao longo do estudo. 

 

Não se desconhece que a abrangência inerente ao princípio da 

proporcionalidade pode trazer certa desconfiança acerca de sua aplicabilidade, 

mas, na verdade, somente o caso concreto poderá exteriorizar em toda sua 

inteireza sua importância. Trata-se, enfim, de verdadeira medida otimizadora de 

                                                           
289 OLIVEIRA, Weder de. Op cit., p. 761. 
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todos os princípios, bens e interesses considerados desde a Constituição, 

passando pelas leis, até os níveis de maior concretude decisória, realizados pela 

Administração.290 

 

 

 

 

 

 

                                                           
290  BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do direito Administrativo: Direitos Fundamentais, 
Democracia e Constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 33. 
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CONCLUSÃO 

 

1. Proposições objetivas 

 

Com o término deste trabalho mostra-se possível elencar – objetivamente – 

suas principais proposições, retratando, de acordo com cronologia do estudo, os 

resultados da pesquisa realizada: 

 

1) Está-se diante do “maior paradoxo da atividade financeira nacional da 

atualidade”: a inquestionável juridicidade, o controle e a exaustiva regulamentação, 

das exações tributárias (receitas derivadas), dá espaço, quando da aplicação 

(despesa pública) destes recursos arrecadados, à absoluta politização, descontrole 

e à regulamentação sem efetividade; 

 

2) Há grande permissividade, tanto da sociedade como das instituições, em 

matéria de gasto público. Mesmo diante da altíssima carga tributária existente em 

nosso País, tolera-se – sem que se faça usualmente essa correlação – que os 

recursos arrecadados, em maior parte das exações tributárias, traduzidos, na lei 

orçamentária, nos créditos orçamentários aprovados pelo Poder Legislativo, sejam 

(ou não) executados pelo Poder Executivo, sem que se exija qualquer justificativa 

a respeito; 

 

3)  Dois fatores de ordem histórica contribuíram para tal estado de coisas: o 

tardio surgimento da função promocional do Direito – quando compara, sobretudo, 

com a função arrecadatória-tributária – e o tradicional entendimento sufragando a 

natureza política da despesa pública; 

 

4) A polissemia de que se reveste a expressão “despesa pública” somada à 

insuficiência dos conceitos doutrinários tem dificultado e exata percepção e estudo 

do fenômeno do gasto público. Tradicionalmente se tem conceituado despesa 

pública a partir de um trinômio essencial: dispêndio de recursos /realizado pelo 

Estado/ com a finalidade de atender necessidades públicas. Por contemplar, a uma 

só vez, elementos caracterizadores da fase executiva (“dispêndio de recursos”), e, 
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também, da fase alocativa (“necessidades públicas”), esta noção referida contribui 

para a propagação do entendimento, de certa forma fluido, porque em regra não 

vem sendo devidamente contextualizado, acerca da natureza política do “gasto” 

(genericamente); 

 

5) É nesse contexto que se vislumbra a necessidade de analisar o fenômeno 

do gasto público sob a ótica da Teoria Estruturante, a possibilitar, de maneira 

didática, segmentar estes três elementos em níveis, evidenciando a natureza 

jurídica da função existente em cada um: 1º nível – necessidades públicas como 

institutos jurídicos – Órgão Legislativo; 2º nível – exercício da função financeira, isto 

é, do poder de executar o gasto - Administração Pública; e 3º nível – procedimento 

objetivando a saída efetiva de recursos do Tesouro – Administração Financeira; 

 

6) A natureza política de que se reveste a decisão de gastar limita-se à 

escolha das necessidades públicas que serão atendidas. Estas escolhas, que 

decorrem do que Antônio Luciano de Souza Franco denomina de “poder 

orçamental”291, são materializadas (ou juridicizadas) nas leis orçamentárias e, uma 

vez aprovadas, dão vida a toda uma série de normas jurídicas objetivando seu 

cumprimento pela Administração Pública; 

 

7) Aprovada e publicada a lei orçamentária, inicia-se a “função financeira da 

despesa pública”, que se convencionou denominar, sob a ótica orçamentária, de 

“fase de execução orçamentária”, oportunidade em que finda o 1º nível estrutural, 

abrindo-se espaço para os dois outros níveis, que estudaremos a seguir; 

 

8) Ao conceber, ainda, a noção de “função financeira do gasto”, cujo 

exercício ocorre por meio de poderes-deveres, possibilita a teoria em questão 

compreender, à luz do Direito Financeiro, a “decisão de gastar”, inserida no 2º nível 

estrutural, como sendo o “conjunto de poderes atribuídos ao ente público em 

matéria de despesa pública, cujo exercício pressupõe autorização legislativa prévia 

(leis orçamentárias)”; 

                                                           
291 FRANCO, Antônio L. de S. Finanças Públicas e Direito Financeiro. 4. Ed. Coimbra: Almedina, 
2008, 1 e 2 v., p. 339.  
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9) Estes “poderes”, exercitáveis ao longo da execução orçamentária, têm na 

“funcionalização” sua razão de existir, tratando-se, pois, de “poder-dever”. Esta 

noção, muito embora já pode ser extraída de alguma forma da função discricionária 

administrativa, tem fundamental importância em matéria de gasto público, 

sobretudo porque esta função financeira, dita interna, distingue-se daquela 

administrativa, denominada externa. Possibilita, tal funcionalização, conferir ao 

gasto a juridicidade necessária ao cumprimento da finalidade que visa atingir; 

 

10) Este “conjunto de poderes” que caracterizam a função financeira do 

gasto público pressupõem a existência da lei orçamentária, por outro, destinam-se 

a efetivar as necessidades públicas ali constantes, fruto da escolha realizada pelo 

povo, mediante seus representantes. Eis a funcionalização do gasto; 

 

11) Possibilita esta linha de análise, estudar o gasto público não somente a 

partir do orçamento mas, sobretudo, com a finalidade de efetivá-lo, evidenciando a 

“funcionalização” daquele conjunto de poderes atribuídos ao ente público em 

matéria de despesa pública (função financeira da despesa pública), o que impede 

seja confundido com procedimento que o materializa; 

 

12) a decisão de gastar, durante a execução orçamentária, isto é, o poder-

dever de realizar o gasto não se confunde com o procedimento que o materializa, 

sob pena de se limitar, nesta etapa, a noção de “despesa pública” às “fases da 

despesa pública”, constantes do referido Diploma Legal. Isto é: não haveria, 

propriamente, uma “despesa pública”, senão uma “despesa pública realizada e 

pendente de efetivo pagamento”; 

 

13) O poder-dever – “funcionalizado” – da despesa pública, inserido no 

segundo nível estrutural da teoria unitária como sua “função financeira”, precede – 

em regra – a relação jurídica que daí decorre, não sendo parte integrante desta, 

sendo tal constatação importantíssima para que, tal como se deu no âmbito do 

Direito Tributário, possa o orçamento ser elevado ao nível que a Constituição 

Federal o fixou: Lei, que deve ser cumprida. Valendo-se das lições de Noberto 

Bobbio, não se diz que “uma norma é jurídica porque regula uma relação jurídica, 
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mas sim que uma relação é jurídica por ser regulada por uma norma jurídica” Foi 

sob esta fundamentação, aliás, que a doutrina espanhola forjou a ideia de gasto 

público como sendo um “conjunto de poderes atribuídos ao ente público em matéria 

de despesa pública, cujo exercício pressupõe autorização legislativa prévia (leis 

orçamentárias)”; 

 

14) A margem de atuação da Administração Pública no exercício desta 

função administrativa – que não se limita ao Poder Executivo –, variará, de acordo 

com uma série de fatores, desde a própria redação do crédito na peça orçamentária 

até a existência de normatividade própria dotando-o de execução obrigatória; 

 

15) Tomada a decisão, impõe nosso Ordenamento Jurídico seja observado 

um procedimento administrativo objetivando documentar e instrumentalizar o gasto, 

tendo como ato final a ser atingido o correspondente pagamento. Este 

procedimento, regra geral, é o previsto na Lei n. 4.320/64, e nasce do exercício da 

função financeira do gasto público, com esta não podendo ser confundida; 

 

16) Este procedimento carece, verdadeiramente, de “poder decisório” quanto 

ao gasto em si, servindo, além de documentar e instrumentalizar a decisão 

anteriormente tomada, como importante instrumento de garantia da legalidade do 

gasto e da execução orçamentária, como um todo; 

 

17) O gasto público, em síntese, deve ser estudado não somente a partir do 

orçamento mas, sobretudo, com a finalidade de efetivá-lo. Limitar a análise da 

despesa pública ao procedimento que a materializa, significa, segundo nos parece, 

deixar em segundo plano a razão mesma de sua existência: efetivar as 

necessidades públicas constantes do orçamento: a noção de “função”; 

 

18) Ainda que seja segmentada em níveis, a despesa pública vista à luz da 

teoria estruturante permite conceber o fenômeno do gasto de duas formas: de uma 

perspectiva isolada, em cada um dos níveis; e de uma maneira global, como um 

processo; 
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19) Já de uma perspectiva isolada de cada um dos níveis, permite 

compreender, com facilidade, os atores responsáveis por cada uma das etapas, 

bem assim a natureza jurídica da função desempenhada, além de identificar – 

sobretudo para fins do presente estudo – o momento e a decisão do gasto previsto 

no orçamento, como parte integrante daquele processo, com a “função” de efetivar 

as necessidades públicas a que se destinaram os créditos e dotações; 

 

20) Da visão global depreende-se a íntima conexão entre a fase anterior com 

e a subsequente, demonstrando, pois, que cada uma delas, desde aquela dotada 

de maior abstração até o derradeiro ato, dotado de individualização e concretude, 

encontra-se devidamente funcionalizada ao atendimento das necessidades 

públicas, razão pela qual devem ser vistas como integrantes de um mesmo 

“processo”; 

 

21) O princípio da legalidade, no âmbito da função financeira do gasto 

público, isto é, daquilo que se denomina de “despesa orçamentada”, pode ser 

vislumbrado, segundo nos parece, sob três distintas óticas: legalidade 

administrativa (princípio da juridicidade), orçamentária (cobertura orçamentária) e 

procedimental; 

 

22) a existência de gastos que escapam à legalidade orçamentária, longe de 

permitir o entendimento pela sua transcendência em relação àquela Lei, impõe, isto 

sim, seja restabelecido o princípio da cobertura orçamentária para execução dos 

gastos públicos. Em um cenário de crise econômica mundial, onde avultam os 

princípios da “estabilidade”, “racionalidade”, “sinceridade” e “controle”, não pode 

merecer acolhida uma proposição que resulte em desqualificação da peça 

orçamentária; 

 

23) Deve-se, pois, valorizar a peça orçamentária. A defesa da 

autonomização do gasto público frente ao orçamento, segundo nos parece, 

caminha na contramão desta necessária (re)valorização; 

 



160 
 

24) Não se sustenta a concepção atualmente predominante na doutrina, 

pregando a natureza autorizativa do nosso orçamento, estando esta discussão, isto 

sim, marcada, precipuamente, por retórica, no plano da política; 

 

25) A leis orçamentárias são os mais importantes instrumentos para 

concretização da Constituição Federal, que as concebeu dentro da noção de 

planejamento, com vistas à consecução do plano governamental; 

 

26) Seria ilógico que toda esta atividade de planejamento, desenhada pela 

própria Constituição Federal, e que dá origem às leis orçamentárias, se traduza, 

quando de sua execução pela Administração Pública, em mera “autorização” para 

gastar, significando o “poder de não gastar”; 

 

27) Há neste entendimento um contra-senso sem tamanho: a Constituição 

Federal não autoriza que o Poder Executivo modifique livremente o orçamento, 

tampouco autoriza a realização sem previsão dos respectivos créditos 

orçamentários, mas, autoriza, por outro lado, que o Poder Executivo deixe – 

imotivadamente – de executar o programa traçado na LOA; 

 

28) Esta permissividade quanto à “decisão de não gastar” - decorrente da 

famigerada natureza “autorizativa” do orçamento – resulta em falta de compromisso 

e seriedade na atividade de planejamento, que deveria servir de norte para a 

alocação de recursos e execução orçamentária, estimulando, cada vez mais, o 

generalizado desrespeito ao orçamento. É o que se pôde verificar da análise do 

Relatório de Levantamento TC 033.142/2015-7, realizado pelo Tribunal de Contas 

da União no âmbito do Poder Executivo Federal, em 2016; 

 

29) a situação retratada no referido Relatório nos parece, em larga medida, 

decorrência natural da “cultura do orçamento autorizativo”: se na derradeira etapa 

do processo de planejamento – execução orçamentária – faculta-se ao Poder 

Executivo o “poder não executivo”,  sendo aceito, assim, que decida não executar, 

ou executar parcialmente, as ações fixadas na LOA, sem que dele se exija qualquer 

motivação, o próprio processo de planejamento, conduzido à luz das disposições 
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constitucionais (devido processo legislativo) e consubstanciado nas leis 

orçamentárias, pelos representantes do povo (ainda que se limite tal assertiva ao 

plano teórico), perde sua razão de ser; 

 

30) De acordo com uma nova feição do princípio da legalidade, sob o pálio 

da Constituição, continua a Administração, como não poderia deixar de ser, 

subordinada à lei, mas esta deixou a fonte exclusiva de sua atuação. Reconhece-

se, ainda, uma atividade criativa na aplicação da lei, diferente daquela atividade 

criativa e não simplesmente mecanizada. Reconhece-se, por outro lado, a 

possibilidade de atuação da Administração, em alguns casos, sem que seja 

necessária mediação legislativa (“vinculação negativa”, Isto é, com fundamento 

direto na própria Constituição; 

 

31) Em matéria de gasto público não há espaço para que se compreenda o 

princípio da legalidade (juridicidade) na acepção da “vinculação negativa”. Desse 

modo, não tem relevância a distinção doutrinária entre a atuação como 

“administração prestadora” (quando, aliás, é justamente sua típica atuação de 

“gasto”) e a “administração agressiva”. Deve a Administração, quando da realização 

do gasto público, tanto sob aspecto externo, como sob o aspecto interno, observar, 

respectivamente, a legalidade administrativa e a legalidade orçamentária. Isso por 

diversos fundamentos, sobretudo o princípio democrático e a indissociável 

correlação entre a maneira coativa pela qual é obtida a receita e a despesa; 

 

32) Diante do resultado do Relatório de Levantamento realizado pelo TCU, 

referido anteriormente, dando conta de que a execução orçamentária em diversas 

áreas setoriais não chegou sequer a 50% (cinquenta por cento) do programado, 

entendemos que esta situação estaria, na prática, equiparada à atuação à margem 

da lei.  O princípio da legalidade em sede de gastos públicos não pode significar 

tão-somente a estipulação de um quadrante para livre atuação da Administração 

Pública. Esta decisão – de não gastar – está, em última instância, ofendendo a 

própria decisão do povo, tomada através de seus representantes; 
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33) A indissociável relação entre a outorga de competência discricionária e 

a consecução do fim para o qual foi criada não permite outra conclusão que não a 

da obrigatoriedade mesma do exercício daquela competência. Esse entendimento 

aplica-se integralmente ao Poder Executivo, no que tange à execução 

orçamentária; 

 

34) O monitoramento das metas de resultado, juntamente com as avaliações 

bimestrais de receita e despesa, possui destacada importância para a execução 

orçamentária, pois servem de norte para a utilização dos denominados 

“contingenciamentos de empenho”, previstos no art. 9º, caput, da LRF. A essa 

conjunto de regras objetivando, no que tange à atividade executiva da 

Administração, a correta programação financeira, com o monitoramento, de perto, 

da situação das receitas e despesas ao longo do exercício, com vistas a adoção de 

medidas, se for o caso, para que se corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio 

fiscal, dá-se o nome de “princípio da ação fiscal planejada”; 

 

35) A discricionariedade administrativa que se abre à Administração quando 

da execução orçamentária encontra-se vinculada ao cumprimento, da melhor forma 

e na maior medida possível, da LOA. O orçamento deve ser cumprido pela 

Administração, ainda, pelos seguintes motivos: (i) é o ato legislativo no qual 

desemboca toda a atividade de planejamento, corporificando, pelo período de um 

ano, o plano do governo; (ii) toda a lógica do orçamento-programa é voltada para a 

consecução dos objetivos através de instrumentos bem delineados, isto é, o plano 

– como não poderia deixar de ser – foi feito para ser executado; (iii) sua natureza 

de lei sobressai da própria CF/88, tratando-se de lei perfeito e com efeitos normais; 

e, por fim, (iv) o conjunto de poderes que integram a função financeira do gasto 

surge a partir do orçamento e para cumpri-lo (função); 

 

36) A margem de liberdade conferida ao administrador para execução do 

orçamento não contempla a opção de pura e simplesmente “não executá-lo”, este 

entendimento, longe de se traduzir em engessamento ou mesmo de carecer de 

alteração constitucional, já é contemplado, suficientemente, por nosso 

Ordenamento Jurídico: deve o gestor se valer dos instrumentos de flexibilidade 
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orçamentária, que possibilitam a realização de ajustes ao longo da execução 

orçamentária; 

 

37) Os seguintes fatores são, em maior ou menor escala, determinantes na 

margem de liberdade da Administração em matéria de gasto público: (i) Despesas 

obrigatórias; (ii) (In)suficiência de recursos; (iii) tempo ou período; e, por fim (iv) 

delimitação dos próprios créditos orçamentários. 

 

(i) insuficiência de recursos:   

 

a- Disponibilidade financeira: a-1 A execução da despesa pressupõe, por 

óbvio, tenha a Administração arrecadado o volume de receitas previstas. Isso não 

ocorrendo, a margem de liberdade do Poder Executivo será, naturalmente reduzida; 

e a-2 O gestor responsável, atento ao princípio da ação fiscal planejada, deverá 

estar monitorando, de perto, os relatórios bimestrais, com vistas a saber da possível 

frustração de receitas, e, então, se for o caso, se valor do mecanismo previsto na 

LRF para tanto: contingenciamento de empenhos (art. 9º, LRF). Cumpre notar que, 

havendo frustração de receitas, que possam impactar o cumprimento da meta 

fiscal, não restará para gestor outra alternativa senão lançar mão do 

contingenciamento. Trata-se, assim, de situação na qual sua margem de liberdade 

estará bastante reduzida.; e, também, da b- Disponibilidade Orçamentária: A 

inexistência de créditos orçamentários, como se sabe, impede seja realizada a 

despesa. Assim é que, ausente o crédito e, por outro lado, sendo necessária a 

despesa, ao gestor caberá se valer dos créditos adicionais, a depender do caso 

(suplementares para reforçar dotações já existentes; especiais para despesas não 

previstas no orçamento; e, por fim, extraordinários para despesas urgentes e 

imprevistas”).   

 

Pensamos que a, além do que já se disse acerca da natureza do orçamento, 

bem assim da própria funcionalização da decisão de gastar, o real alcance do 

sentido da discricionariedade administrativa presente durante a fase da execução 

orçamentária é essencial para situar a discussão em seus corretos termos. 
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(ii) Despesas obrigatórias: 

 

Tanto as despesas denominadas “obrigatórias” como as “discricionárias” 

devem ser executadas, pois constam da peça orçamentária, cuja efetivação deve 

ser o norte da Administração. A distinção deveria ganhar relevância tão-somente 

diante de eventual cenário de frustração de receitas que impossibilitasse, em 

decorrência, o cumprimento da programação orçamentária. Nesse caso, aquelas 

despesas denominadas obrigatórias seriam priorizadas pela Administração. Fora 

daí não deveria haver qualquer distinção: se há recursos, que se cumpra o 

orçamento. A maior parte das despesas ditas “obrigatórias”, a exemplo dos gastos 

com Saúde e Educação, limitam-se a fixar um percentual mínimo de aplicação, isto 

é, um “piso”, permanecendo o gestor, desde que voltado para aquelas funções, 

com certa margem de liberdade para o gasto. Segundo pensamos esta 

classificação tem agravado a “cultura da autorizatividade” do orçamento, 

significando, em síntese, que há obrigatoriedade somente no que tange às 

despesas assim denominadas. Pensamos, nessa linha de ideias, que talvez fosse 

melhor ir além nesta classificação e denominar, sem meias palavras, de 

“facultativas” o que ora se tem denominado de “discricionárias”. 

 

(iii) Tempo ou período: 

 

A anualidade deve representar um limite, de fato, à margem de liberdade da 

Administração, pois, ainda que seja possível o manejo dos restos a pagar, verifica-

se que, na prática, está tal figura servindo para burlar o limite em questão. Sob este 

aspecto, mostra-se absolutamente ilegal a prática dos “orçamentos paralelos”, 

decorrentes dos restos a pagar, que vem utilizado o Poder Executivo. 

 

(iv) delimitação dos próprios créditos orçamentários 

 

De fato, pode-se falar aqui em uma relação inversamente proporcional no 

que tange à margem de liberdade da Administração: quanto maior for a descrição 

do crédito orçamentário, menor será a margem de liberdade de atuação da 

Administração. Dada a dinâmica inerente à difícil tarefa de executar o orçamento, 
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não deve tal descrição ir a ponto de engessar por completo a atividade 

administrativa, mas, por outro lado, se for por demais genérica, entendemos que o 

crédito será inexequível, a depender do caso; 

 

38) Considerando a hodierna compreensão da legalidade administrativa, 

bem assim o redimensionamento da noção de discricionariedade, além de ter a 

Administração que se conter na “margem de liberdade”, maior ou menor a depender 

do caso concreto, o princípio da proporcionalidade deverá servir de norte para sua 

atividade. É dele que resultará a legitimidade da sua ação, sendo, ainda, 

manifestação deste princípio o dever de apresentar motivação em sede de gastos. 

As escolhas feitas pelo gestor referem-se à “coisa pública”, daí a necessária e 

permanente sindicância do povo, que somente será possível, diante das 

motivações.  

 

2. Encerramento 

 

Objetivamos com o presente estudo analisar o gasto público à luz de uma 

perspectiva absolutamente funcionalizada, inserida na noção de poder-dever do 

gasto, de vinculatividade da atuação discricionária e, ainda, sob o fundamento de 

que o orçamento, dentro do contexto do planejamento, deve sim ser objeto de 

execução. É obrigatório como são as leis.  

 

Em síntese: O Ordenamento Jurídico não pode ser tido como “menos 

jurídico” para despesas públicas. O “gastar” está umbilicalmente ligado ao 

“arrecadar” e deve ser fruto de uma decisão racional, planejada e pautada pela 

proporcionalidade, em todos os passos da Administração. 

 

Que esta discussão possa estar cada vez mais em voga. 

 

 



166 
 

REFERÊNCIAS 

 

GARNER, Bryan A. Black’s Law Dictionary. 9. ed. Dallas: West, 2010. 
 
ALESSI, Renato. Sistema Istituzionale Del Diritto Amministrativo Italiano. 3. ed. 
Milão: Giuffrè Editore, 1960. 
 
AMARAL, Diogo Freitas do. Curso de Direito Administrativo. 2. ed. Coimbra: 
Almedina, 2012, 2 v. 
 
ARAGÃO, Alexandre S. de. A concepção pós-positivista do princípio da legalidade. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 236, p. 51-64, fev. 2015. 
 
______. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 
 
ATALIBA, Geraldo. Apontamentos de Ciência das Finanças e Direito 
Financeiro e Tributário. São Paulo: RT, 1969. 
 
______. Sistema Constitucional Tributário Brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1968. 
 
BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à ciência das finanças. 18. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2012.  
 
BARROS JUNIOR, Carlos S. Orçamento, Natureza Jurídica, Revista de Direito 
Administrativo – RDA. Rio de Janeiro: FGV, n. 83, 1996. 
 
BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito 
(O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil). Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 240, p. 1-42, jan. 2015. 
 
BECKER, Alfredo A. Teoria Geral do Direito Tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
1972. 
 
BIDART CAMPOS, German. El Orden Socioeconomica en la Constitución. 
Buenos Aires: Ediar, 1999. 
 
BINENBOJM, Gustavo. A constitucionalização do Direito Administrativo no Brasil: 
um inventário de avanços e retrocessos. Revista Eletrônica sobre a Reforma do 
Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº. 13, 
mar/abr/mai, 2008. 
 
BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 
 
BORGES, José S. M. Introdução ao Direito Financeiro. 2. ed. São Paulo: Max 
Limonad, 1998. 
 
CAMPOS, Francisco. Orçamento – Natureza Jurídica – Anualidade – Discriminação 
de Rendas 0 Imposto de indústria e profissões – Movimento econômico – Imposto 



167 
 

sobre vendas e consignações. Revista de Direito Administrativo, v. 71, p. 324-
344, jan./mar. 1963. 
 
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. 
ed. 2003. 
 
CARDOSO JR., José C. Estado, planejamento, gestão e desenvolvimento: 
Balanço daexperiência brasileira e desafios no século XXI. CEPAL, Coleção 
Documentos de Projeto, 2013. 
 
CATARINO, João R. Finanças Públicas e Direito Financeiro. Lisboa: Almedina, 
2012. 
 
CHRISTOPOULOS, Basile G. C. Norma jurídica da despesa pública. Revista 
Brasileira de Direito Público – RBDP, ano 9, n. 32, jan./mar. 2011. 
 
CORREIA NETO, Celso de B. Orçamento Público: uma visão analítica. II Prémio 
Secretaria de Orçamentos e Finanças de Monografia, 3º lugar, 2008. 
 
CORTI, Horacio G. Derechos fundamentales y presupuesto público: uma renovada 
relación em el marco del neoconstitucionalismo periférico. In: CONTI, J. Mauricio; 
SCAFF, Fernando F. (coords.) Orçamentos públicos e direito financeiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
 
CONTI, José M. A autonomia financeira do Poder Judiciário. São Paulo: MP 
Editora, 2006. 
 
______. Levando o Direito a Sério. São Paulo: Blucher, 2016. 
 
______(coord.). Orçamentos Públicos: a Lei 4.320/1964 comentada. 2. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.  
 
______; SCAFF, Fernando F. (coords.) Orçamentos públicos e direito 
financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
 
DALLARI, Adilson A. Orçamento Impositivo. In: CONTI, J. Mauricio; SCAFF, 
Fernando F. (coords.) Orçamentos públicos e direito financeiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011. 
 
DEODATO, Alberto. Manual da Ciência das Finanças. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 
1965. 
 
DI PIETRO, Maria S. Direito Administrativo. 22. ed. São Paulo: Atlas S.A, 2009. 
 
DOMINGO, Fernando V. Notas sobre el gasto público y contribución a su 
sostenimiento en la Hacienda Pública. Civitas Revista Española de Derecho 
Financiero (REDF), n. 3, 1974. 
 
FEITOSA, Raymundo J. R. A constituição financeira como questão crucial do direito 
constitucional. Revista de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, n. 80, 2002. 



168 
 

 
FERREIRO LAPATZA, José J. Curso de Derecho Financiero Español. 10. ed. 
Madrid: Marcial Pons Librero-Editor, 1988. 
 
FONROUGE, Giuliani. Derecho Financiero. Buenos Aires: Depalma, 1962. 
 
FRANCO, Antônio L. de S. Manual deFinanças Públicas e Direito Financeiro. 
Lisboa: Faculdade de Direito de Lisboa, 1974, 1 v. 
 
______. Finanças Públicas e Direito Financeiro. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2008, 
1 e 2 v. 
 
FURTADO, J. R. Direito Financeiro. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 
 
GALIARDO, Cayón A. La Unidad Funcional de la Hacienda Pública. Madrid: IEF, 
1988. 
 
GIACOMONI, James. Orçamento Público. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
GRAU, Eros R. A Ordem Econômica na Constituição de 1988.13. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008. 
 
______. Despesa pública - Princípio da legalidade - Decisão judicial. Revista de 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 191, p. 315-331, fev. 2015. 
 
______. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 1978. 
 
GRAU RUIZ, A. Ideas para un Proyecto Docente en Derecho Financiero y 
Tributario. Madrid: E-Prints Complutense, 2006. 
 
GUERRERO, L. C. La disciplina de la Contabilidad Pública y el Derecho Financiero. 
REDF, n. 3, 1974. 
 
GOMES, Emerson C. Direito dos Gastos Públicos no Brasil. São Paulo: 
Almedina, 2015. 
 
HARADA, Kyoshi. Direito Financeiro Tributário. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
HORVATH, Estevão. O orçamento no século XXI: Tendências e expectativas, 
Tese apresentada ao concurso de Professor Titular – Departamento de Direito 
Econômico, Financeiro e Tributário, 2014 no prelo. 
 
JUANO, Manuel de. Curso de Finanzas y Derecho Tributario. Rosario: Ediciones 
Malachino, 1963, 1 t. 
 
JUND, Sérgio. Administração Financeira e Orçamentária: teoria e 750 questões. 
3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
 



169 
 

KRELL, Andreas J. Discricionariedade Administrativa, Conceitos Jurídicos 
Indeterminados e Controle Judicial. Revista ESMAFE – Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região, v. 8, 2004. 
 
LOCHAGIN, Gabriel Loretto. A Execução do Orçamento Público: Flexibilidade e 
orçamento impositivo. São Paulo: Blucher, 2016. 
 
MAGALHÃES, Carla S. F. Regime Jurídico da Despesa Pública: do direito da 
despesa ao direito à despesa. 2011. 377 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Direito, Universidade do Minho, Braga, Portugal, 2011. 
 
MARTINEZ GINER, Luis A. La Posición Deudora de La Hacienda Pública. 2001. 
1147 p. Tese (Doutorado) – Universidad de Alicante, Alicante, 2001. 
 
MARTINS, Inves G. S. M.; MENDES, Gilmar da S.; NASCIMENTO, Carlos V. do.; 
SILVA, José A. da. Tratado de Direito Financeiro. São Paulo: Saraiva, 2013, 1 e 
2 v. 
 
MAURER, Hartmut. Direito Administrativo Geral. 14. ed. São Paulo: Manole, 
2006. 
 
MEIRELLES, Hely L. Direito Administrativo Brasileiro. 36. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010 
 
______. Direito Municipal Brasileiro. 15. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. 
 
MENDONÇA, Eduardo. Da faculdade de gastar ao dever de agir: o esvaziamento 
contramajoritário de políticas públicas. In: SARLET, Ingo W.; TIMM, Luciano B. 
Direitos fundamentais, orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. Porto Alegre: 
Editora Livraria do Advogado, 2013. 
 
MOLINA, Pedro M. H. Metodología del Derecho Financiero y Tributario. México: 
Porrúa, 2004. 
 
MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração 
Pública. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2004. 
 
MORATAL, German O. La configuración Constitucional del Gasto Público. 
Madrid: Tecnos, 1995. 
 
MUSGRAVE, Richard A.; MUSGRAVE, Peggy B. Public finance in theory and 
practice. Tokyo: McGraw-Hill, 1973. 
 
NOGUEIRA, Ruy B. Curso de Direito Tributário. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. 
 
OLIVEIRA, Regis F. de. Curso de Direito Financeiro. 5. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013. 
 
______; HORVATH, Estevão. Manual de Direito Financeiro. 6. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. 



170 
 

 
OLIVEIRA, Rafael C. R. A Constitucionalização do Direito Administrativo: O 
Princípio da Juridicidade, a Releitura da Legalidade Administrativa e a Legitimidade 
das Agências Reguladoras, 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
 
______. Gastos Públicos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. 
 
OLIVEIRA, Weder de. Curso de Responsabilidade Fiscal: direito, orçamento e 
finanças públicas Belo Horizonte: Fórum, 2013. 
 
OTERO, Paulo. Legalidade e administração pública: o sentido da vinculação 
administrativa à juridicidade, Coimbra: Almedina, 2003 
 
PACIULLI, José. Direito Financeiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1973. 
 
PEROGORDO, Juan J. B. de. El Derecho de los Gastos Públicos. Madrid: 
Instituto de Estudios Fiscales, 1991. 
 
______. Notas para la construcción de un Derecho de los gastos públicos. PGP, n. 
2, 1979. 
 
PINHEIRO, Luis F. V. Rumo ao Orçamento Impositivo. São Paulo: RT, 2011. 
 
PUGLIESI, Mario. Instituiciones de derecho financiero: derecho tributário. Fondo 
de Cultura Econômica, 1939. 
 
ROCHA, Francisco S. S. Orçamento e Planejamento: As relações de necessidade 
entre as normas do Sistema Orçamentário. In: CONTI, J. Mauricio; SCAFF, 
Fernando F. (coords.) Orçamentos públicos e direito financeiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011. 
 
RODRIGUEZ BEREIJO, A. Introducción al estudio del Derecho Financiero. 
Madrid: IEF, Estudos de Hacienda Pública, 1976. 
 
SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática: Teoria e Prática. São Paulo: Atual, 
1995. 
 
SAINZ DE BUJANDA, F. Sistema de Derecho Financiero. Madrid: Faculdad de 
Derecho de la Universidade Compluntense, 1977, 1 v. e 1 t. 
 
SCHIRATO, Vitor Rhein. Discricionalidade e Poder Sancionador: uma Breve 
Análise da Proposta de Regulamento da ANATEL. Revista Eletrônica de Direito 
Administrativo Econômico (REDAE). Salvador: Instituto Brasileiro de Direito 
Público, n. 21, fev/mar/abr, 2010. 
 
SCHIRATO, Vitor Rhein, O poder de polícia é discricionário?, Ambiental e 
Urbanístico – CEDAU do ano de 2011. In: MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor 
Rhein (coords.). Poder de polícia na atualidade: Anuário do Centro de Estudos 
de Direito Administrativo, 2014. 
 



171 
 

SILVA, José A. Orçamento-programa no Brasil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1973. 
 
SOARES, Rogério. Princípio da Legalidade e Administração Constitutiva, Boletim 
da Faculdade de Direito. Coimbra: Universidade de Coimbra v. 57, 1981. 
 
SOLER ROCH, Maria Teresa S. La Ordenación de la Hacienda Pública Estatal em 
el Título I de la Ley General Presupuestaria. Revista Española de Control 
Externo. Madrid: Tribunal de Cuentas, v. 6, n. 18, 2004. 
 
SOUTO, Marco J. V. Direito Administrativo da Economia. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2003. 
 
TORRES, Ricardo L. A Idéia de Liberdade no Estado Patrimonial e no Estado 
Fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 1991. 
 
______. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 18. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2013. 
 
______. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário: o orçamento 
na Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, 5 v. 
 
VERDU, Pablo Lucas. Curso de derecho político. 2. ed. Madrid: Tecnos, 1977, 2 
v. 
 
VIDIGAL, Geraldo de C. Fundamentos do Direito Financeiro. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1972. 
 
VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 7. 
ed. Buenos Aires: Depalma, 1998. 
 
______. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 9. ed. Buenos 
Aires: 2012.



172 
 

APÊNDICE I - TABELA CONTENDO A SÍNTESE DAS DISFUNÇÕES 

VERIFICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO 

SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA ÚNIÃO 

 

TC 033.142/2015-7 - PLENÁRIO 

Relatório de Levantamento 

Interessado: Tribunal de Contas da União 

Unidade: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP 

 
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO. COMPARARAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS 
ORÇAMENTÁRIAS ESTABELECIDAS POR INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS, 
COM AS PRÁTICAS ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 
BRASILEIRA. OPORTUNIDADES DE MELHORIA. RECOMENDAÇÕES AO 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. CIÊNCIA À 
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO 
DO CONGRESSO NACIONAL E A OUTROS ÓRGÃOS INTERESSADOS. 
ARQUIVAMENTO. 
 

PPA 

1. As políticas previstas no PPA não estão sendo priorizadas no momento de elaboração da LOA, 

por questões de limitações orçamentárias (item 60); 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2. Os órgãos setoriais já iniciam o exercício trabalhando com a possibilidade de grandes cortes nas 

dotações iniciais, por conta do contingenciamento ao qual têm sido submetidos (item 61); 

LOA 

3. Nem mesmo a LOA, que deveria ser um planejamento anual, tem cumprido seu papel, em face 

das discrepâncias entre as previsões de receitas e fixação de despesas apresentadas nesse 

documento e as reais capacidades do governo (item 62); 

PPA 

4. Diversos programas temáticos constantes do PPA – v.g. Desenvolvimento Regional, Territorial 

Sustentável e Economia; Mudanças Climáticas; Planejamento Urbano e Turismo - obtiveram 

execução muito baixa no período (2012-2015), inferior a 10% da dotação atualizada, chegando em 

alguns programas, como o caso do Programa Temático Planejamento Urbano, a se ter execução 

inferior a 1% (item 64); 

LOA 

5. A LOA não vem refletindo o planejamento de médio prazo do governo, em face das dificuldades 

enfrentadas pelos órgãos no momento de executar as políticas (item 64); 

PPA 
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6. Os valores globais dos programas do PPA são atualizados ano a ano de acordo com os valores 

das dotações atualizadas a eles destinadas nas respectivas LOAs, isto é, em vez de o PPA balizar 

a elaboração das LOAs, as dotações atualizadas das leis orçamentárias é que têm alimentado o 

processo de revisão do PPA, retirando do Plano qualquer característica de instrumento de 

planejamento, já que os valores globais dos programas temáticos, que deveriam orientar a 

distribuição de recursos na LOA, com vistas ao atendimento das metas estabelecidas no PPA, não 

são utilizados como parâmetro para elaboração da lei orçamentária (item 65); 

PPA 

7. Apesar de ser um instrumento com peso constitucional, o PPA tem sido elaborado muito mais 

com o intuito de cumprir determinação constitucional, do que de orientar os órgãos, como um 

planejamento de médio prazo, na elaboração de seus orçamentos e planejamentos anuais, sendo 

a falta de diálogo entre planejamento e orçamento uma de suas causas (item 66); 

PPA 

8. A ausência de cultura de planejamento no Brasil e a necessidade de resolver problemas imediatos 

em detrimento de planejamento das ações futuras têm impedido o desenvolvimento do PPA como 

um plano norteador da administração pública brasileira (item 67); 

PPA 

9. Não é possível afirmar que existe no Brasil alinhamento dos planos estratégicos de médio prazo 

às prioridades do governo, conforme disposto no princípio elaborado pela OCDE, pelo fato de o PPA 

não desempenhar, para a administração pública brasileira em nível federal, o papel de um plano de 

médio prazo (item 71); 

PPA 

10. Em 2015, último ano do PPA, o PIB foi 169% menor que o projetado para o período e o IPCA 

apurado foi 137,8% maior que o projetado, sendo possível concluir que as projeções 

macroeconômicas realizadas no momento da elaboração do PPA, que constaram da Mensagem 

Presidencial que o acompanhou, estavam totalmente distanciadas da realidade e, mesmo com todas 

as alterações sofridas na economia brasileira e mundial (item 84); 

PPA 

11. Não é possível falar em planejamento com limites claros, credíveis e previsíveis com um Plano 

elaborado com base em um cenário econômico tão distante da realidade, sobretudo porque os 

valores globais, bem como as metas estabelecidas para os objetivos, dos programas temáticos 

foram elaborados com base nesse cenário irreal. Também foi com base nesse cenário que se 

estimou as receitas que seriam utilizadas como fontes das dotações orçamentárias que 

possibilitariam a execução do PPA (item 85); 

LDO 

12. Nos exercícios de 2014 e 2015, o Poder Executivo, por meio do processo legislativo, promoveu 

modificações nos textos das respectivas LDOs no sentido de alterar as metas de superávit primário 

e nominal inicialmente estabelecidas. Entende-se que, segundo os princípios que regem a disciplina 
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fiscal, estabelecidos na LRF, a meta de resultado primário estabelecida na LDO sinaliza o esforço 

do governo no sentido de impedir que a dívida pública cresça. O comportamento do governo nos 

dois últimos exercícios, ao contrário do esperado, contribuiu para o crescimento da dívida líquida do 

setor público no período, o que também vai contra o princípio da OCDE que trata do gerenciamento 

dos orçamentos com limites claros, credíveis e previsíveis em matéria de política fiscal (item 99); 

LOA 

13. As dotações estabelecidas na LOA são fixadas em um contexto tão distante da realidade, com 

base em fontes de receitas não realizáveis, que o próprio Poder Executivo tem dificuldade de, em 

face da frustração dessas receitas ou do aumento de despesas obrigatórias, realizar o 

contingenciamento determinado pelo art. 9º da LRF (item 131); 

PLANEJAMENTO - GERAL 

14. A falta de planejamento tem comprometido a execução das políticas públicas elaboradas e 

priorizadas pelo governo, comprometendo, ainda, a entrega de bens e serviços de qualidade aos 

cidadãos (item 132); 

LDO 

15. A SOF, quando questionada sobre o gerenciamento com prudência da sustentabilidade a longo 

prazo dos riscos fiscais, citou, por meio do Ofício 9951/2016-MP (peça 84), apenas o Anexo de 

Riscos Fiscais da LDO, não tendo tratado de outro instrumento institucionalizado de mitigação dos 

riscos do processo orçamentário. Dessa forma, não é possível afirmar que existem outros 

instrumentos de mitigação dos riscos orçamentários além do Anexo de Riscos Fiscais, o que 

corrobora o fato de que o princípio da OCDE que trata da identificação, avaliação e gerenciamento 

com prudência da sustentabilidade a longo prazo dos riscos fiscais é atendido apenas em parte no 

Brasil (item 135); 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16. Os Órgãos setoriais são livres para distribuir seu referencial monetário (teto orçamentário 

disponibilizado aos órgãos setoriais) entre as ações de sua responsabilidade, bem como decidir 

onde alocar eventual contingenciamento que lhes caiba, de modo que, a discussão travada entre 

eles e a SOF traduz-se, na verdade, em uma disputa por mais recursos e não, necessariamente, 

sobre prioridades governamentais (item 151); 

LFO 

17. A inadequação dos parâmetros macroeconômicos, os quais subsidiam o planejamento e a 

elaboração das leis orçamentárias no Brasil, resulta na elaboração de leis com previsões e metas 

distorcidas da realidade, implicando sucessivos contingenciamentos, inclusive já no início do 

exercício financeiro. Tal prática, além de revelar problemas na condução da política fiscal do país, 

prejudica sobremaneira o planejamento e a implementação das políticas programadas (item 157); 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18. Verifica-se, já desconsideradas as despesas de execução realmente obrigatória, que, nos três 

anos em análise (2013-2015), a taxa média de empenho das despesas sujeitas à programação 
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orçamentária e financeira foi de 83%, enquanto, por outro lado, a liquidação média atingiu somente 

64% da dotação atualizada, de modo que, nos últimos três exercícios, cerca de 17% do orçamento 

planejado, no que se refere às despesas sujeitas à limitação orçamentária e financeira, deixou de 

ser executado e mais 19% foi inscrito em restos a pagar não processados, e, considerando as 

informações da SOF de que os limites foram quase que totalmente empenhados, há de se ressaltar 

que 23% da despesa empenhada foi executada por meio da inscrição em restos a pagar não-

processados, o que representa R$ 185,5 bilhões (itens 160-161); 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

19. Algumas situações específicas chamam a atenção pelo baixo grau de execução, como o caso 

dos ministérios da Pesca e Aquicultura, Esporte, Turismo, Cultura e Integração Social (relacionados 

na Tabela 7), não parecendo ser possível afirmar que há alto grau de alinhamento entre plano e 

orçamento, na medida em que as execuções distam tão fortemente do que foi planejado na LOA. 

163. O fato de um setorial executar metade de seu orçamento e, ainda, por meio da inscrição de 

84% da despesa empenhada em restos a pagar não processados, caso do Ministério do Esporte 

em 2013, não pode ser atribuído somente a mudanças inesperadas no cenário econômico e ao 

elevado grau de incerteza que envolve as atividades de realizar estimativas, fazer previsões e 

projetar resultados (itens 162-163); 

LOA 

20. Não há dúvidas de que o processo de planejamento, como um todo carece de aperfeiçoamento, 

pois o Poder Executivo vem demonstrando que não consegue se planejar nem mesmo para o 

período de um exercício, caso da LOA, como já assinalado anteriormente. Mais que um princípio da 

OCDE, a necessidade de compatibilidade entre os instrumentos de planejamento e orçamento é 

exigência do art. 5º da LRF (item 165); 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

21. Verifica-se, quanto à execução das ações relativas ao Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), um dos principais instrumentos de intervenção do Governo Federal voltado para o 

crescimento econômico e melhoria das condições sociais do país, que nem mesmo essas ações, 

consideradas como prioritárias pelas LDOs do período, apresentaram maior coerência e 

consistência entre planejamento e execução, podendo-se concluir que não há aderência aos 

princípios da ‘qualidade e integridade das previsões e da execução orçamentárias’ e da ‘execução 

eficaz do orçamento’ no Poder Executivo Federal, devido à falta de coerência entre planejamento e 

orçamento e à incapacidade da Administração de realizar previsões consistentes e íntegras, o que 

resulta na imposição de altas restrições orçamentárias e financeiras aos órgãos setoriais, prejuízo 

à execução eficaz e eficiente das ações da LOA e, consequentemente, à implementação dos 

programas do PPA. 


