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-HISTÓRIA 

 

Na origem do Estado, não havia regras disciplinando a 
maneira por meio da qual o Estado poderia arrecadar 
receita para atender aos interesses sociais. Por conseguinte, 
o controle sobre os recursos públicos simplesmente não 
existia em algumas sociedades e em outras era realizado de 
maneira precária. 
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Diante desse quadro, o Direito Financeiro surgiu, como o 

próprio nome denota, para regulamentar a atividade 

financeira do Estado, a qual se desdobra no orçamento, 

receita, despesa e crédito público. Em outras palavras, o 

ramo do Direito em tela disciplina o modo pelo qual o 

Estado pode auferir e, principalmente, gastar recursos 

públicos, com a finalidade de satisfazer os interesses da 

sociedade. 
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- REGRAMENTO 

- 1- Lei 4320/64 - Normas Gerais sobre a elaboração e 

controle do orçamento. 

- 2- Constituição Federal de 1988 

- 3- Lei Complementar 101/2000 - Normas de finanças 

públicas para responsabilidade na gestão fiscal 
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-DIFERENÇA ENTRE DIREITO FINANCEIRO E DIREITO 
TRIBUTARIO 

O direito financeiro e o direito tributário são dois ramos da 
ciência jurídica muito próximos. Em parte, concorrem ao 
tratar de temas em comum, como o tributo; em parte se 
distanciam, pois o direito financeiro é mais abrangente do 
que o direito tributário;  

Enquanto o direito financeiro tem por objeto as formas 
financeiras do Estado, englobando as receitas, as despesas, 
a autorização de gastos e a fiscalização do dinheiro público, 
o direito tributário é mais restrito, cuidando apenas de uma 
parte das receitas públicas, justamente as tributárias. 
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-CONCEITO 

 

Atividade financeira do estado é o conjunto de ações  que o 
Estado desempenha visando a obtenção de recursos para o 
seu sustento e a respectiva realização de gastos para a 
execução de necessidades públicas. 

Disso decorre que a referida atividade depende de 3 
elementos: 

1)orçamento público 

2) obtenção de recitas 

3)gastos de dinheiro público 
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- Aliomar Baleeiro (Uma introdução à Ciência das Finanças, 

6ª ed., Forense, 1969, p. 18) ensina que a atividade 

financeira consiste em obter, criar, gerir e despender o 

dinheiro indispensável às necessidades, cuja satisfação o 

Estado assumiu ou cometeu àquelas outras pessoas de 

direito público.   
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-CINCO CARACTERISTICAS DA ATIVIDADE FINANCEIRA 
(POR CELSO BASTOS) 

- Presença constante de uma pessoa jurídica de direito 
público (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e 
respectivas autarquias).  

- Atividade de conteúdo econômico.  

- Conteúdo monetário.  

- Instrumentalidade da atividade financeira (ela não é um 
fim em si mesma, mas sim um meio para se atingir as 
necessidades públicas).  

- Instrumentalidade e política econômica (trata-se de um 
instrumento essencial para a Política Econômica do País).   
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-QUEM SÃO OS TITULARES DA ATIVIDADE FINANCEIRA 
 
Todos os entes da Federação são titulares do dever de garantir 
e assegurar não so a manutenção da estrutura administrativa 
estatal, mas igualmente de satisfazer as necessidades publicas 
por meio de gastos de dinheiro público. 
Todavia, num primeiro momento, os entes da administração 
indireta não se incluem como sujeitos da atividade financeira, 
na medida em que suas tarefas são realizadas no âmbito e sob 
as normas do direito privado. 
Observa-se que a atividade financeira do Estado decorre 
essencialmente, do exercício da soberania do Estado nos casos 
em que este realiza atividades próprias e indelegáveis. 
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CUIDADO!!!MUDANÇA DE ENTENDIMENTO 
Inicialmente entendia-se que as empresas publicas e 
sociedades de economia mista só se submetiam a 
fiscalização do TCU quando houvesse dano ao erário.  
Esse entendimento foi alterado pelo STF através do julgado 
MS 25.092/DF 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 
25.092/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, e o MS 25.181/DF, 
Rel. Min. MARÇO AURÉLIO, e revendo anterior orientação 
jurisprudencial, reconheceu assistir, ao E. Tribunal de Contas 
da União, competência constitucional para exercer o controle 
externo de empresas governamentais, como as sociedades 
de economia mista e as empresas públicas federais,  
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podendo instaurar, desse modo, legitimamente, contra tais 
entidades ou contra os seus responsáveis, o procedimento de 
tomada de contas especial, sem incorrer, com a adoção de tal 
medida, em transgressão ao texto da Constituição da 
República.  
A postulação mandamental ora deduzida na presente causa, 
precisamente por estar em confronto com essa nova diretriz 
jurisprudencial, não se reveste, por isso mesmo, de 
suficiente densidade jurídica que possa justificar o 
deferimento do provimento cautelar pretendido pela parte 
impetrante. 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1033694/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Desse modo, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da 
matéria, quando do julgamento final do presente mandado 
de segurança, indefiro o pedido de medida liminar, ante a 
inocorrência de seus pressupostos legitimadores . 
Ao Tribunal de Contas da União incumbe atuar relativamente 
à gestão de sociedades de economia mista. Nova inteligência 
conferida ao inciso II do artigo 71 da Constituição Federal, 
ficando superada a jurisprudência que veio a ser firmada 
com o julgamento dos Mandados de Segurança nºs 23.627-
2/DF e 23.875-5/DF. 
 
 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10697686/inciso-ii-do-artigo-71-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10631209/artigo-71-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128510890/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Vale assinalar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, 
em momento posterior, veio a reafirmar essa mesma diretriz 
jurisprudencial em diversos julgamentos (HC 103.725/DF, Rel. 
Min. AYRES BRITTO – MS 30.015-AgR/DF, Rel. Min. DIAS 
TOFFOLI – RE 356.209/GO, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.): “(…) 
II. – As empresas públicas e as sociedades de economia mista, 
integrantes da administração indireta, estão sujeitas à 
fiscalização do Tribunal de Contas, não obstante os seus 
servidores estarem sujeitos ao regime celetista. 
Esse entendimento também vem sendo aplicado em relação 
ao terceiro setor, ou seja, embora tenham personalidade 
jurídica de direito privado, suas atividades submetem-se ao 
controle do TCU. 
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-CARACTERISTICA DA ATIVIDADE FINANCEIRA 
 
 
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 o seu patrimônio. 
Arrecada para atingir certos objetivos de índole 
política,econômica ou administrativa. 
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-EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO 
 
1- Estado de Polícia: é modernizador, intervencionista, 
centralizador e paternalista. Baseia-se na atividade de 
"polícia", que corresponde ao conceito alemão de Polizei, e 
não ao de polícia no sentido grego ou latino, eis que visa 
sobretudo à garantia da ordem e da segurança e à 
administração do bem-estar e da felicidade dos súditos e do 
Estado.  
 


