
DIREITO 

FINANCEIRO 

Prof.  Thamiris Felizardo 

Atividade Financeira do Estado e Sistema Financeiro Nacional - 

SFN 

Ciência das Finanças Públicas 



 
Ciência das Finanças Públicas 

 

 

-Conceito 
  
A Ciência das Finanças é a disciplina que, pela investigação 
dos  fatos, procura explicar os fenômenos ligados à 
obtenção e dispêndio do dinheiro necessário ao 
funcionamento dos serviços a cargo do Estado, ou de outras 
pessoas de direito público, assim como os efeitos outros 
resultantes dessa atividade governamental.  
Para um entendimento simples, preferimos conceituar a 
ciência das Finanças, segundo o entendimento do mestre 
Alberto Deodato “ É a ciência que estuda as leis que 
regulam a despesa, a receita, o orçamento e o crédito 
público”.  
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-Distinção entre ciência das finanças e direito financeiro. 
  
A atividade financeira do Estado é objeto de estudo tanto da 
Ciência das Finanças como do Direito Financeiro. 
Em que pese o objeto seja o mesmo para ambas disciplinas, 
elas possuem abordagens e enfoques diversos. 
Com efeito, a Ciência das Finanças é uma ciência 
especulativa e informativa, não normativa (pré-normativa), 
suas normas são descritivas (recomendações econômicas). A 
atividade financeira é encarada de modo teórico, visando 
municiar os agentes públicos de elementos necessários à 
formulação da política financeira do Estado (Kiyoshi Harada, 
op. cit., p. 38).  
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Obviamente, seus estudos servem de base para a tomada 
das decisões de política financeira. 
Agora, uma vez tomada a decisão política que envolva a 
busca de recursos para satisfazer as necessidade públicas, 
ou seja, todas aquelas iniciativas públicas com repercussão 
nas despesas, receitas, orçamentos e empréstimos 
públicos, não estaremos mais no campo de atuação da 
Ciência das Finanças, mas sim do Direito Financeiro. 
O Direito Financeiro, destarte, é formado pelo conjunto de 
regras e princípios jurídicos (normativos), de caráter 
prescritivo e cogente. Nas sintéticas palavras de Regis 
Fernandes de Oliveira e de Celso Bastos, a disciplina 
jurídica da atividade financeira do Estado denomina-se 
Direito Financeiro. 
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-Autonomia Didática 
 
A sua autonomia didática está constitucionalmente 
consagrada no artigo 24, I, da Constituição Federal, segundo 
o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre direito financeiro. Apesar da 
omissão quanto aos Municípios, o artigo 30, inciso I, da Lei 
Maior também acaba assegurando a eles a competência para 
legislar sobre suas próprias finanças públicas. 
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-Principais dispositivos constitucionais 
 
Art. 163. Lei complementar disporá sobre:  
I - finanças públicas; 
II - dívida pública externa e interna, incluída a das 
autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo 
Poder Público;  
III - concessão de garantias pelas entidades públicas; 
IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública;  
V - fiscalização financeira da administração pública direta e 
indireta;  
VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  
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VII - compatibilização das funções das instituições oficiais 
de crédito da União, resguardadas as características e 
condições operacionais plenas das voltadas ao 
desenvolvimento regional.  
Art. 164 e parágrafos estabelecem disposições gerais sobre 
o Banco Central do Brasil. 
Art. 165: leis de iniciativa do Poder Executivo;  
Art. 166: normas sobre apreciação dos projetos de lei 
relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao 
orçamento anual e aos créditos adicionais;  
Art. 167: vedações no tocante ao orçamento;  
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Art. 168: prazo para entrega dos recursos correspondentes à 
s dotações orçamentárias, compreendidos os créditos 
suplementa 
res e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes 
Legislativo e Judiciário e do Ministério Público;  
Art. 169: limitação da despesa com o pessoal ativo e inativ 
o da União,  
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.  
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-EC 86/2015: emenda do "orçamento impositivo"  
 
Sabe-se que, em regra, tem-se entendido que o orçamento, 
no que diz respeito às despesas, seria meramente 
autorizativo. Ou seja, a realização da despesa não seria 
obrigatória. 
Isso, contudo, é apenas a regra, que está sujeita a 
exceções. 
Os parlamentares, há tempos, se insurgem contra os 
chamados contingenciamentos e, por isso, aprovaram a 
referida Emenda Constitucional, que, na prática, limita a 
discricionariedade do Poder Executivo. 
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É dizer, mesmo que a arrecadação das receitas atinja o 
previsto na LOA, não existe obrigatoriedade no 
cumprimento das despesas contidas no orçamento. Tem o 
Executivo a liberdade de escolher quais despesas correntes 
ou de capital serão efetivamente concretizadas, de acordo 
com a política orçamentária, fiscal, e no caso da União 
Federal também a monetária, do governante. 
Como a realização da despesa conforme o estabelecido na 
LOA não é obrigatória, diz-se que o orçamento é 
meramente autorizativo e não impositivo. Exatamente por 
isso são comuns as expressões em matéria financeira que o 
Executivo "gasta se quiser e como quiser“. 
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Contudo, parcela da doutrina afirma que não é verdadeiro 
que o orçamento é meramente autorizativo em relação a 
TODAS as despesas. Existe exceção. Consubstanciam 
ALGUMAS despesas frente as quais o orçamento é, sim, 
impositivo. 
É relevante e atual a menção à Emenda Constitucional 86 de 
2015 que conferiu caráter impositivo às despesas 
autorizadas no orçamento que resultem de emendas 
parlamentares apresentadas ao projeto da LOA. Com efeito, 
tal emenda busca vincular o Executivo a realizar as despesas 
decorrentes de emendas parlamentares até o percentual 
previsto constitucionalmente. Essas despesas não poderiam, 
em princípio, sofrer qualquer limitação de empenho. 


