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Princípios Orçamentários 

1. PRINCÍPIO DA UNIDADE: O orçamento deve constar de uma 
peça única. Cada esfera de governo deve possuir apenas 1 
orçamento. 

 
·Fundamento legal: Art. 2°, Lei n° 4.320/64 A Lei do Orçamento 
conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar 
a política econômica financeira e o programa de trabalho do 
Governo, obedecidos os princípios de unidade universalidade e 
anualidade. 

 
Questão: A existência do orçamento fiscal, da seguridade social e 
o de investimentos das estatais viola o princípio da unidade? 
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2. PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE: O orçamento deve conter 
todas as receitas e todas as despesas do Estado. Também 
conhecido como principio do orçamento global. 

 
· Art. 2°, Lei n° 4.320/64 
 
· Art. 165, §5°, CF/88 A lei orçamentária anual compreenderá: 
  
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, 
órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 



Princípios Orçamentários 

 
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com 
direito a voto; 
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as 
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou 
indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos 
pelo Poder Público. 

 
· Art. 3°, da Lei n° 4.320/64 A Lei de Orçamentos compreenderá 
todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas 
em lei. 
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3. PRINCÍPIO DO ORÇAMENTO BRUTO: (corolário do princípio da 
universalidade): Todas as parcelas da receita e da despesa devem 
aparecer no orçamento em seus valores brutos, sendo vedada 
qualquer dedução. 

 
· Art. 6°, da Lei n° 4.320/64 Tôdas as receitas e despesas 
constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas 
quaisquer deduções. 
 
Exemplo: Não poderá ser incluída, no orçamento, somente a 
Despesa Pessoal Líquida (R$ 700.000,00), mas deverão ser 
previstas as receitas de IRRF e a da Contribuição Social e 
autorizada a Despesa de Pessoal Bruta (R$ 1.000.000,00). 
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4. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE (OU PERIODICIDADE): O 
orçamento autoriza a realização das despesas por um período 
(exercício financeiro). Os créditos orçamentários tem vigência 
durante o período fixado. 

 
No Brasil, o exercício financeiro coincidirá com o Ano Civil (art. 34, 
Lei n° 4.320/64 – 1º de janeiro à 31 de dezembro). 

 
 

A existência do PPA não viola o princípio da anualidade. Isso 
porque o PPA será executado através da LDO e LOA. 



Princípios Orçamentários 

5. PRINCÍPIO DA NÃO AFETAÇÃO OU NÃO VINCULAÇÃO 
 

Art. 167 - São vedados: 
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou 
despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos 
impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de 
recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para 
manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de 
atividades da administração tributária, como determinado, 
respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a 
prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de 
receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º 
deste artigo; 
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Exceções: 
a) Repartição dos impostos cf. arts. 158/159, CF/88; 
b) Destinação de recursos para a Saúde; 
c) Destinação de recursos para o desenvolvimento do ensino; 
d) Destinação de recursos para a atividade de administração 
tributária; 
e) Prestação de garantias às operações de crédito ARO; 
f) Art. 167, §4°, CF/88 - garantia, contragarantia à União e 
pagamento de débitos para com esta. 
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6. PRINCÍPIO DA DISCRIMINAÇÃO OU ESPECIFICAÇÃO: 
discriminação ou detalhamento das receitas e despesas no 
orçamento. 

 
 

Art. 5º Lei 4.320/64 A Lei de Orçamento não consignará dotações 
globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de 
pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou 
quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu 
parágrafo único. 

 
 



Princípios Orçamentários 

7. PRINCÍPIO DA EXCLUSIVIDADE 
  
O orçamento deverá conter apenas fixação de despesas e previsão 
de receitas. 

 
 

· Art. 165, § 8°, CF/88 A lei orçamentária anual não conterá 
dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, 
não se incluindo na proibição a autorização para abertura de 
créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda 
que por antecipação de receita, nos termos da lei. 
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Art. 7°, da Lei n° 4.320/64 Art. 7° A Lei de Orçamento poderá 
conter autorização ao Executivo para: 
 
I - Abrir créditos suplementares até determinada importância 
obedecidas as disposições do artigo 43;           
II - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de 
crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de 
caixa. 

 
 

Regra: Matérias Exclusivas da LOA: Fixação da Despesa + Previsão 
da Receita 
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Exceções: 

 
a) autorização para a abertura de créditos suplementares; 
b) autorização para a realização de operações de crédito, ainda que 
por antecipação de receita orçamentária. 

 
Finalidade: Evitar as chamadas "caudas orçamentárias" ou 
orçamento rabilongo, expressão criada pelo jurista Rui Barbosa. 
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8. PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO: Receita Prevista = Despesa Fixada 
 

CF/88 - Preocupação com o déficit corrente 
 

Art. 167, III, CF/88 - REGRA DE OURO: Veda a realização de 
operações de crédito que excedam o montante das despesas de 
capital. 

 
Exceção: operações de crédito autorizadas mediante créditos 
suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo 
Poder Legislativo por maioria absoluta; 

 
 


