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CONCEITO DE ORÇAMENTO COMO INSTRUMENTO DE 
PLANEJAMENTO 
 
Para o professor Aliomar Baleeiro, o Orçamento Público “é o ato 
pelo qual o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo por um 
certo período e, em pormenor, às despesas destinadas ao 
funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela 
política econômica do País, assim como a arrecadação das receitas 
criadas em lei”. No seu âmago, trata-se o orçamento de 
autorização para que os representantes do povo possam, em seu 
nome, realizar o dispêndio dos recursos públicos. 
Atualmente, o orçamento passou, também, a ser instrumento de 
planejamento das ações do Estado. 
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DAS CORRENTES DOUTRINÁRIAS ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA 
DO ORÇAMENTO 
 
A primeira corrente nasceu do jurista alemão Hoennel, o qual 
entende que o orçamento é sempre uma lei, na medida em que 
emana de um órgão legiferante. Por tal razão, afirma Hoennel que 
tudo aquilo que é revestido sob a forma de lei constitui-se em 
preceito jurídico, pois a forma de lei traz em si mesma o conteúdo 
jurídico. Nesse aspecto, qualquer lei traria inserta um comando 
normativo. Esta tese sofreu críticas porque classificava as normas 
jurídicas segundo a origem, não levando em conta o conteúdo 
jurídico. 
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A segunda corrente veio a partir de Paul Laband, como resistência 
à anterior, entendendo que o aspecto formal não poderia, por si 
só, fazer do orçamento uma lei, tomando esta palavra em seu 
sentido material. Nesse sentido, afirma que a utilização da forma 
legal em nada altera o conteúdo do orçamento, não suprindo a 
ausência do preceito jurídico. Assim, entende que o orçamento 
apresenta extrinsecamente a forma de uma lei, mas seu conteúdo 
é de mero ato administrativo. Logo, o orçamento seria, então, 
apenas lei em sentido formal, materialmente não constituindo 
regra de direito. 
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A terceira corrente é liderada por Léon Duguit, o qual identifica na 
peça orçamentária uma mescla de lei em sentido formal e material, 
considerando o orçamento, em relação às despesas e às receitas 
originárias, um mero ato administrativo e, em relação à receita 
tributária, lei em sentido material, já que a arrecadação tributária 
dependeria de autorização orçamentária. Pelo que se observa, 
Duguit analisou ordenamentos jurídicos em que a autorização para 
a cobrança de tributos obedece ao princípio da anualidade 
tributária, que exige a prévia inclusão de autorização no 
orçamento como condição à cobrança de tributo. 
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A quarta corrente, por sua vez, originou-se de Gaston Jèze, 
criador do conceito do ato-condição, defendendo a tese que o 
orçamento não é lei em sentido material em nenhuma de suas 
partes, embora tenha o aspecto formal e a aparência de lei. 
Afirma que tanto em relação às despesas quanto no que concerne 
às receitas, seria o orçamento apenas lei formal, mas com o 
conteúdo de mero ato-condição, sendo a lei orçamentária, em 
qualquer caso, o implemento de uma condição para a cobrança e 
para o gasto. 
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Dentre os nossos juristas contemporâneos, embora não haja 
unanimidade doutrinária, é majoritário o entendimento que atribui 
ao orçamento a natureza jurídica de lei formal. Citemos, nesse 
sentido, a preciosa lição de Ricardo Lobo Torres: 
 
"A teoria de que o orçamento é lei formal, que apenas prevê as 
receitas públicas e autoriza os gastos, sem criar direito subjetivos 
e sem modificar as leis tributárias e financeiras, é, a nosso ver, a 
que melhor se adapta ao direito constitucional brasileiro; e tem 
sido defendida, principalmente sob a influência da obra de Jèze, 
por inúmeros autores de prestígio, ao longo de muitos anos e sob 
várias escrituras constitucionais". (TORRES, 2011) 
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DISCUSSÃO ACERCA DO MODELO IMPOSITIVO/AUTORIZATIVO DE 
ORÇAMENTO 
 
Há muito tempo a jurisprudência do STF entende pelo caráter 
autorizativo do orçamento no tocante às despesas, sejam os 
beneficiários particulares ou mesmo órgãos públicos: 
"ORCAMENTO. VERBAS DESTINADAS A INSTITUIÇÃO 
ASSISTENCIAL. - A PREVISÃO DE DESPESA, EM LEI 
ORCAMENTARIA, NÃO GERA DIREITO SUBJETIVO A SER 
ASSEGURADO POR VIA JUDICIAL. - AÇÃO RESCISÓRIA 
IMPROCEDENTE. (AR 929, Relator(a):  Min. RODRIGUES ALCKMIN, 
Tribunal Pleno, julgado em 25/02/1976, DJ 08-07-1976 VOL-
00078-02 PP-00339)" 
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Com efeito, durante a execução orçamentária, que, repise-se, fica 
a cargo de decreto do Executivo, é bastante comum que ocorra o 
chamado "contingenciamento de despesas", ou mais 
tecnicamente "limitação de empenho e movimentação financeira", 
previsto no art. 9º, caput e § 1º, 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 
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, 
segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 
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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. A própria LRF, 
no § 2º do art. 9º indica que não serão objeto de 
contingenciamento (limitação de empenho e movimentação 
financeira) as despesas que resultem de obrigação 
constitucional e legal: 
"Art. 9º (...) 
§ 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." 
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Exemplos: gastos com saúde (§§ 2º e 3º do art. 198 da CF), 
educação (art. 212 da CF), despesa com pessoal, servidores e 
terceirizados contratados (art. 22, parágrafo único, da LRF). 
Por fim, é relevante e atual a menção à existência da Emenda à 
Constituição nº 86 que confere caráter impositivo às despesas 
autorizadas no orçamento que resultem de emendas parlamentares 
apresentadas ao projeto da LOA. Com efeito, a EC 86 vincula o 
Executivo a realizar as despesas decorrentes de emendas 
parlamentares até o percentual previsto constitucionalmente, no 
decorrer da execução orçamentária do respectivo exercício. Essas 
despesas não poderiam, em princípio, sofrer limitação de empenho 
nem de movimentação financeira em razão de Programação 
Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso por decreto do 
Executivo. 
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-Controle de Constitucionalidade do Orçamento 
 
 
 
           |-------------------------------------|-----------------------------
---------| 
    ADI 2057      ADI 2925       
ADI 4048 
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