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Os créditos orçamentários e adicionais 

 

-Crédito Orçamentário 
  
 

O crédito orçamentário é a dotação incluída na lei 
orçamentária para atender a qualquer despesa, e o seu 
montante deve corresponder ao do gasto. Havendo 
insuficiência da previsão orçamentária ou simplesmente 
não haja previsão, nasce a necessidade de obter o crédito 
adicional, dividindo-se em suplementar, especial e 
extraordinário. 

http://academico.direito-rio.fgv.br/wiki/index.php?title=Cr%C3%A9dito_adicional&action=edit
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CRÉDITOS ADICIONAIS 
 
“SÃO MECANISMOS RETIFICADORES DE ORÇAMENTO”! 
 
CONCEITO São chamadas de créditos adicionais as 

alterações qualitativas e quantitativas feitas no orçamento, 
com três finalidades principais: 

a) reforçar (aumentar, suplementar) uma dotação 
existente;  

b) criar um crédito orçamentário para atender a 
despesas não previstas no orçamento;  

c) Atender a despesas imprevisíveis e urgentes.  
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Os créditos adicionais são classificados de acordo com a sua 
finalidade - em: 

 
a) suplementares: são os destinados a reforço de dotação 

orçamentária;  
 
b) especiais: são os destinados a despesas para as quais 

não haja dotação orçamentária específica; e  
 
c) extraordinários: são os destinados a despesas urgentes e 

imprevisíveis, como as em caso de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública.  
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CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 402, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2007, CONVERTIDA NA LEI Nº 
11.656, DE 16 DE ABRIL DE 2008. ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA 
DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DA IMPREVISIBILIDADE E DA URGÊNCIA (§ 3º DO ART. 
167 DA CF), CONCOMITANTEMENTE. 1. Medida provisória que abre crédito 
extraordinário não se exaure no ato de sua primeira aplicação. 
Ela somente se exaure ao final do exercício financeiro para o 
qual foi aberto o crédito extraordinário nela referido. Hipótese 
em que a abertura do crédito se deu nos últimos quatro meses 
do exercício, projetando-se, nos limites de seus saldos, para o 
orçamento do exercício financeiro subseqüente (§ 2º do art. 
167 da CF). (STF - ADI: 4049 DF , Relator: Min. CARLOS 
BRITTO, Data de Julgamento: 05/11/2008, Tribunal Pleno) 
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Lei 4.320/64 
 
Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa 
não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de 
Orçamento. 
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 
 I - suplementares, os destinados a refôrço de dotação 
orçamentária; 
II - especiais, os destinados a despesas para as quais não 
haja dotação orçamentária específica; 
III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e 
imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou 
calamidade pública. 
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Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão 
autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais 
depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a 
despesa e será precedida de exposição justificativa.        
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde 
que não comprometidos:     
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do 
exercício anterior;         
II - os provenientes de excesso de arrecadação;     
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III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações 
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em 
Lei;           
IV - o produto de operações de credito autorizadas, em 
forma que juridicamente possibilite ao poder executivo 
realizá-las. 
   § 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença 
positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, 
conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais 
transferidos e as operações de credito a eles vinculadas.  
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§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins 
deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas 
mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, 
considerando-se, ainda, a tendência do exercício.   
§ 4° Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, 
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-a a 
importância dos créditos extraordinários abertos no 
exercício.        
Art. 44. Os créditos extraordinários serão abertos por 
decreto do Poder Executivo, que dêles dará imediato 
conhecimento ao Poder Legislativo. 
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Art. 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao 
exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa 
disposição legal em contrário, quanto aos especiais e 
extraordinários. 
Art. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a 
importância, a espécie do mesmo e a classificação da 
despesa, até onde fôr possível. 
 
Art. 167, § 3º, CF A abertura de crédito extraordinário 
somente será admitida para atender a despesas 
imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, 
comoção interna ou calamidade pública, observado o 
disposto no art. 62. ADI 4048/4049 
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Créditos suplementares Créditos especiais Créditos extraordinários 

Objetivo 

Reforçar (aumentar, 

suplementar) dotação 

orçamentária existente. 

Criar crédito para atender 

despesas não fixadas no 

orçamento. 

Atender a despesas 

imprevisíveis e urgentes, em 

decorrência de guerra, comoção 

interna ou calamidade pública. 

Autorizaç

ão 

legislativa 

Necessária antes da 

abertura do crédito, 

podendo constar na própria 

LOA - quando o legislativo 

autoriza previamente o 

poder executivo, através da 

determinação de um 

percentual do orçamento 

que poderá ser 

suplementado – ou em lei 

específica. 

Necessária antes da 

abertura do crédito, 

devendo constar em lei 

específica. 

Independe de autorização 

legislativa prévia. Quando a 

abertura se der por meio de 

decreto do Poder executivo, este 

comunicará imediatamente ao 

legislativo. 

Abertura 

Autorizados por lei. Autorizados por lei. Na União, por meio de Medida 

Provisória. Nos demais entes, 
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Créditos suplementares Créditos especiais Créditos extraordinários 

Objetivo 

Reforçar (aumentar, 

suplementar) dotação 

orçamentária existente. 

Criar crédito para atender 

despesas não fixadas no 

orçamento. 

Atender a despesas 

imprevisíveis e urgentes, em 

decorrência de guerra, comoção 

interna ou calamidade pública. 

Autorizaç

ão 

legislativa 

Necessária antes da 

abertura do crédito, 

podendo constar na própria 

LOA - quando o legislativo 

autoriza previamente o 

poder executivo, através da 

determinação de um 

percentual do orçamento 

que poderá ser 

suplementado – ou em lei 

específica. 

Necessária antes da 

abertura do crédito, 

devendo constar em lei 

específica. 

Independe de autorização 

legislativa prévia. Quando a 

abertura se der por meio de 

decreto do Poder executivo, este 

comunicará imediatamente ao 

legislativo. 

Abertura 

Autorizados por lei. Autorizados por lei. Na União, por meio de Medida 

Provisória. Nos demais entes, 



Os créditos orçamentários e adicionais 

Origem 

de 

recursos 

O Superávit financeiro; o 

Excesso de arrecadação; o 

Anulação total ou parcial 

de dotação orçamentária 

ou crédito adicional; o 

Operações de crédito 

autorizadas e viáveis 

juridicamente; o Recursos 

que, em decorrência de 

veto, emenda ou rejeição 

do projeto de Lei 

orçamentária, ficaram sem 

despesas correspondentes 

e a reserva de 

contingência. 

O Superávit financeiro; o 

Excesso de arrecadação; 

o Anulação total ou 

parcial de dotação 

orçamentária ou crédito 

adicional; o Operações de 

crédito autorizadas e 

viáveis juridicamente; o 

Recursos que, em 

decorrência de veto, 

emenda ou rejeição do 

projeto de Lei 

orçamentária, ficaram 

sem despesas 

correspondentes e a 

reserva de contingência. 

Não é necessária a indicação 

de recursos para a abertura de 

créditos extraordinários. 
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Vigência 

 

Desde a sua abertura até o 

término do exercício 

financeiro. 

 

Desde a sua abertura até o 

término do exercício 

financeiro. Contudo, se a 

autorização for 

promulgada nos últimos 

quatro meses daquele 

exercício, poderão ser 

reabertos no limite dos 

seus saldos e incorporados 

ao orçamento do exercício 

subseqüente. 

 

Desde a sua abertura até o 

término do exercício financeiro. 

Contudo, se a autorização for 

promulgada nos últimos quatro 

meses daquele exercício, 

poderão ser reabertos no limite 

dos seus saldos e incorporados 

ao orçamento do exercício 

subseqüente. 


