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Introdução ao Orçamento Público 

Noções de Direito Financeiro (Doutrina) 

- É o ramo do Direito Público que tem por objeto a 

Atividade Financeira do Estado (AFE) 

- É o conjunto de normas e princípios que regulam a AFE 

 

# AFE abrange o estudo do orçamento público, da receita 

pública, da despesa pública e do crédito público. 
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Direito Financeiro (Competência Legislativa)–Art. 24, CF/88 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e 
urbanístico; 

II - orçamento; ... 

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência 
da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas 
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. 
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Direito Financeiro (Competência Legislativa)–Art. 24, CF/88 

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os 
Estados exercerão a competência legislativa plena, para 
atender a suas peculiaridades. 

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais 
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

 

# De acordo com o art. 24, CF/88, o Direito Financeiro é 
autônomo em relação aos outros ramos do Direito. 

 

 

 

 

 



Introdução ao Orçamento Público 

Histórico do Orçamento no Brasil 

- 1824 (Const. Imperial): E=Executivo e A=Legislativo. Em 

1830 surgiu a primeira lei orçamentária 

- 1891: E e A=CN (iniciativa CD). Criação do TC 

- 1934 (Getúlio Vargas): E=Executivo e A=Legislativo. 

- 1937 (Estado Novo - Autoritarismo): E=Depto Adm. 

Executivo e A=CD e Conselho Federal (não instalados). 

 



Introdução ao Orçamento Público 

Histórico do Orçamento no Brasil 

- 1946 (Redemocratização): E=Executivo e A=Legislativo 

(com emendas).  

- 1967 (Regime Militar): E=Executivo e A=Legislativo (sem 

emendas relevantes e vedação para criar ou aumentar 

despesas). Surgimento do Decreto Lei 200/67 

- 1988 (República): E=Executivo e A=Legislativo (com 

emendas).  



Introdução ao Orçamento Público 

Legislação Aplicável – Normas 

- CRFB/88 (Arts. 163 a 169); 

 

- Lei nº 4.320/64 

  (Normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da U, E, DF e M.) 

 

- LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) 

 

- Port MPOG nº 42/99 e Port Int STN/SOF nº 163/2001 
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Legislação Aplicável – Normas (continuação) 

- Decreto 93.872/1986 

 

- Manual Técnico do Orçamento - MTO 2018 

 

- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(MCASP) – 7ª edição – válido a partir de 2017 
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Lei 4.320/64 – Normas Gerais de Direito Financeiro 

- Elaboração da Lei 4.320/64 como Lei Ordinária (LO) 

- CF/88 exige Lei Complementar (LC) para tratar de 

assuntos de Direito Financeiro (art. 165, § 9º). 

§ 9º - Cabe à lei complementar: 

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, 
a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de 
diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual; ... 
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Lei 4.320/64 – Normas Gerais de Direito Financeiro 
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(Analista de Procuradoria - Apoio Administrativo – PGE/BA 
– 2013 - Adaptada) A Lei federal no 4.320/1964, que 
estabelece normas gerais de Direito Financeiro, foi 
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 como lei 

  

(A) complementar, sendo, portanto, formalmente ordinária 
e materialmente complementar. 

(B) ordinária, sendo, portanto formalmente complementar e 
materialmente ordinária. 

(C) complementar, sendo, portanto, formalmente delegada e 
materialmente complementar. 



Introdução ao Orçamento Público 

(Analista de Procuradoria - Apoio Administrativo – PGE/BA 
– 2013 - Adaptada) A Lei federal no 4.320/1964, que 
estabelece normas gerais de Direito Financeiro, foi 
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 como lei 

  

(D) complementar, sendo, portanto, formalmente 
complementar e materialmente ordinária. 

(E) delegada, sendo, portanto, formalmente complementar 
e materialmente delegada.  
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