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RESUMO 

 

O orçamento público surgiu com a consagração do Estado de Direito, após as 

revoluções liberais dos Séculos XVII e XVIII, como uma importantíssima garantia 

constitucional dos cidadãos frente ao exercício da atividade financeira estatal. 

Desde então, ele experimentou sensível evolução até configurar um basilar 

instrumento de controle e planejamento da ação estatal, voltada, modernamente, 

a atender fins sócio-econômicos. Em que pese a relevância desse instituto, 

sedimentou-se, a partir da segunda metade do Século XIX, uma doutrina, de 

origem alemã, que postulava a natureza meramente formal da lei orçamentária, 

qualificando o orçamento público como um ato administrativo executório, 

desprovido de normatividade jurídica. Malgrado esse entendimento tenha sido 

largamente aceito e difundido pela literatura financeira majoritária, não se pode 

deixar de observar a inconsistência científica e jurídica das teorias orçamentárias 

que negam a materialidade e a imperatividade do orçamento público, ressaltando-

se, inclusive, que essa oposição às teses ditas “clássicas” tem contundente 

amparo no ordenamento nacional, em especial no sistema orçamentário 

engendrado pela Constituição Federal brasileira de 1988. Por outro lado, deve-se 

esclarecer que o reconhecimento da natureza substancial e impositiva da lei 

orçamentária não impede a constatação de que ela própria se encontra submetida 

a certos limites, porquanto a execução do orçamento público é notadamente 

influenciada pela noção de flexibilidade. 

 

Palavras-chave: Estado de Direito; orçamento público; natureza jurídica. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMÉ 

 

Le budget public est apparu avec la consécration de l´État de Droit, après les 

révolutions libérales du XVIIe et XVIIIe Siècles, comme une importante garantie 

constitutionnelle des citoyens contre l'exercice de l'activité financière de l'État. Dès 

lors, il a connu des sensibles évolutions jusqu’à ce qu’il devienne un outil de base 

pour le contrôle et la planification de l'action publique, consacrée, à l’époque 

moderne, à répondre aux besoins socio-économiques. Malgré la pertinence de cet 

institut, depuis la deuxième moitié du XIXe Siècle, une doctrine, d'origine 

allemande, était sédimentée; elle postulait le caractère purement formel de la loi 

de finances, pour qualifier le budget public comme un acte administratif 

exécutoire, dépourvu de normativité juridique. Même si cette compréhension a 

était largement acceptée et diffusée par la littérature financière majoritaire, on ne 

peut s'empêcher de remarquer l'incohérence scientifique et juridique de ces 

théories qui nient le contenu impératif et materiel du budget public, soulignant 

même que l'opposition aux thèses "classiques" a un soutien massif dans 

l’ordonnancement juridique national, en particulier dans le système budgétaire 

engendrée par la Constitution Fédérale brésilienne de 1988. En outre, il convient 

noter que la reconnaissance du caractère substantiel et impératif de la loi de 

finances n'empêche pas la conclusion selon laquelle lui-même est soumis à 

certaines limites, puisque l'exécution du budget de l'État est nettement influencée 

par le concept de flexibilité. 

 

Mots-clés: État de Droit; budget public; caractère juridique. 
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INTRODUÇÃO 

 

Partindo-se de uma noção genérica de Estado como ordem 

política da Sociedade e de sua evolução ao longo da história da humanidade, 

muitos pensadores já se ocuparam da tentativa de estabelecer um fiel conceito 

dessa basilar instituição. Todavia, considerando as diversas formulações e 

acepções do termo1, parece mais adequado se adotar o conceito de Groppali, que 

define Estado como a “pessoa jurídica soberana, constituída de um povo 

organizado sobre um território, sob o comando de um poder supremo, para fins de 

defesa, ordem, bem estar e progresso social”2. 

A adesão a esse conceito se justifica em razão da inserção do 

elemento finalidade em seu teor, porquanto, conforme anota o mencionado autor, 

não se pode deixar de reconhecer a defesa, a ordem, o bem estar e o progresso, 

que representam o fim supremo de qualquer Estado, em qualquer tempo, como 

elementos formadores dessa entidade, uma vez que tais finalidades constituem o 

conteúdo de toda a atividade estatal3. 

Em verdade, apesar da doutrina dos fins do Estado remontar à 

antiguidade, ela perdeu importância com o formalismo das teorias jurídicas 

estatais desenvolvidas a partir o Século XVII, tendo recuperado vigor com 

Jellinek, para quem uma definição de Estado puramente formal, que prescindisse 
                                                 
1
 De acordo com Paulo Bonavides, “há pensadores que intentam caracterizar o Estado segundo 

posição predominantemente filosófica; outros realçam o lado jurídico e, por último, não faltam 
aqueles que levam mais em conta a formulação sociológica de seu conceito” (BONAVIDES, Paulo. 
Ciência Política. 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 62). 
2
 GROPPALI, Alessandro. Doutrina do Estado. Trad. Paulo E. De Souza Queiroz. São Paulo: 

Saraiva, 1962, p. 140. 
3
 Ibid., p. 141 
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totalmente de seus fins, não poderia nunca dar uma imagem perfeita dessa 

instituição, pois a finalidade é um traço característico, que a distingue de outras 

associações4. Nesse ritmo, o autor afirma que, do ponto de vista da justificação 

teleológica, o Estado tem a seguinte característica: “asociación de un pueblo, 

poseedora de una personalidad jurídica soberana que de un modo sistemático y 

centralizador, valiéndose de medios exteriores, favorece los intereses solidarios 

individuales, nacionales y humanos en la dirección de una evolución progresiva y 

común”5. 

No mesmo sentido, Dalmo Dallari salienta que “o problema da 

finalidade do Estado é de grande importância prática, sendo impossível chegar-se 

a uma idéia completa de Estado sem ter consciência de seus fins”, completando:  

“o Estado, como sociedade política, tem um fim geral, constituindo-se 
em meio para que os indivíduos e as demais sociedades possam atingir 
seus fins particulares. Assim, pois, pode-se concluir que o fim do Estado 
é o bem comum, entendido este como conceituou o Papa JOÃO XXIII, 
ou seja, o conjunto de todas as condições de vida social que consintam 
e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana”6. 

 

Em síntese, ainda que não se aceite ser a promoção do bem 

comum a finalidade geral do Estado7, parece induvidoso que a noção de Estado 

perpassa pela compreensão de seus fins, cuja menor ou maior amplitude será 

determinada por uma decisão política, tomada em consideração aos anseios 

sociais e às circunstâncias históricas relativas a uma certa época e lugar, mas 

sempre voltada a garantir o progresso e o desenvolvimento integral de seu povo, 

criando as condições para que cada indivíduo e grupo social consiga atingir seus 

fins particulares. 

Assim, a determinação das “necessidades públicas” - que, em 

último termo, representam os fins a serem alcançados pelo Estado - varia no 

                                                 
4
 Ver JELLINEK, Georg. Teoria General del Estado. Trad. Fernando de los Ríos. 2ª ed. Buenos 

Aires: Albatros, 1970, p. 171 et seq. 
5
 Ibid., p. 196 

6
 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 

1995, p. 87-91 
7
 Sublinha-se que Jellinek não concorda com essa posição esposada por Dallari, porquanto 

considera a idéia de bem comum, ou bem estar, vaga e suscetível de favorecer a conservação de 
instituições antigas, em detrimento das novidades a serem perseguidas pelas gerações presentes 
ou futuras (ver JELLINEK, op. cit., p. 195). 
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tempo e no espaço, sendo elas definidas pelos órgãos políticos, em atenção aos 

interesses de uma sociedade específica e de seus diversos grupos8.  

Agora, independentemente daquilo que se compreenda como 

necessidade pública, cuja satisfaçao incumbe ao Estado, é certo que a sua 

concretização impõe gastos, dependendo, por óbvio, de recursos, pois sem estes 

a atuação do ente estatal restaria comprometida. 

A despeito de o Estado também explorar outros meios para 

captação de receita, a principal forma de obtenção dos recursos imprescindíveis à 

realização das necessidades públicas se dá por meio da coerção efetivada pela 

pelo poder supremo estatal sobre seus súditos, diferenciando-se a “economia 

pública” da atividade privada, sobretudo, em razão de sua imposição por 

processos coativos9. Destaca-se que, a princípio, para captação de recursos junto 

aos particulares, além da cobrança de tributos, o Estado utilizava o seu poder 

para: requisitar bens e serviços, apossar-se de bens dos inimigos quando vencida 

a guerra (despojos) e exigir a colaboração gratuita de certos indivíduos no 

cumprimento de funções públicas10. Com o tempo, porém, e, em que pese a 

existência de alguns resquícios, esses mecanismos de arrecadação foram sendo 

substituídos pelo pagamento em moeda, constituindo o “processo da despesa 

pública”, que visa, justamente, à arrecadação de dinheiro para satisfação das 

necessidades públicas11. Essa busca por dinheiro e a consequente gestão dos 

recursos arrecadados, indispensáveis à realização das necessidades públicas, 

configura o que se convencionou chamar, modernamente, de “atividade financeira 

do Estado”. 

De acordo com Aliomar Baleeiro, “a atividade financeira consiste, 

portanto, em obter, criar, gerir e despender o dinheiro indispensável às 

                                                 
8
 Baleeiro ressalta a dificuldade de se estabelecer um critério científico para definição das 

“necessidades públicas”, esclarecendo, no entanto, que “necessidade pública é toda aquela de 
interesse geral, satisfeita pelo processo do serviço público. É a intervenção do Estado para provê-
la, segundo aquele regime jurídico, que lhe dá o colorido inconfundível. A necessidade torna-se 
pública por uma decisão dos órgãos políticos” (BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das 
Finanças. 15ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998, p. 4).  
9
 Ibid., p. 5. 

10
 Uma síntese das várias formas de arrecadação tributária promovidas ao longo dos tempos pode 

ser consultada em OLIVEIRA, Regis Fernandes. Curso de Direito Financeiro. 2ª ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 66-82 
11

 BALEEIRO, op. cit., p. 4. 
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necessidades, cuja satisfação o Estado assumiu ou cometeu àqueloutras pessoas 

de direito público”12; na mesma linha, Alberto Deodato resume a atividade 

financeira estatal como “a procura de meios para satisfazer às necessidades 

públicas”.13 

Nesse passo, é importante ressaltar que o estudo da atividade 

financeira do Estado compete, notadamente, à chamada Ciência das Finanças e, 

malgrado não exista um conceito pácifico na doutrina, pode-se compreendê-la, 

consoante aduz Baleeiro, como “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”14; ou, no dizer de Deodato, como a “ciência que estuda 

as leis que regulam a despesa, a receita, o orçamento e o crédito público”15, 

esclarecendo, no entanto, este autor que: 

“A Ciência das Finanças não é uma ciência jurídica. Não é ramo do 
Direito. Está dentro do quadro das Ciências Políticas. De fato: as 
Ciências Políticas abrangem a Política pròprimanente dita, a 
Administração social e a Administração política. As Finanças, estando 
incluídas na Administração política, claro que são um ramo de Ciência 
Política. (...) Não tem vida isolada nossa Ciência. Se tôdas as ciências 
são ramos de um sistema de conhecimentos humanos, cada ciência 
tem com algumas mais afinidades, mais analogias que com outras. 
Assim, a Ciência das Finanças mais se entrosa com a Economia 
Política, com a História, com a Estatística, com a Contabilidade”16. 

 

Assim, considerando ser a Ciência das Finanças “um conjunto 

enciclopédico de conhecimentos e meditações sociológicas, políticos, 

econômicos, administrativos, psicológicos etc, que servem de instrumentação 

                                                 
12

 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 15ª ed. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 1998, p. 4.  
13

 Completa, ainda, o autor: “Essas necessidades são infinitas. De terras, de casas, de estradas, 
de ruas, de pontes, de navios, de defesa interna e externa, de justiça, de funcionários e 
trabalhadores. Um mundo, enfim, de fins e serviços. Mundo que cresce dia a dia, com o 
intervencionismo do Estado, em busca do bem-estar social. As suas funções não são mais apenas 
as de assegurar a ordem e a justiça, mas as de previdência e assistência. O zêlo pela velhice e 
pela doença. Pela existência digna. Pela família. Tudo isso custa dinheiro. E é a aquisição de 
dinheiro que constitui precipuamente, a atividade financeira do Estado, que é, em síntese, um ente 
que arrecada e que paga. É o maios criador e consumidor de riquezas” (DEODATO, Alberto. 
Manual de Ciência das Finanças. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 1965, p. 9). 
14

 BALEEIRO, op. cit., p. 8. 
15

 DEODATO, op. cit., p. 17. 
16

 Ibid., p. 18. 
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política para o legislador”17, ela se revela uma ciência ontológica, destinada a 

auxiliar o agente político na formulação da política financeira do Estado18. 

Diante, então, da complexidade dos fenômenos financeiros e da 

natureza teórico-informativa da Ciência das Finanças, destaca-se caber o estudo 

aplicado dos aspectos jurídicos relacionados à atividade financeira estatal, 

particularmente, à Ciência Jurídica, por meio de um ramo específico e autônomo, 

denominado “Direito Financeiro”19. Outrossim, sublinha-se que, apesar de seu 

objeto material ser o mesmo da Ciência das Finanças, compete ao Direito 

Financeiro realizar uma diferente abordagem do fenômeno, concentradando-se 

em analisar o conjunto de normas jurídicas que regula a atividade financeira do 

Estado, que se desdobra, por sua vez, em receitas, despesas, orçamento, crédito 

e processo fiscal20. 

Nesses termos, o estudo jurídico do orçamento público, como 

instrumento basilar de previsão de receitas e fixação das despesas estatais para 

um certo período, mostra-se de fundamental importância para a compreensão dos 

limites jurídicos da atividade financeira estatal e, em última instância, dos próprios 

fins do Estado.  

Contudo, ao se adentrar na seara do Direito Orçamentário, 

depara-se, prontamente, com uma questão pressuposta a ser resolvida, pois sob 

ela gravitam todos os efeitos da instituição orçamentária, qual seja: a definição da 

natureza jurídica do orçamento público.  

Na verdade, esse problema deriva de uma doutrina financeira 

tradicional, largamente difundida e aceita, que, a despeito das modernas 

Constituições exigirem a expressa aprovação do orçamento público pelo 

Parlamento, insiste em negar a normatividade jurídica da lei orçamentária, 

                                                 
17

 ATALIBA, Geraldo. Apontamentos da Ciência das Finanças, Direito Financeiro e Tributário. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1969, p. 50. 
18

 Ver BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 15ª ed. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 1998, p. 8 et seq. 
19

 Acerca das discussões quanto ao conceito e autonomia do Direito Financeiro, ver SAINZ DE 
BUJANDA, Fernando. Sistema de Derecho Financiero. Madrid: Faculdad de Derecho de La 
Universidad Complutense, 1977; e BALEEIRO, op. cit., p. 33 et seq.  
20

 BALEEIRO, op. cit., p. 36. 
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compreendendo-a como um mero ato administrativo executivo - lei apenas em 

sentido formal.21 

Desta feita, não obstante alguns autores considerem ser a 

discusão da natureza jurídica do orçamento público um debate inócuo, desprovido 

de aplicabilidade prática, refutamos, de forma veemente, esse entendimento, 

porquanto, apesar de sua aparente feição formalista, o tema tem reflexos diretos 

e imediatos na conformação das relações de poder entre os órgãos estatais 

(Executivo e Parlamento), no que se refere ao domínio da matéria financeira, dele 

decorrendo a definição do papel do Legislativo na aprovação do orçamento e a 

compreensão do alcance - efeitos jurídicos - das disposições constantes da lei 

orçamentária22. Em outras palavras, ao se investigar a natureza jurídica do 

orçamento público está-se analisando o próprio modelo de organização política 

estatal engendrada a partir do constitucionalismo moderno, aferindo, em especial, 

os efetivos limites jurídicos da ação financeria governamental. 

Nesse passo, dada a inquestionável relevância do assunto e 

considerada as dúvidas e confusões que ainda permeiam a doutrina e a 

jurisprudência nacionais, a presente pesquisa pretende se debruçar sobre o 

problema da natureza jurídica do orçamento público, estando este trabalho 

estruturado em três capítulos. 

                                                 
21

 Nessa linha, Ferreira Lapatza afirma: “la tesis del presupuesto como Ley formal se reduce, en 
esencia, a una afirmación: la Ley de Presupuestos no contiene normas jurídicas; y a una 
consecuencia: no regula ni afecta a las realciones jurídicas entre el Estado y los particulares 
(FERREIRO LAPATZA, José Juan. Curso de Derecho Financiero Español. V. I. 24ª ed. Madrid: 
Marcial Pons, 2004, p. 298). 
22

 Nesse sentido, expõe Rodriguez Bereijo: “La polémica doctrinal surgida en torno a la cuestión 
de la naturaleza del Presupuesto reviste indudable interes dogmático, auque quizá la atención que 
se le ha dedicado sea, desde el ponto de vista práctico, excesiva, puesto que no importa tanto 
determinar la naturaleza jurídica de la institución presupuestaria como analizar los efectos que 
ésta produce respecto a los ingresos y a los gastos públicos, pues – en último análisis – la 
naturaleza jurídica de una institución no es más que una síntesis de los efectos que de ella se 
derivan (...) Pero, de otra parte, no puede olvidarse que es sobre todo con respecto al Presupuesto 
como se revela la conexión en la organización política y el Derecho financiero. El Presupuesto 
expresa, quizá mejor que ninguna otra institución del Derecho público, el carácter de compromiso 
entre poderes del régimen parlamentario, en cuanto da lugar a una distribución de competencias 
en materia financiera entre los poderes del Estado. Por eso, todo análisis profundo de la institución 
presupuestaria lleva implícito necesariamente el aspecto jurídico-político de las relaciones entre el 
Parlamento y el Gobierno. Esta conexión estrecha entre la teoria jurídica del Presupuesto y el 
Derecho constitucional, latente en toda materia presupustaria, cobra especial relieve en el 
problema de la naturaleza jurídica del Presupuesto (...)” (RODRIGUEZ BEREIJO, Alvaro. El 
Presupuesto del Estado. Introducción al Derecho Presupuestario. Madrid: Editorial Tecnos, 1969, 
p. 41). 
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No primeiro capítulo, procurar-se-á relatar a evolução do 

orçamento público e de suas funções, apontando, inicialmente, seus 

antecedentes e sua origem histórica, para, então, realçar as transformações 

sofridas pelo instituto, até configurar um instrumento de controle e de 

planejamento da ação estatal. 

No segundo capítulo, buscar-se-á analisar, especificamente, o 

problema da natureza jurídica do orçamento público, apresentando a origem 

histórica da discussão e as várias teorias doutrinárias que tratam do tema, para, 

ao final, teçermos nossas considerações. 

Já o terceiro e último capítulo será dedicado a explorar a 

particular evolução do instituto orçamentário no Brasil, bem como as nuances 

nacionais do debate - doutrinário e jurisprudencial - acerca de sua natureza 

jurídica, para, na sequência, tomando por base o sistema orçamentário disposto 

na Constituição de 1988, ser apresentada a posição do autor sobre esse 

problema, definindo-se, por fim, os limites jurídicos da lei orçamentária em nosso 

país. 
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1. O ORÇAMENTO PÚBLICO E SUAS FUNÇÕES 

 

1.1. Antecedentes e origem histórica do orçamento público 

 

A noção genérica de orçamento público como um documento que 

de modo completo, unitário e anual previa as receitas e os gastos estatais, 

servindo de instrumento para a efetivação de um controle social sobre a atividade 

financeira do Estado, nasceu com a instauração do Estado de Direito, após as 

revoluções liberais ocorridas entre os Séculos XVII e XVIII. 

Contudo, malgrado a consolidação desse mecanismo de controle 

parlamentar dos gastos públicos tenha sido uma exigência do ideal liberal 

burguês, expresso nas constituições modernas, cabe observar que a concepção 

do orçamento público não foi fruto de elucubrações teóricas, resultando, em 

verdade, de um longo processo histórico que acompanhou a evolução do próprio 

Estado e de sua atividade financeira, em particular.23  

Nesse sentido, pode-se verificar que, desde as primitivas 

civilizações da Antiguidade, práticas de gestão financeira visando ao controle dos 

ingressos e gastos públicos vêm sendo desenvolvidas. As Fazendas egípcia e 

babilônica, por exemplo, já apontavam a necessidade de relacionar as receitas e 

despesas do Império, estabelecendo técnicas de contabilidade para orientar a 

administração pública. Na Grécia antiga, também é possível constatar uma 

                                                 
23

 Um amplo relato sobre a evolução histórica do Direito Financeiro, como ordenação jurídica da 
atividade financeira estatal, e, conseqüentemente, do próprio direito orçamentário pode ser 
encontrado em SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho. T. I. Madrid: Instituto de 
Estudios Politicos, 1975, p. 119-463. 
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crescente preocupação com a administração fazendária, tendo Xenofonte 

defendido a necessidade de um “plano” que fixasse a previsão de ingressos da 

cidade de Atenas, como forma de potencializar sua economia, liberando-a da 

dependência de tributos estrangeiros; indo além, Aristóteles já afirmava ser 

fundamental conhecer os ingressos e gastos públicos para bem administrar a 

Fazenda, pois só assim seria possível aumentar a receita, se ela não se 

mostrasse suficiente para atender aos fins previstos, e diminuir as despesas, 

quando elas fossem supérfluas e excessivas24. Na República Romana, por sua 

vez, pode-se identificar um progressivo aperfeiçoamento da burocracia estatal, 

tendo sido criados importantes mecanismos e instituições de gestão financeira, 

como o “censo” e o “aerarium populi”, direcionadas a assegurar uma maior 

eficiência à captação de recursos e à realização dos gastos públicos.25 

No entanto, apesar de se registrar a existência e o aprimoramento 

de relevantes medidas contábeis e administrativas tendentes a garantir o controle 

do gasto estatal a partir da Antiguidade Clássica, é certo que as civilizações 

desse período jamais contaram com um instituto jurídico próximo ao orçamento 

público. Na realidade, os esboços de alguns elementos e princípios inerentes ao 

orçamento público, tal como concebido pelas modernas constituições liberais, só 

podem ser encontrados no decorrer da Baixa Idade Média, estando intimamente 

associados à limitação do poder tributário estatal por órgãos representativos, ante 

o reconhecimento do direito dos contribuintes consentir com a cobrança de certos 

tributos. 

No caso, o sistema feudal, consolidado no continente europeu 

com a queda do Império Romano, provocou o fracionamento do poder político e 

financeiro, na medida em que, ao receberem dos Reis a concessão de vastas 

porções de terras, sob juras de fidelidade, os nobres senhores feudais passaram 

a deter uma forte autonomia, inclusive fiscal, sobre os seus domínios.  

                                                 
24

 A menção dos pensamentos filosóficos de Xenofonte e Aristóteles foi extraída de GONZÁLEZ 
GARCÍA, Eusebio. Introduccion al Derecho Presupuestario. Concepto, Evolución Histórica y 
Naturaleza Jurídica. Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 1973, p. 78-79. 
25

 Sobre alguns aspectos jurídicos relativos à administração financeira e ao controle do gasto 
público nessas civilizações clássicas, ver SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho. 
T. I. Madrid: Instituto de Estudios Politicos, 1975, p. 135-174; e GONZÁLEZ GARCÍA, op. cit., p. 
77-87. 
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Especificamente quanto à ordem financeira, estabeleceu-se uma 

confusão entre o Erário público e o patrimônio do Rei; ademais, a quebra da 

unidade fazendária levou ao enfraquecimento da Fazenda real, pois muitos 

tributos, antes recolhidos para a Coroa, passaram a pertencer aos senhores 

feudais. Assim, na Idade Média, a receita da Fazenda régia era composta pela 

mistura de ingressos, variáveis e imprevisíveis, derivados da imposição de 

tributos sobre os súditos, inclusive sobre os senhores feudais, em razão da 

autoridade política real - relação de direito público -, e, principalmente, de 

recursos provenientes das relações privadas dominiais, fundadas no direito de 

propriedade que o Monarca detinha, na qualidade de “senhor”, sobre suas 

próprias terras (lembra-se que o Rei era o maior latifundiário da época).26  

Entretanto, diante da constante necessidade em atender gastos 

supervenientes, sobretudo relacionados ao financiamento das guerras, os Reis se 

viram obrigados a complementar as rendas ordinárias da Coroa, obtendo novos 

recursos. Considerando, todavia, a dificuldade em criar novos impostos ou 

majorar os antigos27, ante a séria resistência dos súditos, a solução engendrada 

foi a cobrança de prestações extraordinárias de caráter pessoal a incidir, 

especialmente, sobre uma nova classe social de comerciantes, artesãos e 

pequenos industriais que se formava, acompanhando o crescimento das cidades. 

Observa-se, porém, que a cobrança de um imposto pessoal esbarrava numa 

remota doutrina, entranhada aos costumes da época e à consciência dos homens 

livres, que proclamava a índole voluntária das contribuições pessoais.28  

Sendo assim, a Monarquia foi posta diante de um conflito, pois, se 

de um lado, a proeminência econômica alcançada pela burguesia (habitantes das 

cidades) se mostrava uma excelente fonte de renda para satisfação das 

necessidades financeiras do reino, o enraizado costume de exigir o 

consentimento dos homens livres para pagamento de prestações de natureza 

pessoal limitava os anseios da realeza. Ademais, estando a burguesia alijada da 

                                                 
26

 Ver SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho. T. I. Madrid: Instituto de Estudios 
Politicos, 1975, p. 211-218. 
27

 A despeito de, modernamente, entender-se ser o imposto uma espécie de tributo - destacando-
se a existência de diversas teorias jurídicas sobre o assunto (bipartite, tripartite, quadripartite e 
pentapartite) -, tomamos a expressão “imposto” em seu sentido lato, como sinônimo de “tributo”, 
com vistas a facilitar a análise histórica aqui relatada. 
28

 SAINZ DE BUJANDA, op. cit., p. 219. 
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administração do governo, era improvável que ela aceitasse suportar toda a carga 

tributária sem o recebimento de alguma contrapartida.  

Nessa perspectiva, com vistas a atender as urgências do reino, os 

Monarcas foram impelidos a pedir o consentimento da burguesia, como forma de 

legitimar a cobrança de prestações extraordinárias de caráter pessoal, permitindo, 

em troca, o acesso de seus representantes aos Conselhos ou Cúrias Régias, 

organismos destinados a assessorar os Reis nas questões de governo e que, até 

então, eram compostas exclusivamente pela alta nobreza e pelo alto clero. Com 

essa medida, além de atender as necessidades financeiras das Coroas, foi 

possível resolver, também, o problema das constantes petições que eram 

dirigidas aos Monarcas pelos representantes das cidades em demanda, 

sobretudo, de proteção; tendo servido, ainda, para reforçar o poder real junto à 

nobreza, uma vez que esta sempre demonstrou irresignação com o crescimento 

de núcleos urbanos sobre os quais não podia exercer os seus poderes 

dominiais29. Sobre esses acontecimentos, expõe Sainz de Bujanda: 

“Al hacerse indispensable esta modalidad impositiva [impostos 
extraordinários] para remediar el déficit creciente de la Hacienda real, 
provocado por un conglomerado de factores - necesidades crecientes 
de la guerra, desarrollo de la burocracia, complicaciones 
internacionales, fastuosidad de la Corte, despilfarros de los funcionários 
-, las fuerzas sociales llamandas a levantar las cargas hicieron sentir su 
presencia en la Administración pública y limitaron el poder regio en 
materia fiscal, condicionando la entrega de los auxilios económicos. 
Recobró así vigor el principio de voluntariedad de los impuestos sobre la 
población libre y fueron los proprios Monarcas quienes, queriendo evitar 
la resistencia de los súbditos al pago de los servicios, se decidieron a 
convocarles para pedírselos. Los ingresos extraordinarios de carácter 
público consistieron, pues, fundamentalmente, en impuestos personales 
establecidos sobre los pobladores libres de las ciudades y villas para 
remediar, en ocasiones de especial gravedad, la insuficiencia de las 
rentas ordinarias de la Corona”.30 

 

Essa decisão de autorizar a participação de representantes 

plebeus nos Conselhos Reais, como forma de assegurar o consentimento dos 

súditos à cobrança de certos encargos fiscais, acabou por consolidar a antiga 

doutrina que defendia o caráter voluntário do imposto e implicou a paulatina 

                                                 
29

 Ver SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho. T. I. Madrid: Instituto de Estudios 
Politicos, 1975, p. 229-230. 
30

 Ibid., p. 220. 
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transformação da natureza desse órgão, dando origem a instituições 

assembleares novas, que receberam diferentes denominações (“Cortes”, “États 

Généraux”, “Commons”, “Dietas”, etc), nos vários reinos da Europa feudal.  

Inicialmente, a atuação dessas assembléias estamentais se 

concentrava em resolver questões monetárias e, fundamentalmente, em apreciar 

o pedido real de cobrança de tributos extraordinários; por isso, sua convocatória 

pelos Reis era ocasional. Especificamente quanto à autorização para cobrança de 

certos tributos, observa-se que a participação dos súditos se restringia a averiguar 

se o sacrifício financeiro que lhes era solicitado se mostrava suportável, não 

chegando eles a propriamente examinar a motivação do pedido real nem a 

natureza dos gastos. Desse modo, o consentimento à imposição do imposto 

extraordinário se apresentava mais como um direito de defesa dos contribuintes, 

em oposição à faculdade dos Monarcas de sempre a eles recorrer demandando 

novos recursos31. Mas, com o tempo, a periodicidade das convocatórias foi 

aumentando, porquanto a utilização do procedimento de pedir o consentimento 

dos súditos como forma de legitimar a cobrança de impostos revelara-se um 

ótimo sistema para atender ao contínuo aumento dos gastos da Coroa, e as 

prestações extraordinárias foram adquirindo um caráter ordinário, transformando-

se, gradativamente, na principal fonte de recursos para o atendimento das 

necessidades financeiras do reino. Nessas circunstâncias, as relações contratuais 

privadas, que, até então, sustentavam as finanças reais, foram perdendo força e, 

correlato ao robustecimento do poder tributário fundado na relação de direito 

público, as assembléias estamentais postularam faculdades fiscalizadoras sobre 

as despesas públicas, procurando, além disso, impor uma vinculação dos 

impostos ao atendimento dos interesses coletivos por elas determinados. A partir 

daí, o imposto tendeu a recuperar a natureza pública que havia perdido desde a 

inauguração do período feudal, reduzindo o perfil estritamente patrimonial da 

Fazenda pública32. 

Apresentado esse quadro geral, sublinha-se que, evidentemente, 

a incorporação dessa nova estrutura ao ordenamento jurídico-político europeu 
                                                 
31

 GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. Introduccion al Derecho Presupuestario. Concepto, Evolución 
Histórica y Naturaleza Jurídica. Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 1973, p. 95-96. 
32

 SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho. T. I. Madrid: Instituto de Estudios 
Politicos, 1975, p. 234-240. 
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não ocorreu de forma brusca, sendo fruto de um penoso processo de 

acomodação das forças políticas. Entretanto, ressalvadas pequenas 

especificidades, esse gradual fenômeno da limitação do poder real em matéria 

financeira pela atuação das assembléias estamentais desenvolveu-se de modo 

homogêneo por todo o território europeu, ao longo dos séculos XII a XVI. 

Na Espanha, os historiadores apontam a existência, desde o ano 

1091, de provas da incidência da doutrina da voluntariedade tributária, relatando a 

existência de um documento, assinado por Afonso VI, Rei de Leão, pelo qual se 

notificava a cobrança de um tributo extraordinário, fazendo expressa referência ao 

consentimento dos súditos; a partir de 1188, há registros da efetiva participação 

dos representantes das cidades na Cúria Régia e, em 1307, Fernando IV, Rei de 

Leão e Castela, transformou em Lei do Reino a condição de ser o consentimento 

das Cortes um requisito indispensável para cobrança de qualquer tributo, posição 

também seguida por outros reinos espanhóis ao longo do Século XIV. Em 

Portugal, há notícia de participação de representantes dos estamentos na Cúria 

Régia desde meados do século XIII, com o propósito de discutir o tributo de 

moeda foreira incidente sobre vassalos e representantes das cidades; mais tarde 

essas Cúrias se transformaram em Cortes, tendo elas incorporado o princípio da 

voluntariedade dos impostos, exigindo o expresso consentimento de seus 

representantes para imposição, primeiramente, dos impostos extraordinários e, 

posteriormente, de todos os impostos. Na Inglaterra, antes mesmo dos 

representantes das cidades passarem a integrar o Conselho Régio, os barões 

ingleses já buscavam limitar o poder tributário da Monarquia, tendo forçado o Rei 

João Sem Terra a assinar, em 1215, a Magna Carta, que proclamava, em sua 

cláusula XII, como garantia de liberdade, o princípio pelo qual nenhum tributo 

seria lançado sem o consentimento do Conselho Geral do Reino, salvo para 

resgate do Rei, elevação do filho mais velho a cavaleiro e dote da filha mais 

velha; em 1265, há o registro da entrada de representantes das cidades no 

Conselho Real; em 1379, as Commons forçaram o Rei Ricardo II a reconhecer, 

definitivamente, o princípio do consentimento. Na França, por outro lado, a 

evolução foi mais tardia. A primeira notícia da autorização de impostos 

extraordinários pelos États Généraux foi no ano de 1302; mas, isso não impediu 

as assembléias francesas de, rapidamente, estender a aplicação da doutrina da 
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voluntariedade a toda classe de impostos, propondo, ainda, audaciosas medidas 

para autorização do gasto público33.34  

Particularmente sobre o papel das Cortes espanholas, é 

importante reproduzir as seguintes palavras de Sainz de Bujanda: 

“Las Cortes fueron, ante todo, un vehículo de expressión de ciertas 
fuerzas sociales que, al consentir el impuesto e echar de ese modo 
sobre sus espaldas casi toda la carga tributaria, señalaron límites o 
condiciones a las pretensiones fiscales del Monarca. Tan importante fue 
la idea de la limitación del poder real en materia de tributos, que algún 
autor ve en ella la causa que motivó el ingresso en las curias regias de 
los burgueses o ciudadanos, y, por consiguiente, el nacimiento de las 
Cortes. Pero éstas, una vez creadas, desplegaron su actividade en 
diversas direcciones. Así, formularon peticiones a los Reys en punto a la 
reforma de los gastos públicos y examinaron las cuentas que aquéllos 
lês sometían para justificar los servicios [impostos]; distribuyeron y 
cobraron éstos y dedujeron reclamaciones contra los abusos cometidos 
por los arrendadores encargados de la cobranza de tributos.35 

 

Ressalta-se, portanto, o fato de, cimentada a prática de pedir a 

autorização dos representantes estamentais para instituição e cobrança dos 

impostos extraordinários, ter a atuação financeira das assembléias sido 

progressivamente ampliada, na medida em que crescia a demanda real por mais 

recursos. Assim, as forças sociais nelas atuantes não se conformaram em apenas 

limitar o poder tributário do Monarca, obrigando-o a pedir o seu consentimento 

para imposição de todos os impostos; mais que isso, elas pretenderam, na defesa 

de seus interesses, arrogar-se da atribuição de fiscalizar o gasto público, 

buscando, ainda, vincular o uso dos recursos arrecadados ao atendimento das 

necessidades coletivas.  

Melhor explicando essa evolução das funções financeiras das 

assembléias, verifica-se que, se, no início, os representantes estamentais, 

                                                 
33

 Como exemplo, em 1355, os Étas Généraux de la Langue d’Oïl (região do sul da França) 
condicionaram a manifestação de seu consentimento ao pedido real de imposição tributária ao uso 
exclusivo dos recursos para financiamento dos gastos de guerra (Ver GONZÁLEZ GARCÍA, 
Eusebio. Introduccion al Derecho Presupuestario. Concepto, Evolución Histórica y Naturaleza 
Jurídica. Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 1973, p. 101). 
34

 Acerca da transformação das Cúrias ou Conselhos Régios em assembléias estamentais e sobre 
a evolução das atribuições desses órgãos, ver SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y 
Derecho. T. I. Madrid: Instituto de Estudios Politicos, 1975, p. 192-312; GONZÁLEZ GARCÍA, op. 
cit., p. 97-98; e BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 15ª ed. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 1998, p. 413-416. 
35

 SAINZ DE BUJANDA, op. cit., p. 240-241. 
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envolvidos em um constante espírito de rebelião e antagonismo, não analisavam 

a motivação do pedido real de recursos, atuando apenas para impedir o 

cometimento de arbitrariedades e abusos por parte da realeza, com o caminhar 

dos anos, face à contínua demanda por novos e maiores impostos, as 

assembléias passaram a estabelecer o prazo de duração dos impostos 

consentidos e a exigir o exame dos gastos que ensejavam a solicitação 

monárquica, avaliando a sua utilidade pública.  

Premidos em obter os recursos e com vistas a assegurar uma 

aprovação rápida e fácil do pedido real, a administração fazendária se viu 

obrigada a atender aos ímpetos fiscalizadores das assembléias, especificando, 

cada vez mais, o destino dos recursos a serem arrecadados, podendo-se, 

inclusive, constatar, a partir do século XIV, a elaboração de “planos financeiros” 

que procuravam relacionar, de modo sintético e ordenado, os ingressos aos 

gastos públicos. Nesse sentido, apenas a título exemplificativo, a Fazenda real 

francesa chegou a apresentar, na convocatória dos États Généraux em 1314, um 

plano onde se fazia a distinção entre os gastos ordinários e os extraordinários; da 

mesma forma, na Inglaterra, o Rei Henrique IV foi instado, pelos representantes 

das Commons, a melhor detalhar as necessidades da Coroa, levando-o a 

apresentar, em 1411, o “financial statements” - relatório que especificava os 

gastos, detalhando, ainda, a forma de distribuição dos recursos arrecadados36. 

No entanto, mais que controlar o gasto público, avaliando a sua 

utilidade ou mesmo questionando os montantes necessários para a sua 

realização, muitas assembléias passaram a querer vincular a arrecadação dos 

impostos às despesas especificadas nos planos financeiros, que, na realidade, 

eram apresentados pela Fazenda Régia apenas para justificar a imposição dos 

impostos. Contudo, essas tentativas não tiverem grande sucesso, tendo, em boa 

medida, gerado um ressentimento na monarquia, animando-a a, num futuro 

próximo, promover radicais mudanças na relação estabelecida entre a Coroa e as 

assembléias estamentais. 
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Se é certo, porém, que a tentativa das assembléias de intervir na 

gestão financeira do Estado, determinando os gastos públicos, teve pouca 

efetividade, sendo frequentemente ignorada pela realeza, ela serviu para tornar a 

administração fazendária mais atenta à necessidade de melhor distribuir os 

recursos, restando induvidosamente sentadas as bases daquilo que futuramente 

viria a se chamar orçamento público37.  

Vê-se, portanto, que, a partir da afirmação do direito dos súditos 

em consentir com a cobrança dos impostos, outras condições financeiras a ele 

relacionadas foram progressivamente se definindo, como a previsão de sua 

duração, o exame dos gastos e a distribuição das receitas, constituindo essa 

estrutura um verdadeiro antecedente ao orçamento público moderno. 

Sem deixar, contudo, de reconhecer o significativo aprimoramento 

da gestão fazendária e das práticas contábeis ao longo da baixa Idade Média, 

esclareça-se, por essencial, que isso não deve induzir ao pensamento de que os 

planos financeiros elaborados pela Monarquia para servir de base à votação dos 

impostos configuravam autênticos orçamentos públicos. Primeiramente, 

considerando a persistência das relações de servidão e vassalagem, típicas do 

regime feudal, eles não abrangiam a totalidade dos ingressos e gastos da 

Fazenda régia; em segundo lugar, continuava a inexistir, nesse período, uma 

precisa separação entre Tesouro público e patrimônio privado do Rei; por fim, e 

fundamentalmente, sublinha-se que, a despeito das assembléias quererem influir 

na gestão da administração fazendária, vinculando a arrecadação do imposto 

autorizado aos gastos previstos no plano, este jamais teve o condão de obrigar, 

juridicamente, o Monarca. Outrossim, os planos financeiros elaborados pelas 

Fazendas medievais representavam, na realidade, uma mera planilha contábil, 

um relatório que catalogava parte dos ingressos e gastos do reino, relacionando 

uns aos outros.38 

Ademais, sobre esses planos financeiros, relata Gozález García, 

citando Vitagliano, estarem eles longe de estabelecer limites e regras práticas 
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para a gestão econômica da Coroa, referindo-se, na maior parte, ao passado e o 

pouco relacionado ao futuro era tão vago e impreciso que não podia representar 

qualquer impedimento ao exercício do poder soberano do Rei39. 

Nesses termos, é relevante perceber que a atribuição 

fiscalizadora das assembléias restringia-se, na prática, a um controle posterior do 

gasto público, pois o “plano”, em sua grande parte, apenas especificava despesas 

já realizadas; se a assembléia não concordasse com os gastos explicitados no 

plano, restava a ela negar o consentimento ao pedido real de imposição de 

impostos. Por conseguinte, não parece correto supor que, durante a Idade Média, 

quando o poder do rei era quase absoluto, as assembléias estariam autorizadas a 

realizar um rigoroso exame preventivo dos gastos futuros, com fito a limitar a ação 

executiva do Governo; certamente, isso não ocorria.  

Na realidade, conforme já dito anteriormente, a principal 

preocupação das assembléias era evitar a imposição de novos e maiores tributos 

sem que houvesse o consentimento dos súditos. Com o tempo, é fato que as 

funções das assembléias foram ampliadas, passando os seus integrantes a 

realizar um controle das despesas públicas, circunstância que contribuiu, 

inclusive, para uma maior racionalização na distribuição dos recursos obtidos com 

arrecadação dos impostos autorizados. Mas, apesar da administração fazendária 

até ter tido o cuidado de, na medida do possível, atender as demandas 

assembleares, destinando essas receitas à satisfação das necessidades públicas 

para as quais foram inicialmente solicitadas, isso não pode levar a crer que a 

ação fiscalizadora das assembléias estamentais importou a limitação da 

soberania real no que se refere à condução dos gastos públicos; isto é, por toda 

Idade Média, o Rei continuou sendo o detentor do poder soberano e, portanto, as 

assembléias não tinham poder de obrigá-lo juridicamente, impedindo-o de gastar 

mais ou de forma distinta do proposto no plano financeiro apresentado pela 

Fazenda régia como justificativa para o consentimento tributário.40  

Em resumo, consoante expõe Sainz de Bujanda, considerada a 

necessidade de aumentar as receitas da Fazenda régia para atender o contínuo 
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aumento dos gastos do reino, os Monarcas adotaram uma nova fórmula: pedir os 

recursos aos súditos. Todavia, para dar seu consentimento, os contribuintes 

passaram a exigir que os Reis explicassem às assembléias estamentais o destino 

dos recursos solicitados. Formou-se, então, um regime financeiro radicalmente 

original, baseado na autorização do imposto e na fiscalização do gasto. A 

administração da Fazenda real teve de ser racionalizada, sendo necessário o 

exame da utilidade dos ingressos e dos gastos públicos. Apesar das assembléias 

estamentais não terem um poder decisório quanto à gestão financeira do reino, 

foram nelas que se desenvolveram as principais disputas em matéria de 

ingressos e gastos, dando origem ao direito financeiro moderno.41 

Nessa linha, verifica-se ter a evolução das instituições medievais 

durante os séculos XII a XV contribuído para uma gradual transição da 

organização política feudal para o Estado moderno, tendo o crescimento das 

cidades, o desenvolvimento da atividade mercantil e a formação de uma classe 

social (burguesia) cada vez mais econômica e politicamente influente aparecido 

também como importantes elementos impulsionadores desse lento processo de 

transformação. O ressurgimento do comércio como elemento dinâmico da 

economia, ao propiciar um grande acúmulo de riqueza, permitiu que, pouco a 

pouco, o capitalismo fosse substituindo o feudalismo como sistema de produção. 

O continuo enfraquecimento da nobreza, decorrentes do fracasso das Cruzadas, 

do esgotamento do regime feudal e da ascensão da burguesia, favoreceu os 

camponeses a abandonarem os domínios senhoriais e migrarem para as cidades 

em busca de liberdade. Mais tarde, a própria nobreza feudal sentiu-se atraída 

pela vida nos centros urbanos, passando a arrendar suas terras e a depender das 

rendas pagas pelos cultivadores. O aumento do número de homens livres, 

emancipados da servidão feudal, reforçou o poder do Rei, possibilitando o 

revigoramento do direito público de base romana. As relações dominiais de 

natureza jurídico-privadas foram perdendo forças, sendo sucedidas pelas 

relações de direito público que ligavam o Rei aos seus súditos. Além disso, a 

realeza encontrou na nova burguesia a sua principal fonte de financiamento e a 

fórmula de autorização de impostos funcionava como um excelente mecanismo 

                                                 
41

 SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho. T. I. Madrid: Instituto de Estudios 
Politicos, 1975,. p. 243-244. 



29 
 

para a Monarquia captar os recursos necessários ao estabelecimento de uma 

estrutura pública centralizada, propiciando, ainda, a formação de um exército 

profissional. Nessa sequência, observou-se o robustecimento da autoridade régia, 

viabilizando, sob o comando de uma monarquia fortalecida, a unificação territorial 

dos reinos e a organização de um Estado nacional.42 

Assim sendo, a partir da centralização do poder político na figura 

do Rei, o regime feudal desapareceu e surgiu, ao final do século XV, o moderno 

Estado-Nação. A formação desse Estado unificado, com o poder concentrado na 

pessoa do Monarca, garantiu o retorno da unidade política, jurídica e financeira 

que havia se perdido com o fim do Império Romano, abrindo espaço para um 

pujante progresso econômico mercantilista e para os futuros descobrimentos 

ultramarinos e processos de colonização. 

No aspecto jurídico, a afirmação desse Estado nacional permitiu o 

desenvolvimento de um Direito geral e uniforme para todo o reino, em 

contraposição ao pluralismo normativo representado pelos foros e privilégios 

locais. 

Especificamente em relação à seara financeira, para manter um 

Estado nacional forte, as monarquias precisavam de regularidade e abundância 

de recursos; as prestações de serviços pessoais e in natura foram, então, 

praticamente abolidas e os impostos, que antes representavam um ingresso 

subsidiário, passaram ao primeiro plano das receitas públicas43. Assim, a 

administração fazendária necessitou ser aprimorada, sendo organizado um 

sistema fiscal mais estável e regular.44 

Nessas condições, considerando a crescente carga tributária 

impingida aos contribuintes, especialmente incidente sobre a burguesia, 

prosseguiu-se, durante o estabelecimento do Estado moderno, a disputa entre o 

Rei e as assembléias estamentais no concernente à imposição de tributos e à 
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fiscalização do gasto. Todavia, a história mostra que a solução dessa contenda se 

deu de modo distinto nos países continentais europeus e na Inglaterra. 

Nos países continentais, as monarquias fomentaram os ideais 

nacionais e canalizaram todas as forças políticas até alcançar uma posição 

hegemônica, absolutista. Outrossim, os Reis se consolidaram como titular do 

poder supremo do Estado, ao ponto de, no auge do absolutismo monárquico, 

atribuir-se ao Rei Luis XIV, da França, a célebre frase “L’État c’est moi” (o Estado 

sou eu). Essa concentração do poder estatal nas mãos do Monarca resultou, por 

evidente, numa vigorosa dominação política do Rei sobre os súditos. Era o Rei 

quem ditava as regras e, portanto, a lei, principal instrumento de ordenação, 

constituía um ato representativo de sua vontade soberana.  

Conseqüentemente, o poder real praticamente atuou durante a 

fase das monarquias absolutistas (séculos XVI a XVIII) sem qualquer limitação em 

matéria financeira: a imposição fiscal, antes submetida ao consentimento dos 

contribuintes, passou a ser apenas fundada na autoridade régia e ao Rei também 

coube determinar, com exclusividade, a distribuição das receitas e a ordenação 

do gasto público. Nesse cenário, observou-se o declínio e posterior 

desaparecimento das assembléias estamentais nascidas na baixa Idade Média, 

sendo o corpo social completamente afastado de qualquer influência na 

administração fazendária. Com esse agir, a monarquia absolutista teve de por em 

movimento, consoante expõe Saiz de Bujanda, um fenômeno que caracteriza a 

Fazenda pública moderna: 

“la <adquisición coactiva> de recursos, que se sustraen, ejercitando 
faculdades de <imperium> a las economias particulares. (...) Al Estado 
nacional correspondió desde su nacimiento un atributo que le permitió 
obtener los recursos necesarios para cumplir los fines a que 
historicamente estaba destinado: la soberanía financiera, es decir, la 
capacidad necesaria para ordenar los gastos e ingresos com 
independencia y por encima de cualquier outro poder”45 

 

Constata-se, por conseguinte, que, ao se firmar o absolutismo 

monárquico, a já sedimentada prática financeira de reconhecer a necessidade dos 

representantes sociais, reunidos em assembléia, manifestarem o seu 
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consentimento para imposição de impostos pela Coroa foi completamente 

relegada. Repita-se, porém, que isso não ocorreu sem resistência; a tradição 

medieval da doutrina que defendia o caráter voluntário do imposto e a oposição 

de certos grupos, ávidos em manter seus privilégios, representaram sérios 

obstáculos. No entanto, a força política alcançada pelos Monarcas absolutistas foi 

tamanha que as resistências foram superadas, atribuindo-se aos impostos um 

perfil permanente e obrigatório, sendo sua cobrança resguardada pela força 

coativa do Estado.46 

Em relação ao controle do gasto, por certo, ao deixarem de ser os 

impostos consentidos, as assembléias também perderam a capacidade de 

fiscalizar as despesas. Mas, é importante observar que a dependência dos 

recursos derivados da cobrança de impostos para o atendimento do contínuo 

aumento das despesas do reino forçou um maior planejamento do Governo, 

passando ele a elaborar planos internos de gestão financeira que serviam como 

guias para a administração estatal ao estabelecer previsões de ingressos e de 

gastos, separando, inclusive, as receitas e despesas da Coroa dos ingressos e 

gastos do Estado.47 

A confecção desses planos internos de gestão já era uma prática 

antiga das monarquias feudais, podendo-se destacar, inclusive, a experiência 

vivenciada na França, durante o Reinado de Carlos VII (1429 a 1461), quando os 

agentes arrecadadores e caixeiros do reino foram obrigados a apresentar no 

começo de cada ano um relatório dos montantes dos impostos arrecadados e das 

quantias pagas no ano precedente48. Mas, com a formação dos Estados nacionais 

e o conseqüente agigantamento das Fazendas régias, a administração fazendária 

exigia cada vez mais uma maior especialização na previsão das receitas e 

despesas, ensejando uma relativa separação entre os bens privativos do Rei e o 
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patrimônio do Estado e a elaboração de planos financeiros de gestão muito mais 

acurados.49 

Todavia, a despeito do notório progresso contábil produzido por 

esses planos financeiros e do elevado grau de desenvolvimento das práticas de 

administração fazendária durante o período das monarquias absolutas, é 

imprescindível ressaltar que esses planos tinham um caráter estritamente 

gerencial, sem importar nenhum vínculo jurídico-obrigacional para a 

Administração; muitos deles eram, inclusive, mantidos no mais absoluto 

segredo50. Na verdade, consoante aduz Gozález Garcia, eles tinham por objetivo 

primordial desdobrar as receitas da Coroa, até então computados num sistema de 

caixa único, passando, ainda, os ingressos e gastos públicos a ser contabilizados 

por seus valores líquidos51. 

Assim, ao refletir esses documentos financeiros a crescente 

necessidade de se implantar técnicas contábeis destinadas a melhorar a gestão 

fazendária, permitindo um conhecimento mais amplo dos ingressos e gastos 

públicos, não se pode negar constituírem eles também um antecedente ao 

orçamento público; porém, com este não pode ser confundido, uma vez que 

esses planos serviam como mera orientação para a Administração que, 

gradativamente, foi sendo exercida segundo os interesses do monarca absoluto, 

excluída qualquer participação da sociedade da direção política e financeira do 

Estado.  

Agora, voltando à evolução da estrutura político-jurídica do Estado 

moderno, ressalta-se o modo diferente de como o processo ocorreu na Inglaterra, 

comparativamente ao sucedido no continente europeu. A perda de territórios 
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continentais, após a Guerra dos Cem Anos (1337 a 1453), ensejou a formação de 

um Estado nacional homogêneo do ponto de vista geográfico, histórico e cultural. 

O acentuado enfraquecimento da nobreza, sobretudo com o fim da Guerra das 

Duas Rosas (1455 a 1485), e o apoio da classe burguesa, enriquecida pela 

expansão marítima e comercial, facilitaram a formação de uma monarquia forte, 

atenta em alcançar a prosperidade do reino. Essa proeminência do poder real 

inaugurou o absolutismo monárquico na Europa, tendo a dinastia Tudor (1485 a 

1603) buscado controlar o Parlamento, relativizando a sua atuação; assim, em 

que pese terem sido mantidas as tradições constitucionais e parlamentares 

inglesas, de fato, quem exercia o poder supremo era o Rei52. Mais que isso, para 

consolidar o poder monárquico, Henrique VIII proclamou, em 1534, o Ato de 

Supremacia, tornando-se líder da Igreja e instaurando o Anglicanismo. No âmbito 

financeiro, com vistas a garantir a independência da Fazenda real, evitando a 

submissão ao consentimento parlamentar para imposição de tributos, a 

Monarquia confiscou propriedades da Igreja Católica e interveio na circulação 

monetária53.  

Entretanto, com a ascensão de Jaime I, da dinastia Stuart, ao 

trono inglês, houve o recrudescimento das práticas absolutistas e a dissolução do 

Parlamento. Mas, as necessidades financeiras e a resistência dos súditos em 

aceitar que o Rei detivesse para si a supremacia financeira levaram o seu 

sucessor, Carlos I, a convocar novamente o Parlamento, que exigiu, em troca, a 

aceitação da Petition of Rights, na qual se restabelecia, dentre outras garantias, a 

imprescindibilidade do consentimento dos súditos para imposição de impostos. 

Mas, o perfil autoritário do monarca o levou a desconsiderar o acordo, 

dissolvendo novamente o Parlamento. Assim, o Rei Carlos I arrogou-se, de novo, 

da faculdade de impor tributos por sua própria e exclusiva autoridade, 
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circunstância que, associada a disputas religiosas, contribuiu para o início de uma 

guerra civil que culminou com a sua deposição e execução e com a proclamação 

da República Inglesa da Commonwealth, em 1649. Mas, a fase republicana teve 

curta duração e, em 1653, Oliver Cromwell dissolve o Parlamento e toma controle 

do Estado. Após sua morte e restauração da Monarquia, em 1660, novas disputas 

entre a realeza e o Parlamento voltaram a acontecer, tendo sido elas 

definitivamente superadas só depois da chamada “Revolução Gloriosa” (1688), 

que resultou na deposição do Rei Jaime II, na coroação de Guilherme de Orange 

e na posterior aprovação, pelo Parlamento, da Bill of Rights de 1689, que afastou 

a Inglaterra permanentemente do absolutismo, instaurando o sistema da 

monarquia constitucional parlamentar. 

No aspecto financeiro, a “Declaração de Direitos” de 1689 

revelou-se de extraordinária importância, tendo ela formalmente incorporado o 

princípio da legalidade fiscal, garantindo a supremacia financeira do Parlamento 

em matéria tributária, devendo, ainda, o Parlamento ser convocado com 

frequência para assegurar a conservação das leis54. Restado pacífico o direito 

parlamentar de aprovar as receitas, não foi difícil ao Parlamento também obter o 

reconhecimento da correlata faculdade de controlar e autorizar as despesas. Os 

gastos da Coroa foram, então, definitivamente separados dos gastos públicos; os 

primeiros passaram a ser atendidos por um valor fixo, estabelecido previamente 

pelo Parlamento em favor do Rei, e os segundos passaram a depender de prévia 

autorização parlamentar anual. Nesses termos, ao serem os gastos públicos 

submetidos a uma prévia autorização parlamentar anual, que impedia o governo 

de gastar mais ou de modo diferente do que fora estabelecido, estando, ainda, 

estes gastos sujeitos a um controle posterior, instaurou-se na Inglaterra um 

legítimo sistema orçamentário público.55 

Desse modo, enquanto na Inglaterra os acontecimentos históricos 

foram motivando uma paulatina transferência da supremacia política estatal da 
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 SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho. T. I. Madrid: Instituto de Estudios 
Politicos, 1975, p. 277-278. 
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Coroa para o Parlamento, nos países europeus continentais foi o Rei quem 

absorveu todos os poderes do Estado, privando os demais setores de participar 

da direção dos assuntos públicos.  

No entanto, o descontentamento social com as arbitrariedades 

monárquicas era crescente e o princípio propugnador da necessidade de 

consentimento dos contribuintes para imposição de tributos permanecia enraizado 

na consciência coletiva. Mais que isso, paralelamente à exaltação do absolutismo 

monárquico, foi se desenvolvendo, sobretudo na França, uma filosofia iluminista 

que provocou profundas mudanças no paradigma cultural europeu ao estimular o 

conhecimento crítico, afirmando que somente por meio da razão se poderia 

compreender os fenômenos naturais e sociais (“domínio da razão”).  As idéias 

iluministas de liberdade (inclusive econômica) e igualdade e a veemente crítica ao 

absolutismo, com a proposta de reestruturação do Estado a partir da noção de 

“soberania popular”, segundo a qual o poder supremo do Estado residiria no povo, 

e de “separação de poderes”, que postulava a necessidade de divisão das 

funções do Estado, sendo estas atribuídas a órgãos distintos e independentes, 

despertou o interesse dos súditos oprimidos, em especial da burguesia, 

inspirando anseios revolucionários.  

O pensamento iluminista se espalhou por todo o continente 

europeu e chegou às colônias além-mar, tendo fortemente influenciado a eclosão 

da Revolução Americana. Com o fim da Guerra dos Sete Anos (1763), os 

territórios da América do Norte ficaram sob o domínio inglês e para recuperar as 

perdas financeiras decorrente dessa guerra a Inglaterra aumentou a exploração 

colonial, gerando novos conflitos entre a metrópole e a colônia. O Parlamento 

inglês reagiu aprovando, em 1774, um conjunto de leis (chamada pelos 

americanos de “leis intoleráveis”), restringindo a liberdade, limitando a atividade 

comercial e industrial e aumentando a tributação. A partir daí a disputa se acirrou, 

conduzindo à Guerra de Independência dos Estados Unidos da América (1776) 

que culminou com a proclamação da independência das Treze Colônias e a 

promulgação, em 1787, da primeira constituição escrita, com nítido embasamento 

na filosofia iluminista liberal. No plano financeiro, foi imposta uma série de 

limitações à ação estatal, podendo-se destacar a consagração do princípio da 
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legalidade tributária e a instituição de um orçamento público ao se exigir a 

publicação periódica de um balanço de receitas e despesas públicas, 

estabelecendo, ainda, não poder ser nenhum dinheiro retirado do Tesouro sem 

uma dotação determinada por lei.56 

Ao passo que o movimento liberal foi ganhando força no decorrer 

do século XVIII, muitos monarcas europeus se viram obrigados a incorporar 

algumas idéias postas pelo iluminismo, promovendo reformas com vistas a 

garantir o desenvolvimento econômico e social, foi a fase do “despotismo 

esclarecido”. Contudo, na França, o autoritarismo real não arrefecia; o Rei 

continuava oprimindo a população e insistia na manutenção de privilégios à 

nobreza, apesar da debilidade da economia. Mas, no final do século, essa 

situação já se mostrava insustentável; uma grave crise no campo e nas cidades 

assolava o país e, diante desse quadro, pequenas reformas começaram a ser 

empreendidas pela monarquia. Quando, afinal, o Rei Luis XVI se viu envolvido em 

terríveis embaraços financeiros, decorrentes, sobretudo, dos gastos com as 

Guerras dos Sete Anos e com o auxílio prestado à Guerra de Independência 

Americana, ele foi forçado, ante a resistência do clero e da nobreza em aceitar 

uma reforma tributária, a recorrer ao já obsoleto princípio do consentimento para 

imposição de novos impostos. Assim, depois de quase 175 anos, ele convocou, 

em 1789, os États Géneraux. Porém, o conflito manifestado entre os 

representantes do povo e os representantes do primeiro e segundo estados, que 

não aceitavam uma ampla mudança conducente à extinção dos privilégios e das 

imunidades tributárias, levou o terceiro estado a transformar os États Géneraux 

em Assembléia Nacional Constituinte, desencadeando o movimento 

revolucionário francês, com a queda da Bastilha.  

A Assembléia Nacional Constituinte francesa, sob uma forte 

inspiração liberal, aprovou, então, em agosto de 1789, a “Declaração dos Direitos 
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 Nesse sentido, reproduz-se o texto original da Constituição americana de 1787: “Section. 8. 
Clause 1: The Congress shall have Power to lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, to 
pay the Debts and provide for the common Defence and general Welfare of the United States; but 
all Duties, Imposts and Excises shall be uniform throughout the United States (…) Section. 9. (…) 
Clause 7: No Money shall be drawn from the Treasury, but in Consequence of Appropriations 
made by Law; and a regular Statement and Account of the Receipts and Expenditures of all public 
Money shall be published from time to time” (Disponível em <http://www.archives.gov 
/exhibits/charters/constitution_transcript.html>. Acesso em 13.06.2012). 
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do Homem e do Cidadão” e, em setembro de 1791, promulgou a primeira 

constituição francesa, implantando uma monarquia constitucional parlamentar que 

assegurava os ideais da Revolução, baseados na liberdade, igualdade, soberania 

popular e separação dos poderes.  

Especificamente quanto à matéria financeira, a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão consagrou o princípio da capacidade e da 

legalidade tributária e instituiu o direito dos cidadãos de controlar o emprego das 

receitas públicas, fixando a repartição, coleta, cobrança e duração dos tributos, 

estabelecendo, ainda, o direito da sociedade de pedir contas a qualquer agente 

público pela sua administração57. A Constituição de 1791 reforçou esses direitos, 

explicitando que era função do Poder Legislativo: fixar as despesas públicas; 

estabelecer as contribuições públicas, determinando sua natureza, montante, 

duração e o modo de arrecadação; fazer a repartição das contribuições diretas 

entre os departamentos do reino e fiscalizar o emprego de todas as rendas 

públicas, exigindo a prestação de contas; e demandar perante a alta Corte 

Nacional a responsabilidade dos ministros e dos principais agentes do Poder 

Executivo58. Mais que isso, a Constituição francesa de 1791 disciplinou, com 

clareza, em seu Título V, o sistema orçamentário público, podendo-se destacar, 
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 Segue o texto original constante dos artigos 13 a 15 da Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão: “Article 13. - Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, 
une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les 
Citoyens, en raison de leurs facultésArticle. Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par 
eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir 
librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. 
Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration”. 
(Disponível em: <http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp>. Acesso em 
14.06.2012). 
58

 Segue o texto original da Constituição francesa de 1971 no que se refere às funções do 
Legislativo: “CHAPITRE III - DE L'EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF. Section première. - 
Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée nationale législative. Article 1

er
. - La Constitution délègue 

exclusivement au Corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après : 1° De proposer et décréter les 
lois : le roi peut seulement inviter le Corps législatif à prendre un objet en considération ; 2° De 
fixer les dépenses publiques ; 3° D'établir les contributions publiques, d'en déterminer la nature, la 
quotité, la durée et le mode de perception ; 4° De faire la répartition de la contribution directe entre 
les départements du royaume, de surveiller l'emploi de tous les revenus publics, et de s'en faire 
rendre compte ; 5° De décréter la création ou la suppression des offices publics ; 6° De déterminer 
le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ; (…) 9° De statuer sur 
l'administration, et d'ordonner l'aliénation des domaines nationaux ; 10° De poursuivre devant la 
haute Cour nationale la responsabilité des ministres et des agents principaux du Pouvoir exécutif ; 
- D'accuser et de poursuivre devant la même Cour, ceux qui seront prévenus d'attentat et de 
complot contre la sûreté générale de l'État ou contre la Constitution (…)” (Disponível em: 
<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/constitutions/constitution-de-1791.asp>. Acesso em 
14.06.2012). 
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de forma resumida, os seguintes pontos: 1) as contribuições públicas deveriam 

ser deliberadas e fixadas a cada ano pelo Parlamento e não poderiam subsistir se 

não fossem expressamente renovadas; 2) os fundos públicos necessários ao 

pagamento da dívida nacional e da lista civil não poderiam ser recusados nem 

suspensos; 3) as contas detalhadas das despesas de cada departamento 

deveriam ser apresentadas para aprovação no começo de cada legislatura; 4) 

nessa conta deveria constar toda a receita pública; 5) os estados de receita e 

despesa deveriam ser diferenciados de acordo com sua natureza, expressando 

ainda os montantes recebidos e gastos a cada ano; 6) os administradores 

públicos não poderiam estabelecer qualquer outra contribuição nem distribuir os 

recursos para além do período ou do montante fixado pelo Parlamento; 7) cabia 

ao Executivo dirigir e supervisionar a arrecadação dos impostos.59 

Como é sabido, a Revolução Francesa representou um 

importantíssimo marco histórico na evolução da humanidade e do próprio Estado, 

como ordem política da Sociedade. A partir dela, o movimento constitucionalista 

ganhou força e se difundiu por todo o mundo, promovendo a reforma da estrutura 

política estatal com esteio em dois princípios básicos: o da soberania popular e o 

da separação dos poderes. A supremacia política foi, então, transferida para os 

órgãos representantes da “vontade geral”: o Parlamento ou as Assembléias 

Legislativas, atribuindo-se a estes o poder normativo para declarar direitos e 
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 Segue o texto original: “TITRE V - Des contributions publiques. Article 1
er

. - Les contributions 
publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister 
au-delà du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément renouvelées. 
Art. 2. - Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale et au 
paiement de la liste civile, ne pourront être ni refusés ni suspendus. - Le traitement des ministres 
du culte catholique pensionnés conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l'Assemblée 
nationale constituante, fait partie de la dette nationale. - Le Corps législatif ne pourra, en aucun 
cas, charger la Nation du paiement des dettes d'aucun individu. Art. 3. - Les comptes détaillés de 
la dépense des départements ministériels, signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs 
généraux, seront rendus publics par la voie de l'impression, au commencement des sessions de 
chaque législature. - Il en sera de même des états de recette des diverses contributions, et de tous 
les revenus publics. - Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant leur nature, 
et exprimeront les sommes touchées et dépensées année par année dans chaque district. - Les 
dépenses particulières à chaque département, et relatives aux tribunaux, aux corps administratifs 
et autres établissements, seront également rendues publiques. Art. 4. - Les administrateurs de 
département et sous-administrateurs ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire 
aucune répartition au-delà du temps et des sommes fixées par le Corps législatif, ni délibérer ou 
permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du 
département. Art. 5. - Le Pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des 
contributions, et donne tous les ordres nécessaires à cet effet” (Disponível em: 
<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/constitutions/constitution-de-1791.asp>. Acesso em 
14.06.2012). 
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garantias do indivíduo e para regular, de um modo geral, a direção da vida do 

Estado; ao Poder Executivo, por sua vez, coube a função de administrar o Estado 

em estrita observância às leis elaboradas pelos representantes populares 

reunidos em Assembléia, devendo submeter-se, portanto, às diretrizes traçadas 

pelo povo. Assim, consoante afirma Sainz de Bujanda, o constitucionalismo 

representou o triunfo das “normas”, pois, com ele, houve a despersonalização do 

poder político: a lei deixou de expressar a vontade do monarca para se converter 

em esquema ideal e abstrato de conduta de acordo com a “vontade geral”60. 

Foi, portanto, nesse contexto de limitação do poder estatal (antes 

absoluto e concentrado na pessoa do Rei) por uma ordem constitucional baseada 

na soberania popular e na separação dos poderes, que surgiu o orçamento 

público como ato pelo qual o Poder Legislativo previa e autorizava tanto a 

arrecadação das receitas como a realização dos gastos públicos pelo Executivo, 

vinculando a Administração Fazendária aos exatos limites aprovados.  

Destarte, conforme aduz Ricardo Lobo Torres: 

 “É inútil procurar antes das revoluções liberais dos séculos XVII e XVIII 

a figura do orçamento. No mundo patrimonial já surgia a autorização 
dos estamentos e das cortes para a cobrança de impostos. Na 
Inglaterra a partir de 1215 e em Portugal, mais remotamente, tornava-se 
necessário o consentimento para que o Rei pudesse lançar tributos, que 
tinham o caráter extraordinário e só se justificavam quando insuficientes 
os ingressos dominiais. Mas esses impostos, a rigor, não se confundem 
com os que permanentemente passam a ser cobrados a partir da 
instauração da estrutura liberal de Governo, posto que eram 
apropriados privadamente, sem a nota da publicidade que marca os 
tributos permanentes. Era difícil distinguir a Fazenda do Rei e a do 
Estado, as despesas do Rei e do Reino, as rendas da Coroa e do 
Reino. Assim sendo, não havia necessidade nem de autorização para a 
cobrança dos ingressos dominiais nem para a realização de despesa, 
pelo que descabe cogitar de orçamento no Estado Patrimonial. Com o 
advento do constitucionalismo nasce o orçamento, cercado das 
garantias normativas da liberdade”61. 

 

Pelo exposto, a instituição do orçamento público derivou de uma 

penosa e multissecular cadeia de lutas políticas que tornou a sua elaboração 
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 Ver SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho. T. I. Madrid: Instituto de Estudios 
Politicos, 1975, p. 314-315. 
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 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário, V. 5. 2ª ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 3-4. 
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indispensável ao equilíbrio dos interesses antagônicos em volta do poder62. Como 

demonstrado, a partir da consolidação do direito dos contribuintes de consentir 

com os impostos foi nascendo a prática dos representantes sociais examinar o 

gasto público como condição à aprovação dos tributos. Esse controle social das 

despesas contribuiu para o aprimoramento da gestão financeira do Estado, mas, 

muito além disso, as assembléias estamentais passaram a querer determinar o 

gasto público, influenciando a condução da administração fazendária. Frente à 

resistência dos monarcas e o avigoramento do absolutismo real, coube às 

revoluções liberais dos séculos XVII e XVIII transformar a organização política do 

Estado, estabelecendo, por meio de uma nova ordem constitucional, a 

supremacia política e financeira do Parlamento, como órgão representativo da 

vontade geral. Por conseguinte, quando as assembléias representativas 

passaram a ditar as normas pelas quais se devia desenvolver toda a atividade 

financeira do Governo, surgiu o orçamento público como instrumento ordenador 

dos ingressos e dos gastos públicos para certo ano. 

 

1.2. Estado de Direito e orçamento público 

 

1.2.1. Estado de Direito Liberal e orçamento público 

 

Na trajetória histórica das formas de organização política, o 

Estado de Direito Liberal surgiu associado ao triunfo das revoluções burguesas 

dos séculos XVII e XVIII, representando a concretização da ideologia 

constitucionalista que defendia uma nova estruturação do Estado a partir do 

Direito. 

Por evidente, não se quer dizer com isso que o Direito foi criação 

dessas revoluções ou que antes delas o Estado não estivesse submetido a 

nenhuma ordem jurídica, mas sim que os movimentos constitucionalistas 

promoveram, sob a influência do pensamento iluminista liberal, a transformação 
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 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 15ª ed. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 1998, p. 412. 
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da relação até então existente entre Estado e Direito, estabelecendo a limitação 

do poder político estatal por meio de um sistema jurídico formado por um conjunto 

de normas racionais e abstratas, com o fim de garantir uma maior proteção aos 

indivíduos.  

Nesse contexto, percebe-se estar a concepção de um “Estado de 

Direito”63 intimamente ligada ao tema do controle do poder, isto é, à necessidade 

de se impor limites à pessoa ou ente detentor da “força de mando”, tendo o 

constitucionalismo, como teoria normativa política, buscado apontar uma diferente 

solução ao antigo problema da relação entre o poder, os sujeitos e os direitos64.  

Portanto, ainda que se possa identificar traços de um Estado de 

Direito em épocas pretéritas65, a sua configuração decorreu, fundamentalmente, 

da afirmação dos ideais constitucionalistas modernos, tendo as revoluções 

liberais convertido a questão da limitação do poder político em problema 

jurídico66. Por isso, do ponto de vista histórico, considera-se que o Estado de 

Direito teve uma origem moderna, servindo como nova tentativa de equilibrar essa 

tensa e permanente relação (sujeitos/direitos/poder). 

Melhor explicando a formação do conceito aqui tratado, ressalta-

se que, a partir do desenvolvimento do pensamento iluminista, os indivíduos 

foram, por meio da razão, elevados a um papel central das questões políticas, 

sociais, econômicas e culturais e, obviamente, essa nova visão do sujeito, 

baseada em uma filosofia antropocêntrica e racional, induziu à reformulação das 
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 Sublinha-se que, apesar da origem da idéia de limitação do poder estatal com base em uma 
estrutura jurídica organizada remontar a filosofias iluministas dos séculos XVII e XVIII, a precisa 
expressão “Estado de Direito” foi cunhada por Robert Von Mohl, quando da publicação do tratado 
Die Polizeiwissenschft nach den Grundsätzen dês Rechtsstaates, na década de trinta do século 
XIX (ver ZOLO, Danilo. Teoria e Crítica do Estado de Direito, in O Estado de Direito: história, 
teoria, crítica. Organizado por Pietro COSTA e Danilo ZOLO São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 
11). 
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 De acordo com Pietro Costa e Danilo Zolo, “colocado no seu horizonte histórico-genético, o 
Estado de Direito evoca, portanto, o problema da relação entre os sujeitos, os direitos e o poder” 
(COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo, op. cit., p. XIV). 
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 É possível reconhecer a presença dos elementos que compõem a idéia do Estado de Direito 
nas mais antigas formações sociais, uma vez que a discussão da matéria - controle do poder - não 
é restrita à Idade Moderna. Na Grécia Antiga, por exemplo, Platão e Aristóteles já teorizavam 
sobre o controle do Estado, evidenciando o papel central da lei, ainda que por fundamentos 
diversos. Do mesmo modo, na Idade Média, o poder do Estado é baseado numa rede de vínculos 
entre senhores e vassalos (direitos e privilégios) e em leis divinas que limitavam o poder do 
soberano. Ver NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma Teoria do Estado de Direito. Coimbra: 
Almedina, 2006, p. 29-36. 
66

 Ibid., p. 45. 
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estruturas de poder, apresentando-se a noção de Estado de Direito como meio 

para se atingir o fim desejado: o fortalecimento da posição dos indivíduos.67  

Outrossim, a idéia de um Estado de Direito surgiu como um 

“discurso da cidadania”, ou seja, decorreu da vontade de se impor maiores limites 

ao poder soberano estatal, como forma de assegurar vantagens mínimas aos 

sujeitos68, que para os revolucionários liberais deveria ser a tutela dos chamados 

“direitos naturais” dos indivíduos, representados, em princípio, pela garantia da 

igualdade, da liberdade e da propriedade. Apareceu, por conseguinte, o Estado 

de Direito como contraposição ao Estado Absoluto – o patrimonial e o de polícia -, 

juridicizando o poder69.  

Em outras palavras, considerando o desejo de frear o poder 

absoluto monárquico70, impedindo as arbitrariedades, mesmo potenciais, do Rei, 

a burguesia passou a racionalizar o poder estatal, defendendo um Estado 

previsível, sem confusão de poderes, limitado por regras claras, capazes de 

assegurar uma maior autonomia, principalmente econômica, aos indivíduos. 

Nesse agir, o próprio Estado foi submetido à incidência do Direito, isto é, a um 

conjunto organizado de normas jurídicas, circunstância que o levou a assumir 

obrigações em face de seus cidadãos.  

Ademais, vale lembrar que esse processo de “domesticação” do 

domínio político pelo Direito não ocorreu de modo uniforme, tendo seguido, na 

verdade, os pluralismos culturais e as diversidades de históricas dos vários 

países. Todavia, independentemente do modelo experimentado (rule of law, 

Rechtsstaat, État de droit, etc) e das particularidades presentes em cada uma 
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 Pietro Costa afirma que “o Estado de Direito apresenta-se, em suma, como um meio para atingir 
um fim: espera-se que ele indique como intervir (através do ‘direito’) no ‘poder’ com a finalidade de 
fortalecer a posição dos sujeitos” (COSTA, Pietro. O Estado de Direito: uma introdução histórica, in 
O Estado de Direito: história, teoria, crítica. Organizado por Pietro COSTA e Danilo ZOLO. São 
Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 96). 
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 NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma Teoria do Estado de Direito. Coimbra: Almedina, 
2006, p. 36. 
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 Frisa-se, entretanto, que é um equívoco pensar que o Estado Absolutista fosse desprovido de 
quaisquer limites, em boa verdade, o monarca sofria uma série de limitações de ordem religiosas, 
“naturais”, políticas e, até mesmo jurídicas. Sobre esse aspecto, assevera Pietro Costa: “longe de 
dispor de um poder absoluto, o soberano ‘absolutista’ pode contar com um poder muito limitado, 
sendo obrigado a levar em consideração as estruturas normativas, as estruturas institucionais, os 
iura et privilegia [direitos e privilégios] de corpos e cidades ainda altamente independentes que o 
enfrentam, o condicionam, o vinculam” (COSTA, op. cit., p. 102). 
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dessas fórmulas71, elas expressam o mesmo projeto de fundo, qual seja: a 

racionalização do Estado, operada mediante uma limitação dirigida à eliminação 

do arbítrio e à proteção de uma esfera indisponível de autonomia individual72. 

Em resumo, pode-se concluir ser o Estado de Direito aquele onde 

impera a lei, que subordina tanto os indivíduos, como o próprio poder soberano, 

garantindo os direitos fundamentais do cidadão, concentrados, inicialmente 

(Estado Liberal), nos direitos de igualdade, liberdade, segurança e propriedade. 

Nesses termos, é somente com a conformação do Estado 

Constitucional de Direito Liberal que surge o orçamento público como ferramenta 

política, contábil e jurídica de limitação do poder estatal, no que se refere, 

especificamente, ao exercício de sua atividade financeira, autorizando os 

ingressos e os gastos públicos. 

 

1.2.1.1. O caráter político do orçamento público 

 

De acordo com Saiz de Bujanda, a significação política do 

orçamento público salta aos olhos, porquanto, cabendo a ele ordenar os 

ingressos e gastos do Estado, a quem fosse atribuída a competência para aprová-

lo deteria a supremacia política73. Dito de outra forma, tendo o orçamento público 

a função de especificar as receitas e despesas cuja cobrança e realização 

restariam autorizadas a ser perpetradas pela Administração Pública durante certo 

período, ele expressava uma importantíssima decisão política, que devia ser 

tomada pelo órgão detentor da supremacia financeira dentro da estrutura do 

Estado. 

Por óbvio, após uma secular disputa entre a monarquia e as 

assembléias estamentais no que diz respeito à gestão da administração 

fazendária, as Constituições modernas, apoiadas no princípio da soberania 
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 Para maiores detalhes sobres cada um desses modelos, ver ZOLO, Danilo. Teoria e crítica do 
Estado de Direito, in O Estado de Direito: história, teoria, crítica. Organizado por Pietro COSTA e 
Danilo ZOLO. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 3-94. 
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 NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma Teoria do Estado de Direito. Coimbra: Almedina, 
2006, p. 46-47. 
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 SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho. T. I. Madrid: Instituto de Estudios 
Politicos, 1975, p. 321. 
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popular e da separação dos poderes, atribuíram a competência para aprovar tanto 

os ingressos como os gastos públicos ao Parlamento, tendo essa posição o firme 

propósito de restringir a atividade financeira estatal, impedindo a Administração 

de arrecadar impostos ou de efetuar gastos não consentidos, não autorizados, 

pelos representantes populares. 

Assim sendo, por representar a limitação da atividade financeira 

do Governo um postulado das idéias liberais inspiradoras dos movimentos 

constitucionalistas, a instituição orçamentária foi concebida como um dos mais 

relevantes mecanismos de controle político do poder estatal, integrando o sistema 

de freios característico do Estado Constitucional. Nesse sentido, o orçamento 

público se destinava a evitar possíveis excessos da Administração, garantindo a 

preservação dos direitos econômicos dos cidadãos e a realização das reais 

necessidades públicas, que num Estado Liberal mínimo, deveriam ser 

concentradas na manutenção da ordem pública.  

Sobre esse caráter defensivo do orçamento público, relata Sainz 

de Bujanda decorrer ele de uma intrínseca desconfiança que os burgueses tinham 

em relação ao poder estatal, pois, por essência, o burguês tem ojeriza ao perigo e 

quer, a todo custo, conquistar a segurança. Para isso, necessita dominar o poder 

político, evitando os abusos e as arbitrariedades que contaminam a esfera da 

liberdade individual, sobretudo no âmbito econômico.74 75 

Por essas razões, o orçamento público floresceu como um 

instrumento de limitação ou controle da ação financeira estatal, cerceando as 

tendências abusivas, muitas vezes perdulárias, dos governantes; por meio dele se 

procurava assegurar que a Administração somente poderia atingir o patrimônio 
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dos cidadãos na exata medida determinada pelo orçamento aprovado pelo 

Parlamento; ademais, o Governo só poderia aplicar os recursos arrecadados nas 

despesas cujas utilidades tivessem sido analisadas e taxativamente consentidas 

pelo povo, que se manifestava por meio de seus representantes, reunidos no 

Parlamento. 

Em resumo, o orçamento público constituía uma decisão política, 

que, ao explicitar as escolhas financeiras deliberadas pelo órgão representante 

dos titulares da soberania estatal, autorizava a cobrança dos tributos e a 

realização do gasto, de acordo com as exatas disposições nele contidas. Nessa 

perspectiva, o orçamento público configurava o instrumento político pelo qual se 

estabelecia a relação entre os Poderes do Estado em matéria financeira, cabendo 

ao Legislativo determinar os limites da atuação fazendária a cargo do Governo. 

 

1.2.1.2. O caráter contábil do orçamento público 

 

O aspecto contábil do orçamento público decorria da própria 

necessidade do Estado em relacionar suas despesas e receitas, pois é impossível 

a qualquer instituição, pública ou privada, sobreviver se houver um permanente 

descompasso nas suas contas. Outrossim, uma completa e correta contabilização 

entre as entradas e saídas financeiras era fundamental para que se conhecesse a 

verdadeira situação das finanças do Estado, assegurando a sanidade das contas 

públicas.76 

Vê-se, pois, que o orçamento público surgiu, também, com um 

instrumento destinado a garantir o equilíbrio fiscal, impedindo o Governo de 

recorrer indiscriminadamente ao aumento da carga tributária como forma de suprir 

a demanda por mais recursos, face ao desajuste das contas fazendárias.77 
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Ressaltando-se, então, a premissa de que, num Estado Liberal 

mínimo, a atuação estatal deveria ser muito restrita, ao se atribuir ao Parlamento 

a competência para autorizar, por meio da aprovação do orçamento, a cobrança 

dos impostos e a efetivação dos gastos públicos para determinado exercício 

financeiro, a intenção da burguesia liberal era permitir que os representantes 

populares realizassem um rigoroso exame das despesas do Estado, averiguando 

a real utilidade de cada gasto a ser coberto pelos recursos provenientes da 

arrecadação tributária. Com isso, garantia-se a preservação do patrimônio dos 

contribuintes, limitando as despesas estatais àquelas estritamente indispensáveis 

à satisfação das necessidades “primárias” do Estado. 

Nesse sentido, afirma José Afonso da Silva: 

“Informado pelos princípios do liberalismo, o orçamento tradicional 
refletia a idéia de que a atividade financeira do Estado deveria restringir-
se ao indispensável à satisfação das necessidades primárias do Estado 
(segurança interna e externa, justiça etc.), vedada qualquer ingerência 
na ordem econômica e social. ´Todo o processo orçamentário, dentro 
dessa concepção clássica, tinha e tem um objetivo: é o alcance do 
equilíbrio financeiro; é conduzir a economia pública pelo manejo dos 
recursos com que conta o Estado, tanto no campo da receita, como no 
da despesa, a uma situação de equilíbrio entre ingressos e gastos 
públicos ordinários´”.78 

 

Nesses termos, a função contábil do orçamento público estava 

intimamente associada à idéia de controle da administração fazendária pelo 

Parlamento, porquanto a autorização dos impostos e gastos públicos dependia de 

uma ampla e detalhada catalogação das receitas e despesas, com vistas a 

impedir o Estado de atuar para além de suas funções básicas, bem como para 

evitar excessos ou arbitrariedades financeiras por parte do Governo no que tange 

aos gastos; tudo isso com o propósito de conter o insistente apelo a uma maior 

tributação. Em outras palavras, o valor contábil do orçamento se refletia na 

viabilização de um efetivo controle, político e jurídico, das contas públicas pelos 

representantes populares, assegurando o equilíbrio das finanças do Estado. 

 

                                                                                                                                                    
desequilíbrios entre os ingressos e os gastos da Fazenda Pública tinham que ser corrigidos com o 
aumento da carga tributária. 
78
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1.2.1.3. O caráter jurídico do orçamento público 

 

O valor jurídico do instituto orçamentário pode ser extraído de sua 

própria natureza política, pois parece evidente que as escolhas manifestadas 

pelos representantes populares no orçamento deveriam ser pontualmente 

observadas pelo órgão encarregado de sua execução, do contrário, não restaria 

maior significação à peça orçamentária, sendo ela reduzida a uma mera “carta de 

intenção”. Certamente, não era esse o propósito do orçamento, porquanto, ao se 

atribuir ao Parlamento a competência para ordenar a cobrança dos impostos e a 

realização do gasto, o objetivo era justamente limitar a discricionariedade do 

governo no tocante à administração financeira do Estado. Logo, essa idéia de 

limite, de controle, revela o valor jurídico que instituição orçamentária carrega. 

Contudo, deve-se ressaltar que esse caráter jurídico do 

orçamento sempre se mostrou uma questão conturbada, tendo, desde o início, 

provocado reações de muitos governantes e doutrinadores que não admitiam uma 

completa vinculação da Administração aos limites orçamentários estabelecidos 

pelo Legislativo. Para rechaçar possíveis dúvidas, é preciso lembrar, então, 

novamente com apoio em Sainz de Bujanda, que a instituição orçamentária surgiu 

como uma das garantias – talvez a mais importante – do povo soberano frente ao 

Governo, esclarecendo, ainda, o autor o seguinte: 

“Poca garantia hubiera sido, en efecto, la faculda de las Asambleas de 
aprobar las previsiones financieras de los Gobiernos si no se hubieran 
reservado al proprio tiempo la facultad de decidir taxativamente los 
ingressos y los gastos que el Ejecutivo podía realizar.

 
En el Presupuesto 

confluyeron dos principios de abolengo: el que supeditaba la legitimidad 
del impuesto al consentimeinto del súbditos y el que atribuia a éstos el 
derecho de examinar y aprobar los gastos. Es perfectamente lógico, por 
tanto, que al surgir la institución presupuestaria en el cuadro del 
Derecho constitucional lo hiciera recogiendo ambos principios en la 

forma en que habían llegado a plasmarse en épocas anteriores”.
 79 

 

Dessa maneira, é fundamental repisar não ter sido a criação de 

um mecanismo como o orçamento público fruto de meras formulações teóricas, 

derivando, na realidade, de um longo processo de lutas políticas, caracterizado 

                                                 
79

 SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho. T. I. Madrid: Instituto de Estudios 
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pelo crescente embate entre Governo e contribuintes, pois estes se ressentiam 

dos abusos dos governantes no que tange à cobrança de tributos e dos descasos 

com os anseios postulados pelos representantes das assembléias estamentais no 

que se refere à utilização dos recursos arrecadados. Por conseguinte, não foi à 

toa que o orçamento público nasceu com a afirmação do “Estado de Direito”, 

configurando, obviamente, uma ferramenta jurídica, isto é, com força normativa, 

que servia para impor limites à atividade financeira do Estado, vinculando a 

Administração80.  

Nesse passo, ao assumir o poder, nada mais natural que a 

burguesia não se contentasse em apenas estimar as receitas e despesas, 

arrogando-se, inclusive, da própria função de fixar, por meio do Parlamento, tanto 

os impostos como as necessidades públicas a serem atendidas pelo Estado com 

os recursos percebidos. 

Ademais, considerando ter sido o Estado Constitucional Liberal 

concebido como um Estado mínimo, responsável, principalmente, pela garantia 

da segurança, da justiça e pela realização de outros serviços administrativos 

básicos, fortaleceu-se a idéia segundo a qual o povo, por meio de seus 

representantes, voluntariamente “concederia” os recursos necessários ao 

atendimento dessas despesas essenciais, autorizando a cobrança dos impostos; 

mas, além disso, essa autorização deveria ser revista a cada ano, vinculando-se 

os recursos arrecadados ao cumprimento dos gastos expressamente 

determinados pelo Parlamento.  

Nesse agir, a atividade financeira do Executivo foi juridicamente 

restringida em três aspectos no que diz respeito, especificamente, aos ingressos: 

a) somente poderiam ser arrecadados os tributos previamente aprovados pelo 

Parlamento – limitação objetiva; b) a arrecadação só poderia ser levada a cabo 

dentro do período de tempo abarcado pelo orçamento público, suspendendo-se 

ao fim do exercício financeiro, a não ser que um novo orçamento autorizasse a 
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cobrança – limitação temporal; e c) a arrecadação não deveria exceder o 

montante estritamente indispensável à cobertura das necessidades públicas – 

limitação quantitativa.81 

Como conseqüência dessas limitações, o princípio da legalidade 

tributária adquiriu um duplo sentido: o imposto tinha de ser estabelecido por lei e a 

sua arrecadação deveria estar autorizada pelo orçamento, daí se afirmando o 

princípio da “anualidade tributária”, como decorrência da “anualidade 

orçamentária”. Portanto, nem se podia incluir na previsão de ingressos os 

impostos não aprovados por lei especiais, nem as leis tributárias eram suscetíveis 

de aplicação se os impostos por elas instituídos não fossem autorizados pelo 

orçamento.82 

Já no tocante aos gastos, a nova ordem constitucional promoveu 

uma maior alteração nos costumes financeiros, pois o Governo foi totalmente 

proibido de efetuar despesas que não estivessem previstas no orçamento, nem 

poderia gastar a mais do previamente fixado para cada dotação. 

Assim, as limitações do Executivo apontadas quanto aos 

ingressos também podem ser relacionadas aos gastos: a) o Governo somente 

poderia utilizar os recursos arrecadados na realização das despesas 

taxativamente fixadas no orçamento – limitação objetiva; b) tampouco poderia 

realizar gastos fora do período de vigência do orçamento – limitação temporal; e 

c) a Administração não poderia gastar montantes superiores ao estabelecido para 

cada despesa autorizada – limitação quantitativa. Particularmente sobre essa 

última restrição, destaca-se que a previsão orçamentária do gasto, ao contrário 

dos ingressos, não constituía um simples cálculo aproximado, representando, na 

verdade, um limite rigoroso que impedia o Governo de gastar mais do que fora 

especificamente estabelecido para cada dotação, sendo qualquer aumento de 

gasto dependente da aprovação parlamentar.83 

Tem-se, portanto, que a partir da estrutura política-jurídica 

engendrada pelas Constituições modernas, coube ao Parlamento, por meio da 
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aprovação do orçamento público, determinar tanto os ingressos passíveis de 

arrecadação como os gastos públicos a serem realizados num certo exercício 

financeiro. 

Dessa forma, pode-se dizer que, inicialmente, o orçamento 

público foi configurado como um documento, aprovado pelo Parlamento, que, de 

modo completo e unitário, previa e autorizava as receitas e as despesas públicas 

para determinado exercício financeiro, vinculando a administração estatal. Enfim, 

o orçamento público constituía um instrumento jurídico destinado a regular a 

atividade financeira do Estado durante o período nele especificado. 

Verifica-se, por conseguinte, que, desde a sua original concepção, 

o orçamento público apresentava um caráter normativo, servindo para limitar a 

atuação financeira do Governo, de modo a impedir o cometimento de abusos no 

que tocava à arrecadação de impostos e à realização dos gastos. E nem poderia 

ser diferente, pois, sendo produto dos movimentos constitucionalistas, que 

objetivavam a juridicização do poder estatal, o orçamento público representava 

uma importantíssima garantia jurídica do povo contra o Governo, vinculando a 

administração financeira do Estado aos limites previamente determinados pelo 

Parlamento. Em outras palavras, tendo o constitucionalismo definido que a 

administração do Estado deveria ser uma atividade regrada, isto é, que deveria 

ser exercida segundo as leis elaboradas pelos representantes populares, coube 

ao orçamento público, aprovado anualmente pelo Parlamento, o papel de regular 

a gestão financeira estatal para o exercício correspondente. 

Por isso, parece não ser adequada a análise feita por muitos 

autores contemporâneos que, ao tratarem do orçamento público dito “clássico” ou 

“tradicional”, realçam apenas o seu aspecto político e contábil, como se ele 

existisse tão somente para permitir um controle contábil da atividade executiva 

pelo Parlamento, garantindo o equilíbrio financeiro entre os ingressos e os gastos. 

Ora, conforme vem sendo demonstrado, o orçamento público não 

foi concebido apenas para satisfazer os anseios fiscalizadores do Parlamento 

sobre o Governo; muito mais que isso, a aprovação do orçamento pelos 

representantes populares consistia num controle jurídico da atividade financeira 

estatal, pois cabia ao Parlamento, por meio do orçamento, autorizar os ingressos 
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e gastos públicos. Vale dizer, a atividade financeira do Estado, mais que 

fiscalizada, era regulada pelo Legislativo, sendo atribuição desse Poder fixar, 

anualmente, as receitas passíveis de arrecadação e as despesas a ser 

realizadas, estabelecendo, ainda, seus limites quantitativos.  

Assim, em que pese a posição de vastíssima doutrina em 

contrário, a função do orçamento público clássico não se restringia à manutenção 

de um equilíbrio fiscal entre ingressos e gastos, porquanto era por meio dele que 

o Parlamento determinava as despesas públicas que deveriam ser atendidas pelo 

Estado num certo exercício financeiro, destinando, para tanto, os recursos 

necessários. Nesse sentido, desde a sua original formulação, o orçamento público 

representava um rigoroso programa anual da ação financeira do Estado, que 

expressava as escolhas tomadas pelos representantes do titular da soberania 

financeira estatal - o povo -, estabelecendo os limites, substancias e numéricos, 

da atuação da Administração no que concerne aos ingressos e gastos públicos 

para certo período. 

Portanto, o controle parlamentar da atividade financeira do 

Estado, a se efetivar via orçamento, não se resumia apenas ao volume das 

contas públicas (visando ao equilíbrio financeiro entre receitas e despesas), era, 

também, um controle da própria natureza do gasto. 

É claro que num Estado Liberal mínimo, onde a ação estatal era 

reduzida ao atendimento de necessidades públicas muito restritas, vedada 

qualquer ingerência na ordem econômica e social, a função contábil do orçamento 

(centrada no propósito de garantir um equilíbrio fiscal) ganhou relevo. Todavia, 

isso não pode induzir ao descarte da função reguladora do orçamento público 

clássico, na medida em que toda a gestão financeira do Estado Liberal estava por 

ele juridicamente limitada; a Administração não podia gastar mais nem de forma 

diferente de como fora decidido pelo Legislativo e taxativamente explicitado pelo 

orçamento, também não sendo autorizada a arrecadar valores acima do 

necessário para cobrir as despesas fixadas. 

Na realidade, ousa-se dizer que essa função reguladora ou 

jurídica do orçamento público constituía um elemento essencial desse instituto, 

sem a qual ele restaria descaracterizado, pois, se o orçamento não tivesse a força 
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de obrigar a Administração a seguir os comandos e limites por ele estabelecidos, 

não se teria propriamente um orçamento público, mas um simples programa 

contábil, um mero cálculo financeiro, circunstância que importaria, inclusive, a 

necessidade de reconhecer que muitos planos financeiros elaborados pelas 

Fazendas régias medievais ou absolutistas representariam verdadeiros 

orçamentos públicos; conclusão que parece totalmente descabida. 

Nesses termos, um dos traços marcantes do instituto 

orçamentário consiste, justamente, na sua qualidade jurídica, ou seja, na sua 

força normativa; e, como já anteriormente ressaltado, esse caráter impositivo do 

orçamento foi resultado de uma multissecular disputa política que se iniciou com o 

direito dos súditos consentirem com os impostos extraordinários pessoais, na 

baixa Idade Média, e culminou com reconhecimento, após as revoluções liberais 

dos séculos XVII e XVIII, da garantia constitucional pela qual tanto os impostos 

como os gastos públicos deveriam ser examinados e aprovados pelo povo, por 

meio de seus representantes. Veja-se que, ao longo dessa penosa evolução 

histórica, os representantes das antigas assembléias estamentais não se 

conformaram em apenas consentir com os impostos pessoais, afora isso, eles 

passaram, progressivamente, a exigir o seu consentimento para toda imposição 

de impostos, depois quiserem fiscalizar os gastos como condição para a 

aprovação do pedido real de recursos, e, mais adiante, procuraram determinar a 

própria natureza do gasto público. 

Ademais, ressalta-se que de nada serviria o Parlamento ter o 

poder de autorizar os impostos e gastos públicos se a Administração pudesse, ao 

seu bel prazer, descumprir as decisões parlamentares, ignorando as 

determinações expressas no orçamento. Essa era, inclusive, uma das principais 

razões que ensejava a resistência dos representantes estamentais em aprovar o 

pedido régio de recursos e que levou à dissolução das assembléias medievais 

durante o absolutismo monárquico, inspirando, como conseqüência, anseios 

revolucionários. 

Anota-se, por conseguinte, que essa conquista histórica – direito 

do povo autorizar os impostos e gastos públicos – foi, em boa verdade, o fato que 

justificou a formulação da instituição orçamentária tal como concebida tanto no 
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modelo constitucional inglês como no francês, qual seja: anual previsão dos 

ingressos e gastos pelo Executivo para exame e aprovação do Parlamento, 

restando a cobrança dos impostos e a realização das despesas autorizadas nos 

exatos limites (objetivos, temporais e quantitativos) expressos no orçamento 

público. 

Fato é que a consolidação desse direito da sociedade autorizar os 

ingressos e gastos não foi fácil, pois, na França, por exemplo, mesmo após a sua 

expressa consagração na Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos e 

na Constituição Francesa de 1791, houve muitos questionamentos, sobretudo 

quanto à competência do Parlamento em fixar as despesas84. Mas, 

independentemente das críticas, ressalta-se que, desde o início do século XIX, as 

práticas financeiras confirmaram o princípio segundo o qual corresponderia ao 

Legislativo o poder de autorizar os ingressos e gastos, tendo sido sucessivamente 

realizadas reformas contábeis com vistas a assegurar a efetividade 

orçamentária85. 

Nesses termos, o orçamento público clássico constituía uma 

garantia constitucional por meio da qual a sociedade, representada no 

Parlamento, efetivava o controle (político, contábil e jurídico) da atividade 

financeira do Estado. Dito de outra forma, o orçamento clássico configurava um 

mecanismo complexo pelo qual o titular da soberania estatal - no caso, o povo - 

aprovava, por meio de seus representantes, as receitas e despesas previstas 

para certo período de um ano, autorizando a arrecadação dos ingressos e a 

realização dos gastos públicos pela Administração nos exatos termos nele 

determinados. 

Por isso, ainda que significativa parcela da doutrina entenda não 

ser a aprovação do orçamento público pelo Parlamento um elemento 

caracterizador desse instituto86, discordamos dessa posição, porquanto se o 

                                                 
84

 Uma menção às acaloradas discussões ocorridas no período sobre quem deveria deter a 
competência para ordenar os gastos pode ser encontrada em SAINZ DE BUJANDA, Fernando. 
Hacienda y Derecho. T. I. Madrid: Instituto de Estudios Politicos, 1975, p. 320, na nota de rodapé 
n. 190. 
85

 Ver GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. Introduccion al Derecho Presupuestario. Concepto, 
Evolución Histórica y Naturaleza Jurídica. Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 1973, p. 115. 
86

 Nesse sentido, afirma Sainz de Bujanda: “Así, por ejemplo, León SAY estimaba que sólo existe 
Presupuesto en el régimen constitucional y que esa institucion financiera consistia en ‘un ordre 
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orçamento não for submetido à apreciação do povo, por meio de seus 

representantes eleitos, o que restará é, mais propriamente, um simples “plano 

financeiro” - previsão de ingressos e de gastos -, alterável ao sabor dos 

governantes. Assim sendo, compreendemos que a noção de orçamento público 

está indissociavelmente conectada com a de Estado de Direito - consubstanciado 

sob a idéia de primazia da lei -, servindo para limitar, política e juridicamente, a 

ação executiva estatal em matéria financeira, nos termos definidos pelos 

representantes populares reunidos no Parlamento. 

Enfim, ao contrário do que pensava Sainz de Bujanda, não 

cremos que a necessária aprovação do orçamento pelo Legislativo seja uma mera 

circunstância histórica e acidental; ao contrário, ela é elemento histórico e 

essencial, integrando o instituto e sem a qual ele restaria descaracterizado. Nesse 

passo, se, por hipótese, uma Constituição atribuísse a competência para 

aprovação do orçamento exclusivamente ao Executivo, não estaríamos diante de 

um verdadeiro orçamento público, mas de um plano financeiro cuja formulação e 

execução caberia ao Governo, com absoluta autonomia; circunstância que não 

nos parece razoável, porquanto o exercício da atividade financeira do Estado não 

pode se dar de modo autoritário ou arbitrário, deve ser, ao invés disso, regulado e 

seguro.  

Dessa maneira, mais que uma simples previsão de ingressos e 

autorização de gastos, o orçamento público configura uma garantia constitucional 

- própria do Estado de Direito - conferida aos cidadãos frente ao exercício da 

atividade financeira estatal. Na verdade, o fato do orçamento público derivar de 

                                                                                                                                                    
donné par la nación à ses mandataires de ne disposer des finances publique que dans le limites et 
sous des conditions prealablement et strictement fixées’. El fallo de esta definición estriba en erigir 
a la categoria esencial un elemento del Presupuesto que es puramente histórico y accidental: su 
aprobación por la Cámara de representantes. Ese dado es, sin duda, esencial en la estructura del 
Estado constitucional y explica la ideologia política de aquella época, y, en parte, de la nuestra, 
como después veremos. Pero es totalmente irrelevante eb una definición científica del 
Presupuesto. Este consiste, ni más ni menos, en la previsión de los ingresos que el Estado ha de 
obtener durante un período de tiempo y en la autorización de los gastos que en ese mismo 
período ha de realizar. Por conseguinte, es necesario que el titular del supremo poder del Estado -
quien quiera que éste sea, según las estructuras políticas – apruebe los ingresos y gastos que el 
Presupuesto enumera, y autorice los pertinentes cobros y pagos al órgano encargado de 
ejecutarlo. De ahi que sea tecnicamente más correcta la definición dada, hacia la misma época, 
por LEROY BEAULIELI, para quien el Presupuesto implica, de un lado, una previsión de ingresos 
y gastos, y, de otro, una autorización dada ‘por los poderes competentes’ para que se recauden 
los ingresos y se realicen los gastos’(SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho. T. I. 
Madrid: Instituto de Estudios Politicos, 1975, p. 322, nota de rodapé n. 193). 
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uma ideologia liberal de Estado Mínimo é que constitui um elemento histórico e 

acidental - representando os valores de uma época -, que não compromete a 

essência “garantista” dessa instituição político-jurídica, tanto que a noção de 

orçamento foi adaptada ao modelo de Estado Social que surgiu a partir do final do 

Século XIX, conforme será em seguida analisado. 

 

1.2.2. Estado de Direito Social e orçamento público  

 

Consoante já afirmado, o Estado de Direito na concepção 

moderna surgiu no século XVIII, estritamente ligado ao pensamento iluminista de 

ordem liberal. Nessas condições, o Estado de Direito Liberal era fundado numa 

ideal separação entre Estado e Sociedade, que se especificava no afastamento 

entre política e economia, entre Estado e Moral e entre Estado e sociedade civil87, 

tendo ele por principal finalidade assegurar a proteção dos indivíduos, garantindo 

seus direitos fundamentais; essa era, inclusive, a circunstância que justificava a 

limitação jurídica do poder estatal. 

Portanto, o Estado de Direito Liberal foi organizado de modo a 

promover a realização dos interesses da burguesia, caracterizando-se por ser um 

Estado individualista e racional, voltado a garantir uma ordem política mínima, 

capaz de assegurar a segurança e certeza das relações privadas, protegendo a 

propriedade e liberdade, sobretudo de iniciativa, dos seus sujeitos. Nesse passo, 

o Estado de Direito Liberal não configurava um “Estado de Justiça”, porquanto 

não representava um modelo preocupado com questões relacionadas à igualdade 

social, solidariedade, etc. Entretanto, é imperioso sublinhar que, apesar dos 
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 De acordo com Novais, “toda a caracterização liberal do Estado de Direito se funda, em última 
análise, numa mudividência construída em torno do pressuposto duma ideal separação entre 
Estado e Sociedade ou, mais especificadamente, naquilo que se pode designar como a ideologia 
das três separações: a) a separação entre política e economia, segundo a qual o Estado se deve 
limitar a garantir a segurança e a propriedade dos cidadãos, deixando a vida econômica entregue 
a uma dinâmica de auto-regulação do mercado; b) a separação entre o Estado e a Moral, segundo 
a qual a moralidade não é assunto que possa ser resolvido pela coação externa ou assumido pelo 
Estado, mas apenas pela consciência autônoma do indivíduo; c) a separação entre o Estado e a 
sociedade civil, segundo a qual esta última é o local em que coexistem as esferas morais e 
econômicas dos indivíduos, relativamente às quais o Estado é mera referência comum, tendo 
como única tarefa a garantia de uma paz social que permita o desenvolvimento da sociedade civil 
de acordo com suas próprias regras” (NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma Teoria do Estado 
de Direito. Coimbra: Almedina, 2006, p. 59). 
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direitos proclamados como fundamentais serem, à época, nitidamente vinculados 

à filosofia liberal, não se pode negar seu notável valor; a previsão dos direitos 

civis e políticos dos indivíduos, dentre os quais se pode incluir o direito do povo 

consentir com os impostos e gastos públicos, foi um marco na história da 

humanidade, funcionando como escudo dos cidadãos contra o arbítrio e opressão 

estatal. 

Assim, ao se compreender o Estado de Direito Liberal como um 

instrumento em defesa do indivíduo e, por conseqüência dos valores burgueses, o 

sistema capitalista encontrou terreno livre para se desenvolver, trazendo inegável 

progresso para a sociedade88. Contudo, o custo social do Estado Liberal não pôde 

ser desconsiderando, tendo ensejado a promoção de grandes mudanças. 

Um novo modelo de Estado de Direto - o Estado Social - surgiu, 

então, a partir do final do século XIX e início do século XX, tendo sido essa 

transformação progressivamente sedimentada ao longo desse período em razão 

de deficiências do modelo liberal, de sucessivas crises do sistema capitalista e de 

uma série de acontecimentos históricos e imposições sociais. 

Em que pese a ideologia liberal acreditar na hiper-suficiência do 

indivíduo e no ajuste natural da sociedade, cabendo ao Estado exercer um papel 

mínimo, as constantes crises econômicas e sociais exigiam, cada vez mais, uma 

forte atuação do poder público; até mesmo o primado da lei, sustentado numa 

confiança exacerbada no Legislativo, mostrava-se insuficiente, porquanto as 

regras eram muitas vezes desprovidas de valores, injustas. Além do mais, as 

exigências por uma maior inserção da classe trabalhadora, antes abnegada das 

decisões políticas, impunham a necessidade de mudança, pois os valores liberais 

burgueses já não eram suficientes para a acomodação da sociedade. Assim, a 

ampliação da classe operária, supedaneadas por uma construção teórica 

socialista, induziu a uma maior participação popular, forçando um processo 

político mais democrático. A organização do proletariado em sindicatos e a 

expansão do sufrágio foram, então, decisivas nesse processo de transição do 
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 O sistema capitalista funda-se na exploração indireta dos meios de produção levada a efeito 
através do Direito e do Estado; sem o Direito, sancionado pelo Estado, garantindo a segurança 
das operações comerciais e industriais, o capitalismo não poderia existir (ver MASCARO, Alysson 
Leandro. Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2003, p. 22 et 
seq.). 
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Estado Liberal para o Social, impelindo o Estado Liberal a fazer concessões, 

promovendo políticas sociais.  

A transformação do Estado de Direito Liberal em Estado Social 

deriva, portanto, de uma reação do próprio Estado Liberal, que buscou 

reequilibrar as relações entre poder, direitos e indivíduos. O Estado de Direito 

Social se caracterizará, então, como um Estado interventor, antiliberal, assumindo 

importante papel na organização da economia. Nele, reconhece-se a 

hipossuficiência do indivíduo, superando-se a concepção individualista. A partir do 

Estado Social, passa-se a dar ênfase à solidariedade: o indivíduo é responsável 

por si e pelos seus pares; inclusive o direito à propriedade passa a ter um 

conteúdo público, consistente na exigência de uma função social. Para atender as 

demandas a que se propõe, o Estado Social torna-se multidimensionado, fato que 

acarreta o crescimento de sua estrutura administrativa e burocrática. 

É óbvio que esse processo de “socialização do Estado” e 

“estadualização da sociedade” não se deu de modo brusco, nem se pode dizer 

que o Estado Liberal era completamente alheio a qualquer intervenção na esfera 

econômica ou que ignorava completamente a questão social, pois existem vários 

antecedentes que demonstram a interferência estatal no campo econômico e 

social; no entanto, só o impacto provocado pela Primeira Guerra Mundial 

estimularia uma radical transformação das relações entre Estado e Sociedade, 

marcando o termo do otimismo liberal, fundado na idéia de autonomia individual e 

auto-regulação do mercado.89 

Nesse sentido, consoante expõe Novais: 

“O Estado, no seu conjunto (...) reconhecia agora a necessidade de 
superar os pressupostos do liberalismo e assumia, no objectivo da 
prossecução da justiça social, a via para a integração das camadas até 
então marginalizadas. E este objectivo era tanto mais inadiável quanto, 
nas convulsões que atravessavam a Europa, era cada vez mais 
presente a referência à alternativa soviética de resolução da questão 
social. O Estado representativo liberal era incapaz de responder a estes 
estímulos e corresponder às novas necessidades a partir da mera 
correcção da postura de separação das instâncias política e social; o 
que a nova época exigia era, não apenas um acréscimo das 
intervenções do Estado, mas uma alteração radical na forma de 
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 Ver NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma Teoria do Estado de Direito. Coimbra: Almedina, 
2006, p. 179 a 182.  
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conceber as suas relações com a sociedade. (...) É na plena assunção 
deste novo princípio de socialidade e na forma como ele vai impregnar 
todas as dimensões de sua actividade – e não na mera consagração 
constitucional de medidas de assistência ou no acentuar da sua 
intervenção econômica – que o Estado se revela como <Estado social>. 
Assim, e desde logo, o Estado centra o essencial das suas 
preocupações em torno da distribuição e redistribuição do produto 
social, para o que se empenha decisivamente na direção e controlo do 
processo produtivo, convertendo-se no chamado <Estado econômico>. 
Tal não significa apenas que ele se envolve directamente na produção 
(como <Estado empresário>), mas, sobretudo, que encara a esfera 
econômica como susceptível de ser moldada em função das exigências 
sociais e dos objectivos políticos por ele definidos. O Estado não só 
toma decisões destinadas a influenciar o processo produtivo, como 
integra essas medidas numa planificação econômica global definida em 
função de uma prévia seleção e hierarquização de prioridades de 
desenvolvimento, sendo possível detectar uma evolução através da 
qual, a partir de uma primeira fase de intervencionismo localizado, se 
passa para um acção estadual sistemática sobre o processo econômico 
– o dirigismo – e, por fim, para a planificação”.90 

 

É preciso notar, ademais, que, assim como a própria idéia de 

Estado de Direito revelou-se em diferentes versões, o Estado Social também 

apresentou diferentes formações e experiências, com destaque para: o Estado-

Providência, o Wellfare State, o Estado nazista e fascista, o Estado administrativo 

e de partidos, a Social Democracia91. Mas, independentemente do modelo 

adotado, tendo essas experiências procurado traduzir as preocupações e funções 

sociais e econômicas do Estado no decorrer do século XX, é possível notar 

pontos comuns entre eles, representados pelo propósito de imprimir uma nova 

relação entre Estado e Sociedade, fundada na aplicação do “princípio da 

socialidade”92. O certo é, então, que o Estado Social caracteriza-se por uma forte 

atuação do Estado nos domínios econômico e social, com vista a promover o 

bem-comum e o desenvolvimento nacional. 

Nesses termos, a transmutação do Estado de Direito Liberal em 

Estado de Direito Social também provocou substanciais modificações no Direito 

Financeiro, na medida em que a evolução das idéias acerca da função do Estado 
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 NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma Teoria do Estado de Direito. Coimbra: Almedina, 
2006. p. 183-184. 
91

 Sobre maiores detalhes desses modelos de Estado Social, ver COSTA, Pietro. O Estado de 
Direito: uma introdução histórica, in O Estado de Direito: história, teoria, crítica. Organizado por 
Pietro COSTA e Danilo ZOLO, São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 95-198; e NOVAIS, op. cit., p. 
187-192. 
92

 Ver NOVAIS, op. cit., p. 187-188 e 190. 
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e a conseqüente ampliação do seu rol de atividades determinaram a necessidade 

de adaptação do sistema orçamentário e da própria noção de orçamento 

público.93 

 

1.2.2.1. A ampliação das atribuições estatais e a bifurcação 

do princípio da legalidade financeira 

 

Inicialmente, cabe recordar que o orçamento público, tal como 

concebido pelo constitucionalismo moderno, era caracterizado por uma estreita 

conexão entre o direito do Parlamento de consentir os impostos e o direito 

orçamentário, pois era por meio do orçamento que os representantes populares 

autorizavam a cobrança dos tributos para certo exercício financeiro, decidindo a 

“medida de sacrifício” a ser imposta aos contribuintes, com vistas a garantir o 

atendimento das despesas públicas primárias do Estado; isto é, a cada ano, ao 

votar o orçamento, o Parlamento fixava os gastos públicos a ser realizados pela 

Administração e “concedia” os recursos correspondentes, permitindo a 

arrecadação dos impostos nos exatos limites necessários para cobertura das 

despesas autorizadas. 

Todavia, conforme bem observou Otto Mayer, a partir da segunda 

metade do século XIX, essa umbilical relação existente entre o direito de consentir 

os impostos e o direito orçamentário foi sendo rompida, ocorrendo a sua 

desconexão94 ou, como afirma Sainz de Bujanda, sucedendo a “bifurcação do 

princípio da legalidade financeira”95. No caso, o contínuo aumento das 

necessidades públicas e, conseqüentemente, das ações administrativas estatais 

impunham que os recursos afluíssem ao Tesouro Público de forma estável e 

perene; assim, a fórmula que exigia a autorização anual dos impostos, de modo a 
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 Ver GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. V. I. 3ª ed. Buenos Aires: Depalma, 
1976, p. 125. 
94

 Ver MAYER, Otto. Derecho Administrativo Alemán. Trad. Horacio H. Heredia e Ernesto 
Krotoschin. T. II. Buenos Aires: Depalma, 1949, p. 192-193. 
95

 SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho. T. I. Madrid: Instituto de Estudios 
Politicos, 1975, p. 328. 
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limitar a exação tributária ao montante estritamente necessário ao atendimento 

dos gastos básicos fixados no orçamento, foi se mostrando insuficiente.96  

Esse problema foi, então, sendo solucionado com a 

transformação das leis tributárias em uma legislação permanente, abandonando-

se a prática pela qual os impostos eram anualmente “concedidos” pelo povo, 

como forma de captar os exatos recursos suficientes ao atendimento das 

despesas públicas “primárias”. Nessas circunstâncias, o pagamento dos tributos 

foi convertido em uma obrigação ininterrupta dos contribuintes, passando o 

Governo a exigir o recolhimento dos impostos sempre que ocorresse um fato ou 

uma situação prevista pelas leis tributárias, que, por sua vez, não estabeleciam 

nenhuma limitação quantitativa do montante a ser arrecadado, ou seja, a 

Administração poderia cobrar todas as quotas tributárias incidentes sobre o fato 

imponível. Face a essa nova política, o Parlamento foi perdendo o poder de 

determinar, diretamente, o volume dos ingressos fiscais para se concentrar 

apenas na aprovação dos tipos de imposição tributária e dos elementos 

definidores de suas bases.97  

Destarte, em muitos países europeus, como a Espanha e 

Alemanha, já a partir de meados do Século XIX, a aplicação das leis tributárias foi 
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 Nesse sentido, relata Sainz de Bujanda que “El Estado ensanchó su repertorio de fines y la 
acción administrativa se dilato de modo considerable. La amplitud y permanencia de los servicios 
públicos a partir de la segunda mitad del siglo pasado [século XIX] no se acomodaban bien con 
um régimen financiero en que la cobranza de las contribuciones e impuestos se supeditada al 
consentimiento anual de la representación popular. La vida del cuerpo político requería médios 
económicos crecientes y necesitaba, sobre todo, que los recursos aflyeran al Tesoro público con 
rigurosa pontualidad” (SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho. T. I. Madrid: Instituto 
de Estudios Politicos, 1975, p. 328). 
97

 Apesar dessa medida ter sido engendrada com o preciso objetivo de evitar que a arrecadação 
tributária dependesse da anual autorização parlamentar, ressalta-se que ela acabou contribuindo 
para a promoção da eficácia da administração fazendária, favorecendo, ainda, os próprios 
contribuintes, pois aumentou a segurança jurídica no que se refere à exação, uma vez em que a 
cobrança dos impostos deixou de ser incerta e variável. Sobre essa questão, afirma Sainz de 
Bujanda: “nos toca ahora ponderar lo que las leyes tributarias permanentes han significado para el 
Estado moderno, es decir, su significación política. Yo diría que han representado la eficacia en el 
ámbito de la Hacienda. Gracias a ellas, la vida económica del Estado dejó de depender em gran 
medida de las veleidades de los representantes del pueblo y de los arbitristas. El Estado, a través 
de la ley, há podido conocer con bastante exactitud el repertorio de hechos imponibles y prever el 
volumen de ingresos. Esa precisión y regularidad de la actividad fiscal, sometida a leys 
permanentes, trajo de rechazo la seguridad para el contribuyente, sin duda mucho mayor que la 
que le proporcionaron los métodos impositivos de otras épocas. En efecto, al definir el Estado con 
exactidud los hechos generadores del crédito fiscal y al senãlar imperativamente la extensión de 
las prestaciones pecuniarias de sus súbditos, éstos adquirieron paralelamente el derecho a que no 
se les exigiera más de aquello a lo que legalmente venían obligados” (SAINZ DE BUJANDA, op. 
cit., p. 330-331). 
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sendo desconectada do orçamento publico; ou seja, o orçamento foi 

paulatinamente deixando de ser o fundamento jurídico que autorizava a cobrança 

dos impostos e contribuições e o “estado de ingressos”, constante na peça 

orçamentária, assumiu a função de simplesmente representar uma mera previsão 

de receita, destinada a explicitar, estimando, os recursos com os quais os gastos 

públicos seriam atendidos98. Por conseguinte, com o tempo, a aprovação do 

orçamento pelo Parlamento passou a se concentrar na ordenação das despesas, 

uma vez que os tributos estavam permanentemente autorizados, podendo ser 

arrecadados sem a necessidade de confirmação periódica99. 

Tem-se, enfim, que, antes mesmo da passagem do Estado Liberal 

para o Estado Intervencionista, fato que se consolidou somente no início do 

século XX, a concepção do orçamento público como mecanismo normativo de 

autorização de ingressos e gastos públicos já sofria, em muitos ordenamentos 

jurídicos, sensíveis modificações, passando a configurar, diante da não incidência 

do princípio da anualidade tributária, uma lei destinada a estimar os ingressos e 

autorizar os gastos para um determinado exercício financeiro, vinculando a 

Administração apenas no que tange às despesas. 

Agora, independentemente da aplicação ou não do princípio da 

anualidade tributária em certas ordens jurídicas e das conseqüências daí 

derivadas, salienta-se que as mais significativas alterações da função 

orçamentária decorreram, na verdade, da assunção de um perfil econômico pelo 

orçamento público, a partir do desenvolvimento de uma contínua política 
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 Sainz de Bujanda sublinha que esse fenômeno da “bifurcação do princípio da legalidade 
financeira” não ocorreu de modo brusco, afirmando que “el peso de las viejas ideas es demasiado 
fuerte para que de la noche al día surja en el horizonte, aun en épocas revolucionarias, un núcleo 
de principios y definiciones de Derecho radicalmente nuevos. Por ello, las constituciones europeas 
siguieron durante la segunda mitad del siglo XIX y aun, como veremos, en el siglo XX, dando 
definiciones del Presupuesto que en cierto sentido implicaban, como en la época anterior, la regla 
de la anualidad del impuesto” (ver nota de rodapé n. 198, SAINZ DE BUJANDA, Fernando. 
Hacienda y Derecho. T. I. Madrid: Instituto de Estudios Politicos, 1975, p. 329-330). 
99

 Laband também realça esse processo de bifurcação da legalidade financeira ao afirmar, em 
obra publicada no ano de 1871, que: “Los impuestos vigentes rigen en virtud de leyes especiales 
que mantienen su vigência en tanto no queden derogadas o modificadas por nuevas leyes. El 
Presupuesto no constituye el fundamento jurídico de la exacción impositiva, ocurriendo más bien 
que son las leyes tributarias las que constituyen el fundamento legal por el que se incluyen los 
ingressos tributarios en el Presupuesto” (LABAND, Paul. El Derecho Presupuestario. Trad. José 
Zamit. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1979, p. 39). 
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intervencionista pelo Estado, em confronto com a ideologia liberal clássica, 

consoante abaixo se examinará. 

 

1.2.2.2. O intervencionismo estatal e a imposição de um 

caráter econômico ao orçamento público 

 

Conforme já afirmado, a intensificação da atuação do Estado no 

domínio social e econômico foi paulatinamente se afirmando, sobretudo, a partir 

da Primeira Grande Guerra; mas, a grande transformação do Estado Liberal em 

Estado Intervencionista se deu após o crash da Bolsa de Nova Iorque, quando o 

liberalismo mostrou todas suas deficiências, sendo necessária uma grande 

intervenção do Estado na seara econômica como forma de preservação do 

mercado e do próprio sistema capitalista. No momento em que se rompeu o 

dogma da “mão invisível”, o Estado assumiu a responsabilidade de ordenar o 

processo econômico, passando a definir políticas e a dirigir o seu 

encaminhamento, com fito a garantir a realização dos interesses sociais100.  

Destaca-se, então, nesse período, a forte influência da doutrina 

keynesiana que reconhecia a existência de permanentes crises cíclicas no 

sistema capitalista, defendendo uma contínua atuação do Estado no processo 

econômico, seja diretamente ou por indução, justamente para assegurar a 

regularidade e estabilidade do mercado, garantindo a manutenção do sistema. 

Nessa linha, o gasto público passou a ocupar um papel central na ordem 

econômica, sendo as despesas de investimento destinadas a produzir um efeito 

global na economia, ou seja, permitindo a geração do pleno emprego, o aumento 

do consumo e o combate às crises cíclicas. Por isso, Keynes pregava a idéia de 

que, em tempos de crise, o Estado desenvolvesse uma política fiscal voltada à 

elevação do gasto público sem que houvesse a necessidade de aumento da 

                                                 
100

 Ver GRAU, Eros Roberto. Planejamento Econômico e Regra Jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1978, p. 20. 
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carga tributária como contrapartida, de modo a manter o nível dos recursos 

privados que deveriam ser utilizados para investimento e consumo.101 

Essa política intervencionista, sustentada, especialmente, pelo 

incremento do gasto estatal e pelo déficit sistemático, acentuou-se após a 

Segunda Guerra Mundial e as finanças públicas se transformam em “finanças 

funcionais”, que, de acordo com Aliomar Baleeiro, referem-se à “atividade 

financeira orientada no sentido de influir sobre a conjuntura econômica”, em 

oposição às “finanças neutras”, de concepção clássica102. 

Sob esse contexto, a noção de equilíbrio fiscal anual, que antes 

norteava a elaboração do orçamento público, perdeu importância, pois, diante da 

imprescindibilidade do intervencionismo estatal, a tributação e o gasto público 

assumiram uma essencial função para atuação do Estado na economia, servindo 

como medida propulsora do consumo, do pleno emprego e do desenvolvimento 

do país; em outras palavras, considerando que o gasto público não deveria mais 

ser direcionado a atender, fundamentalmente, às necessidades administrativas 

básicas do Estado, nem que os impostos serviam simplesmente à geração dos 

exatos recursos para cobertura desses gastos “primários”, o equilíbrio anual entre 

receita e despesa já não se justificava, pois o que interessava agora ao Estado 

era preservação da ordem macro-econômica103. Substituiu-se, então, o equilíbrio 

fiscal por um “equilíbrio econômico”; nesse sentido, assenta José Afonso da Silva: 

                                                 
101

 Ver GIAMBIAGI, Fabio; ALÉM, Ana Cláudia. Finanças Públicas – Teoria e Prática no Brasil. 3ª 
ed. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2008, p. 14 et seq.; e Keynes, John Maynard. A Teoria Geral 
do Emprego, do Juro e da Moeda. Trad. Mário R. da Cruz. 1ª ed, 6ª tiragem. São Paulo: Atlas, 
1992. 
102

 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 15ª ed. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 1998, p. 30. 
103

 Afirma Aliomar Baleeiro que “certamente, os escritores clássicos tinham já uma noção dos 
laços entre as receitas e despesas, de um lado, e o conjunto da situação econômica do país, por 
outro lado. Compreendiam e ensinavam que as finanças governamentais dependiam do bom 
estado dos negócios dos particulares. Se eram pobres, de modo geral, ou se achavam em crise, 
claro que não poderia ser boa a posição do Tesouro. Mas estavam escravizados à idéia de que a 
despesa pública empobrecia a coletividade, não passando daquele fenômeno improdutivo de 
consumo, que transparece de certos trechos de J. B. Say. Os impostos, por outro lado, no 
consenso dos escritores daquele tempo, exerciam ação depressiva sobre as atividades. Os 
particulares, via de regra, fariam melhor emprego de parcelas de seu patrimônio se o governo não 
lhas tomasse compulsoriamente pelos meios fiscais. Alguns escritores, entretanto, como vozes 
isoladas, perceberam que nem sempre o uso de dinheiro pelos particulares era mais conveniente, 
do ponto de vista social, do que o uso dele pelo Estado. A ação estimulante das despesas 
governamentais, quer financiadas por impostos, quer por empréstimos, não escapou à observação 
de alguns estadistas. Mas, no passado, essa atitude foi sempre excepcional. Poucos tiveram clara 
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“As finanças funcionais não se preocupam com o equilíbrio 
orçamentário anual. Seu objetivo é conseguir o equilíbrio da economia 
como um todo, pelo ‘ajustamento dos fluxos de receitas e de despesas 
públicas em função das flutuações da atividade privada e em vista da 
obtenção de certo nível da renda e do emprego’. Fundamentam-se, 
como nota Cosciani, ‘sobre uma idéia central extremamente simples: a 
política orçamentária na tributação como na despesa, na assunção de 
débitos como na sua extinção, deve guiar-se tendo em mira 
exclusivamente o resultado dessa conduta sobre a economia nacional e 
não com base na teoria tradicional em busca do que é são ou 
malsão’.104 

 

Assim, no Estado Intervencionista, o orçamento público passou a 

ser sistematicamente utilizado como instrumento da política fiscal do governo, 

proporcionando a estabilização ou a ampliação dos níveis da atividade 

econômica105. Como diz Baleeiro, a preocupação não deveria mais residir em 

equilibrar o orçamento, como se ele fosse um fim em si mesmo e não um meio a 

serviço da prosperidade nacional; “não se trata de equilibrar o orçamento, mas 

fazer com que este equilibre a economia nacional”106. 

Enfim, no seu aspecto econômico, o orçamento público, como 

mecanismo básico da atividade financeira estatal, revela o propósito de servir 

como elemento estabilizador e amortecedor da conjuntura econômica de um país, 

concorrendo, junto com outras medidas, para modificação das estruturas 

nacionais, garantindo o seu desenvolvimento.107  

Explicando esse caráter econômico do orçamento, assenta Régis 

de Oliveira: 

“Com o tempo, a doutrina ‘relegaram (sic) a plano secundário a 
preocupação de evitar-se, à custa de todo sacrifício, o déficit’. O 
orçamento deve atender à conjuntura econômica. Se as finanças 
particulares vão bem, com pleno emprego, com crescimento alentado, 
mister que se elabore a peça-meio com os olhares voltados para tais 
circunstâncias. Em determinadas situações, não convém até que se 
elabore peça rígida, ausente o déficit. Este, em verdade, nem sempre é 
ruim. Eventualmente, juros baratos podem ser importantes e, pois, a 

                                                                                                                                                    
e exata idéia das mútuas reações da economia particular e das finanças públicas. (...) o equilíbrio 
orçamentário era a regra de ouro das finanças públicas” (BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à 
Ciência das Finanças. 15ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998, p. 425). 
104

 SILVA, José Afonso da. Orçamento-Programa no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1973, p. 5. 
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 GIACOMONI, James. Orçamento Público. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 58. 
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 BALEEIRO, op. cit., p. 430. 
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 Ibid., p. 427. 
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tomada de empréstimos que eleve a dívida externa pode até ser 
interessante, em determinada circunstância. O crescimento do déficit 
pode não ser totalmente um mal. No período clássico da análise 
orçamentária, havia repugnância pelo déficit ou pelo superávit. 
Modernamente, entende-se que o equilíbrio orçamentário está jungido à 
vida econômica do país”.108 

 

Fácil deduzir, portanto, que, a consolidação dessa novel função 

econômica assumida pelo orçamento público no decorrer do último século 

contribuiria para uma radical transformação do sistema orçamentário, 

circunstância merecedora de uma análise mais acurada, conforme será detalhado 

na seqüência. 

 

1.2.2.3. A crise dos princípios orçamentários clássicos e a 

transformação do orçamento público em instrumento de planejamento da 

ação estatal 

 

Como já salientado, não é de se estranhar que a ativa 

participação do Estado no processo econômico e social necessariamente 

produziria profundos reflexos na própria natureza da instituição orçamentária, 

porquanto a compreensão do orçamento público como instrumento de controle ou 

de limitação da atividade financeira estatal, típica do Estado Liberal mínimo, já 

não mais se adequava ao novo papel assumido pelo Estado, sobretudo a partir 

dos anos trinta do século passado, caracterizado por um crescente 

“intervencionismo”, objetivando fins sócio-econômicos.  

Sob essa perspectiva, os princípios clássicos do orçamento 

público – anualidade, unidade, universalidade, especialidade e equilíbrio fiscal – 

sofreram um impacto revolucionário diante das novas tendências, pois eles 

tinham sido desenvolvidos com o claro propósito de estabelecer um severo 
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 OLIVEIRA, Regis Fernandes. Curso de Direito Financeiro. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 303. 
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sistema de controle do Parlamento sobre o Governo, dando à Administração uma 

margem mínima de ação.109  

Instaurou-se, então, uma verdadeira “crise orçamentária”, na 

medida em que os seus princípios clássicos, sobretudo os da unidade, anualidade 

e do equilíbrio orçamentário, eram incompatíveis com a dinamicidade exigida pelo 

novo Estado intervencionista sobre a matéria financeira. Por isso, Sainz de 

Bujanda expressa: “el presupuesto fue el eje del Derecho financiero constitucional 

y la crisis que hoy sufre la institución es paralela a la del regímen político que le 

dio vida”110. 

Tem-se, enfim, que a crise do orçamento foi fruto da própria crise 

do Estado Liberal e assim como este foi progressivamente mudando seu perfil, 

passando de mero garantidor das relações econômicas privadas para agente vital 

do processo econômico, o orçamento público também teve que evoluir, passando 

de simples ferramenta de controle da administração financeira estatal para 

configurar, inclusive, um instrumento da ação do Estado nos domínios econômico 

e social.111  

Nesse sentido, reproduz-se as seguintes palavras de José Afonso 

da Silva:  

“’Concebido como mero instrumento político e jurídico de previsões e de 
autorizações, e como meio de controle parlamentar sobre o Poder 
Executivo, o orçamento estatal não se mostra mais suficiente aos novos 
fins que as finanças públicas devem cumprir na economia’. De fato, 
deixando sua posição de neutralidade em face da economia, as 
finanças públicas se transformaram em elementos ativos de 
interferência nas relações de ordem econômica e social. O orçamento, 
então, como instrumento básico da atividade financeira do Estado, teria 
de assumir novas funções, para exercer finalidades de política fiscal de 
relevo nos momentos de depressão ou de prosperidade econômica. A 

                                                 
109

 Sobre essa questão, vale ressaltar as seguintes observações feitas por González Garcia: 
“eliminando toda posibilidad de que el Estado utilizase médios econômicos para fines diferentes de 
los aprobados por el Parlamento, y obligándole a presentar un Presupuesto en equilíbrio, se 
conseguía el doble efecto de someter al Estado a la Ley y de dotar a la Administración pública de 
un Presupuesto la más reducido posible (GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. Introduccion al Derecho 
Presupuestario. Concepto, Evolución Histórica y Naturaleza Jurídica. Madrid: Editorial de Derecho 
Financiero, 1973, p. 18). 
110

 SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho. T. I. Madrid: Instituto de Estudios 
Politicos, 1975, p. 320. 
111

 Ver GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. V. I. 3ª ed. Buenos Aires: Depalma, 
1976, p. 123-125. 
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crise de 1929 e depois a guerra de 1939 demonstraram a íntima relação 
existente entre o orçamento público e a economia mundial”112. 

 

Na mesma linha, Aliomar Balleiro relata: 

“o profundo e crescente intervencionismo do Estado na Economia, 
dirigindo-a e rechaçando os postulados clássicos e liberais, não poderia 
deixar de imprimir sua marca no orçamento. De plano político de 
governo, em sentido estrito, ele se inclina a transformar-se, depois da 
Segunda Guerra, em alavanca do comando da conjuntura econômica. 
As idéias e práticas buscavam empregar o orçamento como aparelho 
para combater fases de depressão e de desemprego, promover 
investimentos, ou para conter as quadras inflacionárias. Os velhos 
princípios de técnica orçamentária, consagrados pelas gerações 
anteriores, vergam ao peso dessa tarefa enorme. Os governos 
contemporâneos não se resignam a planejar apenas a administração. 
Querem planejar a economia e colocá-la como centro da política. O 
orçamento já não é apenas político: tende a envolver toda a economia 
nacional, inclusive o setor privado”113.  

 

Ressalva-se, todavia, que, apesar da preponderância das causas 

econômicas, a transformação da estrutura do orçamento público no Estado de 

Direito Social também foi influenciada por outros fatores. Sob uma ótica 

puramente política, por exemplo, vale lembrar ter a necessidade de adaptação da 

estrutura orçamentária derivado, em parte, da consagração do sufrágio universal, 

na medida em que, considerada a significativa ampliação das bases democráticas 

do Estado, especialmente após Primeira Guerra Mundial, os partidos políticos 

foram impelidos a levar em consideração as aspirações das classes sociais mais 

baixas, fazendo integrar nos seus programas de governo previsões de despesas 

de caráter social cada vez mais variadas e onerosas. 

Destarte, se, na sua origem (Estado Liberal), a aprovação do 

orçamento foi atribuída ao Parlamento como medida de controle, ou seja, com o 

propósito de limitar a ação do Governo, muitas vezes inclinado a comportamento 

perdulário e arbitrário; frente ao intenso processo de democratização política, 

essa função de controle legislativo foi enfraquecida, não só em razão do natural 

avolumamento das despesas sociais, mas, também, porque os parlamentares 
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passaram a pressionar por maiores gastos como meio de dar satisfação à massa 

de eleitores e de atender seus próprios interesses pessoais, provocando, por 

conseguinte, o fenômeno da “inversão da relação entre os poderes Executivo e 

Legislativo”, quanto à restrição das despesas.114 

Some-se a isso o fato da crescente extensão das atividades 

encomendadas ao Estado ter conduzido a uma multiplicação de leis ordinárias, 

inclusive de iniciativa do Executivo, que forçava a concentração das discussões 

parlamentares na aprovação dessas leis, em detrimento ao exame e controle da 

matéria orçamentária. Ademais, o robustecimento da política intervencionista 

estatal enalteceu o papel do Governo, contribuindo para o avigoramento da 

chamada “crise do parlamentarismo” e para uma tendência de centralização das 

decisões orçamentárias no Executivo.115 

De qualquer modo, sobre a transformação da instituição 

orçamentária, levada a cabo a partir da afirmação do Estado Social, o importante 

é apontar que, ao assumir o Estado o protagonismo da vida econômica e social 

do país, atribuindo-se ao Governo a função de estabelecer uma política financeira 

voltada ao atendimento dos interesses sociais e ao desenvolvimento econômico, 

a questão do controle dos ingressos e dos gastos públicos foi relativizada, 

cedendo espaço à tarefa de racionalização e aperfeiçoamento da atuação estatal, 

de maneira a garantir o cumprimento dos objetivos traçados.  

Dito de outra forma, ao abandonar sua posição de relativa 

neutralidade no processo econômico-social116, o Estado teve que desenvolver 
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 Sobre esse aspecto, relata Baleeiro: “observa-se em todos os países onde se consolida o 
fortalecimento popular a modificação do caráter do orçamento e da atitude dos parlamentares. Ao 
invés da defesa obstinada do contribuinte, os parlamentares do nosso tempo cuidam de pleitear 
despesas nos setores que interessam às massas. Gastos enormes com educação, saúde, bem-
estar, previdência social etc. tendem a desequilibrar orçamentos pela iniciativa daqueles 
representantes outrora empenhados na restrição dos governos” (BALEEIRO, Aliomar. Uma 
Introdução à Ciência das Finanças. 15ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998, p. 423). 
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 GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. Introduccion al Derecho Presupuestario. Concepto, Evolución 
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nunca foi neutro; essa noção de neutralidade está, na verdade, associada ao Estado Liberal, mas 
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‘absenteísta’ porque a burguesia assim o determinava, pois tal lhe favorecia. (...) Logo, podemos 
concluir que os mecanismos liberais propiciaram à economia uma ordem livre, mas que não era 
‘natural’, posto que criada pelo Estado, que intervinha na economia no ‘ponto zero’, diversamente 
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uma política financeira - especialmente centrada no gasto - capaz de influir na 

conjuntura nacional; mas, para que a despesa estatal produzisse os efeitos 

desejados, era preciso que o Governo imprimisse sobre ela uma orientação 

racional, dirigindo-a no sentido mais conveniente ao alcance da prosperidade do 

país117. Não era suficiente gastar, mais que isso, as despesas públicas tinham 

que ser organizadas para que seus efeitos fossem maximizados, evitando-se 

medidas contraditórias ou neutralizadoras entre si118.  

Logo, diante da intervenção estatal na ordem econômica e social, 

o orçamento público se transforma, passando a representar, nas palavras de José 

Afonso da Silva, “um instrumento de programação econômica, de programação 

da ação governamental, em consonância com a economia global da comunidade 

a que se refere”119. No mesmo sentido, Régis de Oliveira afirma: “o orçamento 

deixa de ser mera peça orçamentária para tornar-se um poderoso instrumento de 

intervenção na economia e na sociedade. Passa a ser um programa de 

governo”120. Pedro Muñoz Amato, por sua vez, conclui: “o orçamento geral de um 

governo deve ser o programa diretor de toda a atividade governamental na sua 

função de orientar os processos sociais e servir aos interesses do povo”121. 

Veja-se, entretanto, que essa configuração do orçamento como 

um “plano” não é nova, pois, desde a sua original concepção, o orçamento público 

sempre constituiu uma espécie de “planejamento financeiro” para a administração 

do Estado, na medida em que ele programava a atuação estatal para certo 

período de um ano, fixando as despesas que deveriam ser realizadas e as 

receitas a serem arrecadadas. Acontece que o programa explicitado pelo 

orçamento “clássico” era muito restrito, porquanto, num Estado Liberal mínimo, o 

                                                                                                                                                    
do que era praticado anteriormente. (...) Logo, temos que o Estado contemporâneo somente pode 
ser considerado como intervencionista no domínio econômico se contraposto ao Estado Liberal, 
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gasto público deveria ser dirigido, fundamentalmente, ao atendimento das 

demandas administrativas consideradas indispensáveis à manutenção da ordem 

pública. Assim, o orçamento público servia, mais propriamente, a um controle da 

ação governamental pelo Parlamento, assegurando a limitação da atividade 

financeira estatal, como forma de evitar o apelo a uma maior tributação e de 

preservar o patrimônio dos contribuintes.  

Nesse sentido, sob um aspecto estritamente financeiro, o 

orçamento público representava, no Estado Liberal, um simples “plano 

administrativo-contábil”, aprovado pelo Legislativo com o preciso propósito de 

controlar a ação do Executivo, restringindo-a ao atendimento das necessidades 

administrativas básicas e garantindo o equilíbrio das contas públicas. Foi somente 

quando o Estado Liberal se transformou em Estado Intervencionista que o 

orçamento público assumiu, verdadeiramente, a função de servir como 

instrumento de “planejamento” da atuação estatal no processo sócio-econômico. 

Sobre essa questão, afirma Sainz de Bujanda: 

“El Presupuesto signe siendo el medio de que el Estado se sirve para 
ordenar el mecanismo de sus gastos y de sus ingresos. Pero en 
nuestros dias esa finalidade estrictamente financiera palidece, casi se 
esfuma, si se la contrasta con los objetivos de política económica y 
social a que el presupuesto se subordina. El presupuesto ya no es, 
como acontecia en la centuria pasada [Século XIX], un acto del Poder 
público más o menos alejado de la vida económica de la nación. El 
Presupuesto há perdido su neutralidad”.122 

 

Dái a afirmação de Gozález García, segundo a qual “entre el 

Presupuesto como plan hoy y el Presupuesto como plan en sus orígenes median 

diferencias abismales. Y no ya tanto por la enorme desproporción cuantitativa 

entre uno y otro documento, como por su diferencia esencial. Son instrumentos 

con funciones peponderantes diversas”.123
 

Mais especificamente quanto a essa evolução da instituição 

orçamentária, embora o “planismo” não seja o enfoque do presente estudo, até 
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porque excederia, demasiadamente, a tarefa aqui proposta124, cabe ressaltar que 

a concepção do “planejamento econômico, social e financeiro” apareceu na 

extinta URSS, como meio de promover o desenvolvimento do país. No caso, o 

planejamento ali implantado apoiava-se nos planos de longa duração (planos 

qüinqüenais, por exemplo), sendo o orçamento concebido como um fundo 

nacional centralizador dos recursos monetários destinados ao financiamento 

ininterrupto das necessidades da economia socialista125. Entretanto, esse tipo de 

planejamento global e impositivo não era aceito pelos países capitalistas, 

baseados numa economia de mercado. Somente quando a crise econômica de 

1929, acompanhada por outras circunstâncias históricas, induziu a uma atuação 

mais intensa do setor público no processo sócio-econômico, os Estados 

ocidentais passaram a adotar técnicas de planejamento, seja para fins de 

intervencionismo racionalmente postulados, seja para efeito de racionalizar a 

execução de obras públicas126. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a 

necessidade de reerguer as economias dos países envolvidos, concluiu-se, então, 

ser o planejamento um pressuposto indispensável a todo programa de ação 

política, econômica ou social, tornando-se uma prática seguida por todos os 

países do mundo capitalista. Nesse sentido, assevera Eros Grau: “o 

planejamento, desde então, é entendido como imperiosa exigência do processo 

de desenvolvimento econômico e sua noção se desprende de qualquer ideologia 

ou pressuposto político”127. 

Ademais, sobre a compatibilidade das medidas de planejamento 

com o sistema capitalista, vale recordar, sustentando-se, mais uma vez, na 

doutrina de Eros Grau128, que, diferentemente do socialismo, onde o 

planejamento substituiu o próprio mercado como instituição básica, 

consubstanciando uma antítese deste, nos países onde impera o capitalismo, o 

planejamento é tido como uma técnica que qualifica a ação intervencionista do 

setor público sobre o processo sócio-econômico, configurando uma ação racional 
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dinamizadora da atuação estatal, sem que isso implique a eliminação do 

mercado, que continua a ser a essência do sistema. 

Enfim, sobre o planejamento estatal, reproduz-se as seguintes 

palavras de Gilberto Bercovici: 

“o planejamento coordena, racionaliza e dá uma unidade de fins à 
atuação do Estado, diferenciando-se de uma intervenção conjuntural ou 
casuística. O plano é a expressão da política geral do Estado. É mais do 
que um programa, é um ato de direção política, pois determina a 
vontade estatal por meio de um conjunto de medidas coordenadas, não 
podendo limitar-se à mera enumeração de reivindicações”.129 

 

Todavia, consoante bem ressalva o supracitado autor, apesar do 

principal modo de controle da atividade planejadora estatal ser a sua vinculação 

ao orçamento público, isto é, sendo certo que a realização do plano depende de 

previsão orçamentária, o planejamento não pode ser reduzido ao orçamento, pois, 

ainda que a sua concretização resulte de efetivas dotações no orçamento, a 

principal característica do planejamento é o seu propósito de estabelecer 

diretrizes para a atuação do Estado e orientar os investimentos do setor privado, 

ou seja, é a fixação de metas voltadas ao desenvolvimento e à transformação das 

estruturas sócio-econômicas, não bastando, portanto, uma distribuição mais 

racionalizada dos recursos na peça orçamentária para ele restar configurado.130  

Nesse contexto, o orçamento público não é o plano em si, apenas 

representa uma etapa do planejamento, viabilizando financeiramente a sua 

materialização por meio da fixação de despesas e da destinação de recursos. 

Outrossim, no Estado Social o orçamento público deve procurar expressar 

monetariamente o planejamento do Governo, mas este jamais pode ser resumido 

ao orçamento, pois ele constitui somente uma fase do planejamento.  

Para atender, por conseguinte, essa nova função de servir como 

instrumento de planejamento, concretizando o “plano de governo”, foram 

desenvolvidas, ao longo do século passado, várias fórmulas e técnicas 

orçamentárias que buscaram adaptar a elaboração do orçamento público ao seu 
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novo mister131, dentre as quais se pode destacar: orçamento cíclico, orçamento 

compensatório, leis de programa, orçamento econômico nacional, orçamento 

funcional, orçamento de desempenho e orçamento-programa132. Como ponto 

comum, pode-se dizer que todos esses orçamentos visavam, de modo geral, 

programar a ação governamental quanto às relações de ordem econômica e 

social; mas, em que pese o presente estudo não ter o propósito de analisar de 

forma aprofundada cada uma dessas técnicas, faz-se necessário tecer rápidos 

comentários sobre elas. 

Primeiramente, acerca do “orçamento cíclico”, ressalta-se ter ele 

surgido como tentativa de aplicação das idéias de Keynes, com fito a garantir o 

“equilíbrio econômico” durante as fases cíclicas. Porém, conforme adverte José 

Afonso da Silva, a expressão é inadequada, pois não há propriamente um 

“orçamento cíclico”, o que existe é uma política financeira que, atuando como 

auxiliar da política econômica, enxerta, veladamente, no orçamento anual um 

planejamento plurianual que corresponde à duração do ciclo133; ou seja, a teoria 

do orçamento cíclico buscou adaptar o orçamento público às flutuações da 

conjuntura econômica, ajustando-se os déficits, da época de depressão, com os 

superávits da fase de pleno emprego ou de “boom”134. Ademais, conforme 

complementa o mesmo autor, apesar da experiência dos orçamentos cíclicos ter 

sido restrita, porquanto ele foi cogitado para um sistema econômico não 

essencialmente intervencionista, a sua contribuição para a evolução do direito 

orçamentário foi significativa, na medida em que ele firmou quatro idéias básicas: 

“1) demonstrou que o equilíbrio orçamentário na forma concebida pelas 
finanças clássicas era um dogma injustificado sob qualquer ponto-de-
vista; 2) mostrou que o princípio da anualidade orçamentária não 
satisfaz às exigências da economia moderna; 3) sugeriu, em 
conseqüência, que o princípio da unidade deveria sofrer reformulação; 
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 Segundo José Afonso da Silva, “as exigência do planejamento das atividades do poder público 
determinaram a necessidade de adoção de novas técnicas orçamentárias. Se a administração 
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4) iniciou nova classificação das contas orçamentárias: correntes 
(ordinárias) e de capital”135 

 

Nessa linha, frisa-se que, da noção de “orçamento cíclico”, 

surgiram, principalmente nos países escandinavos (Suécia, Dinamarca e 

Finlândia), técnicas de duplo orçamento, que contrariavam os princípios clássicos 

da anualidade e da unidade orçamentária, sendo prevista a elaboração de dois 

diferentes orçamentos, embora coordenados entre si: o ordinário (ou de custeio) e 

o de capital (ou de inversão), concluindo-se, a partir dessa divisão, que o 

equilíbrio orçamentário somente deveria ser buscado em relação aos gastos e 

receitas da mesma natureza.136 

De modo similar, apesar de ser fruto de uma inspiração mais 

jurídica do que econômica, surgiram, na França, as chamadas “leis de programa”, 

autorizando o governo a empenhar uma despesa em bloco, de uma só vez, 

embora os pagamentos devessem ser feitos em parcelas anuais. No caso, 

considerando a aplicação do princípio da anualidade, pelo qual as autorizações 

dos gastos caducavam no fim do exercício, foi necessário desenvolver uma 

fórmula que permitisse ao Governo autorizar despesas para períodos superiores a 

um ano, tendo as “leis de programa” resolvido a questão ao permitir que a 

Administração empenhasse o total do gasto previsto para um despesa de longa 

duração (superior a um ano), fincando o Parlamento obrigado a incluir no 

orçamento anual as parcelas correspondentes aos exercícios sucessivos.137 

O “orçamento econômico nacional”, por sua vez, surgiu no Reino 

Unido, em 1941, e procurava estruturar o orçamento de acordo com os cálculos 

da renda nacional esperada e com as decisões oficiais a respeito de seu 
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destino138; isto é, por meio dele, o governo organizava o orçamento estatal com 

base nas previsões de toda a produção e de todo o consumo público e particular. 

Melhor explicando a noção de orçamento econômico nacional, Baleeiro relata 

que, por meio dele, cabe ao Governo prever não apenas a arrecadação e gastos 

do Estado, mas, também, tudo aquilo que o povo vai produzir, consumir e investir; 

assim, a estruturação do orçamento governamental (parcela da renda nacional) 

serviria para influir, vigorosamente, sobre as demais parcelas da economia da 

nação, quer excitando, quer restringindo o consumo e o investimento139. Por isso, 

José Afonso da Silva diz que o orçamento econômico nacional é fruto de um 

sistema de contabilidade social ou nacional que realiza uma análise 

macroeconômica do país e registra as contas da renda nacional, baseando-se 

nas medidas de produção, consumo e investimento. Esse sistema de 

contabilidade social se apóia em três unidades econômicas fundamentais: a) as 

empresas - unidades de produção -; b) as famílias – unidade de consumo -; e c) o 

Governo, ora classificado como unidade de produção, assimilado às empresas, 

ora como unidade de consumo, assimilado às famílias140. 

Todavia, em que pese a efusiva utilização do orçamento 

econômico nacional como instrumento de política econômica, especialmente a 

partir do pós-guerra, é imperioso sublinhar, consoante já bem exposto por 

Fonrouge, não constituir o “orçamento econômico” propriamente um orçamento, 

tratando-se, na verdade, de uma conta nacional, um quadro econômico, que 

facilita a administração dos recursos nacionais pelo Estado. Assim, por não 

configurar um ato legal e obrigatório, ele é desprovido de conteúdo jurídico, 

representando, a rigor, um simples instrumento de orientação que não substitui 

nem absorve o “orçamento financeiro”, mas que o completa, servindo como um 

elemento de informação para sua adequada confecção.141  
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Na mesma direção, González García assim se manifesta: 

“considerado como plan, el Presupuesto económico nacional viene a 
ocupar una posición intermédia entre el presupuesto financeiro clásico 
(tipicamente individualista) y la planificación integral obligatoria (propria 
de las economías socialistas). No obstante, la diferencia entre estos 
verdaderos presuspuestos (plan y control) y el Presupusto económico 
nacional (sólo plan) estriba en que este último carece de contenido 
jurídico, es decir, no constituye un acto legal obligatorio, porque si bien 
es un acto de previsión, no lo es de autorización”.142  

 

Esclarecido, então, que o orçamento cíclico, a lei de programa e o 

orçamento econômico nacional não representam, propriamente, uma espécie de 

orçamento público, caracterizando-se, mais corretamente, como mecanismos de 

planejamento da atuação estatal, cujas diretrizes serão financeiramente 

espelhadas na peça orçamentária anual, o primeiro passo no sentido de reforma 

da técnica de estruturação orçamentária foi dado, na verdade, com a previsão de 

um “orçamento funcional” (Tasksetting Budget)143. 

De acordo com José Afonso da Silva144, o orçamento funcional foi 

preconizado nos Estados Unidos, em 1912, pela Comissão Taft, para garantir 

uma maior eficiência do serviço público. Assim, foi recomendada a avaliação e 

autorização das despesas por “funções”, de modo que o orçamento exprimisse as 

atividades dos serviços públicos encarregados dos gastos gerais da nação, 

representando, sob forma monetária, as modalidades de intervenção do Estado 

nas atividades econômicas145. Depois da Segunda Guerra Mundial, essa técnica 
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142

 GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. Introduccion al Derecho Presupuestario. Concepto, Evolución 
Histórica y Naturaleza Jurídica. Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 1973, p. 47. 
143

 SILVA, José Afonso da. Orçamento-Programa no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1973, p. 14. 
144

 Ibid., p. 14-15. 
145

  Sobre o orçamento funcional, assenta, ainda, José Afonso da Silva: “O que interessa é o 
objetivo a realizar, o fim a atingir-se no orçamento. As despesas são classificadas por funções, 
atividades e tarefas governamentais (educação, saúde, tantas crianças a alfabetizar, tantos 
doentes a atender) e não por objeto (pessoal, material, serviços de terceiros etc) como no 
orçamento tradicional. E essa é sua característica marcante e essencial, da qual defluem outras 
que lhe definem a estrutura, tais como: a mensuração dos custos das unidades de serviço 
(exemplo: gastos diários por leitos em hospitais, exames efetuados, crianças alfabetizadas etc.) 
distribuição das dotações da despesa globalmente, à vista das funções de governo, das atividades 
e dos serviços a realizar, sem preocupação com sua especificação e discriminação por objeto; 
meio de racionalização das atividades estatais e sistema descentralizado no sentido de que cada 
responsável por unidades de serviços participa, no que tange às suas funções, da elaboração dos 



77 
 

orçamentária foi sendo aprimorada e empregada com êxito em muitos países, 

dando origem a diferentes modelos, divergentes um dos outros, basicamente, 

pela classificação dada às funções de governo146. Dentre esses modelos, merece 

destaque o chamado “orçamento de desempenho” (Performance Budget) 

americano147.  

Na realidade, ainda que não se faça suficiente distinção entre o 

orçamento funcional e o orçamento de desempenho, o importante é ressaltar, 

consoante expõe José Afonso da Silva, que a “funcionalização do orçamento não 

é senão uma etapa de uma longa série de projetos de reformas orçamentárias 

que, dos orçamentos cíclicos às leis de programa, têm tentado precisar o lugar do 

Estado numa economia de mercado”.148 

Posteriormente e também sob inspiração do modelo funcional, em 

particular com base na estrutura do orçamento de desempenho, surgiu a técnica 

do “orçamento-programa”, conhecido nos Estados Unidos como “Planning 

Programming and Budgeting System” (PPBS). De acordo com Giacomoni, o 

orçamento-programa seria uma síntese das várias influências gerenciais que 

modificaram o orçamento público, sendo composto pelos seguintes elementos 

essenciais:  

“a) os objetivos e propósitos perseguidos pela instituição e para cuja 
consecução são utilizados os recursos orçamentários; b) os programas, 
isto é, os instrumentos de integração dos esforços governamentais no 
sentido da concretização dos objetivos; c) os custos dos programas 
medidos por meio da identificação dos meios ou insumos (pessoal, 
material, equipamentos, serviços, etc) necessários para a obtenção dos 
resultados; e d) medidas de desempenho com a finalidade de medir as 
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realizações (produto final) e os esforços despendidos na execução dos 
programas”149 

 

Essa técnica do orçamento-programa foi inclusive recomendada 

por estudos da ONU e CEPAL e vem sendo utilizada pela maioria dos países, 

desde a década de setenta do último século, como um elo entre o planejamento 

estatal e a especificação dos gastos públicos pelo orçamento financeiro. Assim, 

pelo modelo do orçamento-programa, busca-se vincular o planejamento 

econômico à distribuição dos recursos financeiros estatais de modo a se atingir 

objetivos e metas, afastando-se do sistema tradicional, que dava ênfase mais aos 

meios que aos fins da despesa pública.150 

Em resumo, tendo o intervencionismo importado a atuação do 

Estado em áreas até então reservadas apenas ao setor privado, ampliando, de 

forma significativa, as despesas públicas, mormente as relativas a investimentos e 

as de natureza compensatória, foi necessária a racionalização do gasto, fixando-

se as prioridades a ser atendidas segundo os objetivos planejados; o orçamento 

público deixa, então, de servir, fundamentalmente, ao controle das despesas 

estatais, para funcionar, principalmente, como instrumento de planejamento das 

ações de governo, ordenando os meios (receitas e despesas) necessários para 

se atingir os fins determinados pelas finanças públicas. 

 

1.3. O Orçamento público como instrumento de controle e de 

planejamento da ação estatal 

 

Por tudo o que se relatou nas linhas precedentes, observa-se que 

a noção de orçamento público foi sendo construída a partir da baixa Idade Média 

até se revelar uma importantíssima garantia constitucional do Estado de Direito 

Liberal, configurando-se no principal mecanismo de restrição da atividade 

financeira estatal e de preservação da situação econômica dos contribuintes. 
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Contudo, a partir da crescente política intervencionista e a conseqüente evolução 

do Estado Liberal para o Estado Social, a função do orçamento público foi 

transformada, passando ele a servir, também, como um instrumento de 

planejamento, de racionalização, da ação interventora governamental na seara 

sócio-econômica. 

Assim, se, no início, a instituição orçamentária era caracterizada 

pelo rígido controle – político, jurídico e contábil - que impunha sobre a atividade 

estatal, desde o princípio do último século, sobretudo com a assunção de um 

perfil econômico pelo orçamento público, esse propósito limitador foi sendo 

relegado, dando-se, cada vez mais, relevo à sua função programadora, de modo 

a permitir que o gasto público influísse eficazmente na conjuntura nacional.  

Quanto a essa circunstância - sobreposição do caráter econômico 

do orçamento em relação à sua pretensão limitadora -, deve-se observar que ela 

era absolutamente compreensível e justificável, ainda mais quando considerada a 

imprescindibilidade da ação estatal para superar tanto a crise que assolou o 

mundo capitalista na década de 1930, como os efeitos devastadores que a 

Segunda Grande Guerra produziu, especialmente, na economia européia. Nesse 

cenário, era fundamental garantir ao Governo uma maior margem de liberdade 

para a condução da atividade financeira estatal, permitindo não só que ele agisse 

de forma rápida e eficaz no combate às crises econômicas, mas, também, 

assegurando a viabilidade de um planejamento financeiro de longo prazo. Some-

se a isso que a significativa ampliação dos direitos sociais, reconhecidos tanto 

pelas constituições do Século XX como pela multiplicidade de leis ordinárias 

aprovadas pelo Legislativo, diminuíam o espaço para a imposição de restrições 

orçamentárias aos gastos públicos, uma vez que essas despesas possuíam um 

caráter vinculante, não podendo o Parlamento, ao votar lei orçamentária, deixar 

de autorizá-las. 

Entretanto, é fundamental ressaltar que, apesar da notória 

preponderância da função programadora do orçamento público no Estado de 

Bem-Estar Social, a função de controle jamais foi eliminada ou mesmo substituída 

pela de planejamento, tendo as constituições estatais continuado a prever a 



80 
 

competência do Poder Legislativo para aprovar a proposta orçamentária anual 

elaborada pelo Executivo.  

Mas, a despeito disso, as dificuldades em conciliar os princípios 

orçamentários clássicos com a efetivação de uma política intervencionista151 

induziram à dissociação das funções do orçamento público, como se o controle 

orçamentário fossem um obstáculo intransponível à irrefreável interferência do 

Estado nos domínios econômico e social. Nesse pensar, uma significativa parcela 

da doutrina especializada insistiu em definir o orçamento público realçando 

somente o seu aspecto econômico; pior que isso, alguns chegaram, inclusive, a 

questionar a própria utilidade da instituição orçamentária como mecanismo de 

controle parlamentar sobre a atividade econômico-financeira que cabia ao Estado 

Intervencionista realizar152. 

Agora, se era certo que a política intervencionista estatal não se 

adequava aos princípios clássicos do orçamento, também era evidente que não 

se poderia renunciar a toda garantia jurídica quanto ao controle dos gastos 

públicos, tendo Sainz de Bujanda assim se manifestado sobre o assunto: 

“Es legítimo que la Administración robustezca sus poderes para dar 
satisfación al interes general que hoy reclama niveles de vida más 
elevados. Pero ¿y si la Administración se equivocase en sus 
valoraciones? ¿Y si fuese arbitraria? La única garantia del particular, el 
único médio que él puede esgrimir, donde asienta su seguridad es en la 
Ley, que viene elaborada por el órgano que ostenta la representación 
nacional, el cual al proprio tiempo vigila su observância”.153 

 

De maneira similar, anota González García: 

“La eficacia de las medidas financieras sobre el sistema económico 
depende en gran parte de la rapidez con que esas medidas se adopten 
y pongan en práctica. Las instituiciones jurídico-políticas de los 
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 Quanto a esse problema, diz González García: “la necesidad de reforzar al ejecutivo con vistas 
a lograr una acción administrativa más eficaz; las nuevas preocupaciones estabilizadoras del 
ejecutivo que exigen cierta agilidad y capacidad de maniobra económicas; el funcionamiento 
imperfecto del legislativo por su atuación intermitente y por no presidir sus deliberaciones un 
completo conocimiento de la realidad económica; y, por último, la fluidez que recaba el creciente 
intervencionismo del Estado, mal podrían armonizarse con unos principios destinados, 
precisamente, a mantener el Presupuesto pequeño y por añadidura equilibrado” (GONZÁLEZ 
GARCÍA, Eusebio. Introduccion al Derecho Presupuestario. Concepto, Evolución Histórica y 
Naturaleza Jurídica. Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 1973, p. 58). 
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Politicos, 1975, p. 165. 
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regímenes democráticos constituyen a menudo un obstáculo a este 
propósito. Los partidarios de la política intervencionista se enfrentan por 
eso con un difícil dilema: se precisa, de un lado, una lucha rápida e 
eficaz contra las pertubaciones econômicas – cuyo aumento puede 
poner en peligro la liberdad democrática – y ello exige un cierto trasvase 
de poderes al ejecutivo; pero, de outra parte, es innegable que ese 
aumento de poderes del ejecutivo puede ser origen de abusos que 
hagan peligrar la liberdad de mercado y con ello a la propria 
democracia”.154 

 

Nesse contexto, a principal questão posta sobre a matéria 

orçamentária, a partir da segunda metade do Século XX, era como compatibilizar 

esses dois aspectos – controle e intervencionismo – que se refletiam no 

orçamento público, mas que, aparentemente, eram tão antagônicos. 

Acerca desse problema, assim como a compreensão do 

orçamento público enquanto “plano” evoluiu, transmutando-se de simples 

documento administrativo e contábil, o mais reduzido possível, para mecanismo 

de programação da política intervencionista estatal, ensejando a racionalização 

dos meios necessários à realização dos interesses sociais e ao desenvolvimento, 

a noção do orçamento como “controle” também tinha que seguir uma paralela 

evolução, não podendo ficar pressa aos antigos conceitos liberais. 

Repisa-se, então, que, se a remota idéia de controle orçamentário 

se traduzia na exigência de aprovação do orçamento público por lei (máxima 

garantia da ordem jurídica) com o precípuo intuito de assegurar a concretização 

do ideal econômico à época vigente: redução da atividade financeira estatal a um 

mínimo indispensável e equilíbrio fiscal entre receitas e despesas públicas; por 

óbvio, as mudanças das condições econômicas e das aspirações da sociedade, 

com a conseqüente ampliação das tarefas atribuídas ao Estado, também 

demandavam substanciais alterações na própria função de controle a ser 

empreendida pelo orçamento moderno.  

Em outros termos, considerando que o gasto público deixou de 

ser simples meio de atendimento dos serviços administrativos essenciais para 

converter-se em poderoso elemento de estímulo da economia; que o Estado 

passou a ser responsável pela implantação de políticas que garantissem a “justiça 

                                                 
154

 GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. Introduccion al Derecho Presupuestario. Concepto, Evolución 
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social” e o bem-estar da comunidade; que o imposto adquiriu funções extrafiscais; 

que a tomada de empréstimos já não era um recurso extraordinário, senão uma 

medida normal e necessária para custear as ações do governo; que, em 

circunstâncias especiais, era admitida, até mesmo, a criação de moeda como 

forma de financiar os gastos públicos; que o equilíbrio fiscal anual, de caráter 

contábil, devia ser substituído por um equilíbrio econômico, visando a assegurar o 

pleno emprego, o desenvolvimento sustentável do país e a realização do bem 

comum, tudo isso forçava a atividade de controle orçamentário a ganhar novos 

contornos no Estado Social, alterando sua primitiva orientação e finalidade; isto é, 

não podendo mais ser entendida como mero sinônimo de limitação da ação 

executiva governamental. 

Destarte, uma das principais transformações impostas ao 

orçamento público, enquanto instrumento de controle, derivou da consolidação do 

processo de “bifurcação do princípio da legalidade financeira”155, que implicava a 

separação entre legalidade tributária (permanente) e legalidade orçamentária 

(periódica), como forma de satisfazer as necessidades econômicas do Estado. No 

caso, tendo a maioria dos ordenamentos jurídicos afastado a aplicação do 

princípio da anualidade tributária, o controle orçamentário deixou de funcionar 

como escudo protetor do patrimônio dos contribuintes para se concentrar apenas 

na determinação do gasto, pois se a cobrança dos tributos estava 

permanentemente autorizada, restava ao Legislativo, por meio da votação do 

orçamento público, aprovar as despesas que deveriam ser realizadas pelo 

Estado, com base na estimativa dos recursos a serem arrecadados. 

Ademais, no que tange particularmente aos gastos, sedimentado 

que o controle orçamentário não mais se destinava a impedir a interferência do 

Estado no setor privado nem evitar uma maior constrição tributária sobre os bens 

de seus cidadãos, a participação do Parlamento na apreciação do orçamento 

público tinha que superar o propósito de servir à limitação das despesas estatais, 

seja quanto à sua natureza seja quanto ao seu volume, para focar-se na análise 

da programação financeira elaborada pelo Governo, verificando a utilidade e 

economicidade dos gastos previstos. Nesse sentido, expõe González García: 
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“las nuevas concepciones sobre la misión del Estado forzosamente 
tenían que influir en el tipo de control llevado a cabo por las Cámaras 
sobre la actividad del Gobierno. No podia tener el mismo significado un 
control sobre una actividad meramente consuntiva e improductiva que 
ese mismo control realizado sobre una actividad que se considera 
económicamente útil y socialmente deseable. Carece de sentido cuando 
se considera al gasto público bajo este prisma, pensar en limitarlo a 
toda costa o esforzarse por presentar un Presupuesto equilibrado. 
Mucho más lógico parece preguntarse: ¿Responde en realidad el gasto 
público a la política prevista? ¿Se lleva a término del modo más 
económico?”156 

 

Veja-se, então, que, ampliadas as funções estatais, passando a 

ser obrigação do Governo dirigir políticas para atuação do Estado nas esferas 

econômica e social, era preciso, face à variedade de necessidades a serem 

cobertas e considerando a indubitável incidência do princípio econômico da 

escassez, bem programar o uso do recursos disponíveis, otimizando o emprego 

do dinheiro público. Assim, a própria noção de planejamento continha em si um 

aspecto de controle, porquanto ensejava a utilização racional dos recursos, 

evitando o desperdício. 

Porém, em complemento a essa atividade de planejamento, não 

se podia deixar de reconhecer a importância do Parlamento como órgão de 

controle e de defesa dos interesses da Sociedade, justificando-se a submissão da 

proposta orçamentária do Executivo à aprovação legislativa como forma de 

permitir a avaliação das políticas econômico-financeiras anuais do Governo, para, 

dentre outras coisas, assegurar o atendimento das demandas prioritárias; evitar a 

centralização dos gastos em determinado setor; afastar a superestimação ou a 

subestimação das dotações, bem como das previsões de receita; conter a 

regionalização ou mesmo a “partidarização” na distribuição dos recursos; enfim, 

para impedir o mau uso das verbas públicas.  

Nessa linha, o aprimoramento das técnicas gerenciais e 

contábeis, refletidas, especialmente, no modelo estabelecido pelo “orçamento-

programa”, contribuíram, de modo significativo, para a efetivação de um controle 

parlamentar mais flexível, possibilitando, a partir da fixação de um critério 

funcional, que o Legislativo atuasse em colaboração com o Governo na 
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determinação dos gastos públicos, dando ênfase aos fins das despesas a ser 

autorizadas. 

Dessa maneira, observa-se que a imprescindível participação do 

Estado do processo sócio-econômico não resta obstada pelo exercício de uma 

atividade de controle parlamentar sobre a correspondente intervenção estatal. 

Muito ao contrário, a imposição de um planejamento à ação governamental conflui 

com a necessidade de medidas de controle, permitindo o alcance de uma eficácia 

econômica combinada com uma segurança jurídica. 

É, portanto, sob uma perspectiva de complementaridade que o 

orçamento público moderno deve ser definido como um instrumento de 

planejamento e de controle da administração pública157. Nesse pensar, as 

funções orçamentárias de programação e de controle do gasto público se 

combinam, assegurando não só uma racional e eficaz atuação do Estado nos 

âmbitos social e econômico, mas, também, impedindo, conforme bem anota Sainz 

de Bujanda, que num Estado de Direito os poderes públicos administrem os 

interesses da comunidade movidos por critérios empíricos ou arbitrários158. 

Todavia, em que pese a inexistência de uma verdadeira 

incompatibilidade entre essas duas funções orçamentárias básicas – controle e 

programação da ação governamental -, nos termos demonstrados nas linhas 

anteriores, verifica-se que o embate entre a defesa de uma maior liberdade para o 

exercício da atividade financeira estatal pelo Governo e a postulação de um 

controle mais efetivo sobre o manejo das contas públicas permanece vivo até 

hoje, não só nas discussões acadêmicas (particularmente no âmbito das ciências 

econômicas e jurídicas), mas, também, na própria prática financeira, conforme 

restou transparecido na crise econômica vivenciada pelo Estado do Bem-Estar 

Social, após o final da década de setenta, fruto das sucessivas crises do petróleo, 
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 Nesse sentido, José Afonso da Silva já dizia: “em verdade, a característica essencial dos 
orçamentos públicos, hoje em dia, é a que o define como um programa, como um instrumento de 
planejamento, de direção, e de controle da administração pública” (SILVA, José Afonso 
da.Orçamento-Programa no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 38-39). 
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85 
 

e, mais recentemente, no seu recrudescimento, depois do estouro da bolha 

imobiliária nos Estados Unidos e Europa. 

Especificamente quanto à crise do “Welfare State”, relata Ricardo 

Lobo Torres: 

“no final da década de 1970, após as sucessivas crises do petróleo, o 
Estado de Bem-estar Social passa a sofrer séria contestação, em 
virtude do crescimento insuportável da dívida pública, dos orçamentos 
repetidamente deficitários, da recessão econômica e do abuso na 
concessão de benefícios com os dinheiros públicos; a sua dimensão 
assistencialista conduz ao incremento das despesas com a previdência 
e a seguridade social sem a contrapartida da entrada de ingressos 
compatíveis com o volume dos encargos e, não raro, com o seu custeio 
pela incidência exageradamente progressiva dos impostos”.159 

 

Várias foram, então, as propostas para superar a crise do Estado 

do Bem-Estar Social, desde versões mais extremadas, como o neoliberalismo, a 

visões menos radicais, que buscaram unir políticas liberais e sociais, conduzindo 

às democracias sociais. Mas, independentemente do modelo seguido, o fato é 

que essa crise levou a novas alterações na instituição orçamentária em todo o 

mundo, revigorando as desprestigiadas práticas liberais de controle das despesas 

públicas, inclusive implicando o ressurgimento do malfadado princípio do 

“equilíbrio fiscal”. Sobre esse aspecto, ressalta Ricardo Lobo Torres: 

“Nas décadas de 1980 e 1990, com a crise do Estado de Bem-estar 
Social, modifica-se, novamente o perfil da Constituição Orçamentária. 
As que já estavam formalmente redigidas, como a da Alemanha, 
alteram-se substancialmente em sua interpretação. Nos Estados Unidos 
inicia-se a discussão sobre a Emenda tendente a criar a regra 
obrigatória do equilíbrio orçamentário e, no plano infraconstitucional, já 
que a Constituição americana é parcimoniosa no dispor sobre a 
disciplina orçamentária, editam-se algumas leis importantes: 
Congressional Budget and Impoudment Control Act (1974), que atribui 
novas responsabilidades ao Congresso no controle da proposta anual 
do Executivo; Gramm-Rudman-Hollings Act (1985), que introduz regras 
drásticas para a redução das despesas que excedam os limites 
previamente estabelecidos; Ommibus Budget Reconciliation Act (1990), 
que modifica a legislação anterior, inclusive com relação ao próprio 
processo de aprovação do orçamento. (...) Com a crise financeira do 
Estado de Bem-estar Social decresce a importância da função 
econômica do orçamento, que perde o objetivo de regular a economia 
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global do País e passa a perseguir o equilíbrio entre despesas e 
receitas.”160 161 

 

Contudo, essa progressiva substituição do intervencionismo, 

típico do Estado do Bem-Estar Social, por uma política econômica de concepção 

mais liberalizante, pela qual a atuação estatal foi concentrada, principalmente, no 

estabelecimento de medidas reguladoras e fiscalizadoras, teve novo sobressalto a 

partir da recente crise econômica, marcada pela quebra do banco americano 

Lehmann Brothers, em 2008. Evidentemente, o desencadeamento dessa crise 

importou novos questionamentos acerca do modelo econômico que vinha sendo 

aplicado nos últimos anos e reascendeu o debate em torno do papel do Estado e, 

conseqüentemente, do orçamento público, em momentos de depressão, segundo 

a doutrina de Keynes. Em termos práticos, com vista a garantir a estabilidade do 

mercado, o governo americano e o de outros países mais afetados pela crise se 

viram obrigados a intervir fortemente na conjuntura econômica, aumentando os 

gastos estatais e o déficit orçamentário.  

Por outro lado, enquanto os países capitalistas centrais (EUA, 

Alemanha, Japão etc) acentuaram a intervenção estatal no domínio econômico, 

outros países periféricos (Irlanda, Grécia, Portugal, Espanha etc) foram forçados a 

reduzir gastos para receber o auxílio financeiro de organismos internacionais, 

implementando uma severa política de austeridade fiscal nas suas contas.162 

Evitando-se maiores delongas quanto às causas e às projeções 

acerca do atual panorama da economia mundial, até porque não é esse o objetivo 

do presente estudo, o interesse em relatar o espectro econômico acima retratado 

reside na demonstração do movimento pendular ao qual a instituição 

orçamentária está submetida, oscilando de acordo com a política econômica 

defendida e aplicada pelos governos; isto é, ora se inclinando a servir como 
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instrumento de limitação dos gastos públicos, ora se sobressaindo como 

mecanismo de intervenção estatal no processo sócio-econômico.  

Destarte, sem querer enveredar para as discussões relativas a um 

modelo econômico ideal, de tudo o que foi até aqui expressado, o que se deve 

extrair é que, modernamente, o orçamento público serve a duas funções básicas: 

controlar as despesas públicas e programar a atuação estatal, de forma a que 

esta possa agir eficazmente nos domínios econômico e social. A primeira função - 

controle - revela-se, primordialmente, pelos perfis político, jurídico e contábil do 

orçamento; já a segunda - programação - reflete, sobretudo, o caráter econômico 

do instituto, organizando e racionalizando as despesas, de modo a se alcançar os 

fins previamente traçados. 

Logo, ainda que importante parcela da doutrina continue a realçar 

apenas uma dessas funções em detrimento da outra, como se elas fossem 

inconciliáveis, parece que o mais correto é compreendê-las conjuntamente, como 

verso e reverso de uma mesma moeda. Por vezes uma das faces fica mais 

evidente, mas isso não significa que o orçamento público se destina apenas a 

limitar as despesas estatais ou que configura somente um instrumento de 

intervenção, pois, independentemente da política econômica seguida, as funções 

orçamentárias de controle e planejamento caminham juntas, de forma correlata. 

De nada adianta um isolado planejamento da ação financeira 

estatal se essa programação não for submetida a um controle político e jurídico, 

pois é a forma normativa que dá um caráter vinculante às metas almejadas e que 

gera a segurança necessária para efetivação dos objetivos programados, 

impedindo que a Administração aja ao sabor das conveniências político-

partidárias momentâneas, que atue com desvio de poder, que privilegie interesses 

particulares em detrimento ao social ou, simplesmente, como já dizia Sainz de 

Bujanda, que se manifeste de forma empírica e arbitrária; ao mesmo tempo, de 

nada vale controlar - limitando - severamente a atividade financeira estatal 

conduzida pelos governos se as adversidades econômicas exigem, muitas vezes, 

uma rápida e eficaz interferência do Estado na dinâmica sócio-econômica.  

É claro que não é fácil encontrar a exata medida de equilíbrio 

entre liberdade e controle a qual a ação estatal deve estar subordinada, mas o 



88 
 

fato é que, num Estado de Direito, toda manifestação do poder público deve ser 

subordinada à lei e que, evidentemente, essa regulação supõe uma limitação à 

liberdade de atuação do Estado em benefício ao reconhecimento de garantias 

para os indivíduos e para a sociedade163. 

Nesses termos, a atuação financeira do Estado também precisa 

ser juridicamente regulada, cabendo à lei orçamentária o papel de definir os 

limites da política anual do governo no que tange aos gastos públicos; porém, 

essa limitação não deve ser tão rígida ao ponto de impedir a efetivação de 

medidas destinadas a assegurar a estabilização da economia e a promoção do 

desenvolvimento econômico e social. Seja como for, destaca-se que o orçamento 

público reflete essa dicotomia entre liberdade e limite, apresentando-se as 

funções orçamentárias de controle e planejamento como contrapeso uma da outra 

nesse sensível processo de balanceamento de valores aos quais a ação 

financeira estatal deve ser submetida, pois se é certo que a Governo precisa ter 

uma mínima margem de liberdade na condução das finanças públicas, não é 

menos certo que a sociedade tem o direito de controlar as despesas públicas, 

evitando o mau uso dos recursos.  

Enfim, o orçamento público, compreendido como o ato, aprovado 

pelo Legislativo, que estima as receitas estatais e fixa as despesas que a 

Administração está autorizada a realizar em um certo período anual164, é um 

instituto complexo, dotado de caracteres político, jurídico, contábil e econômico, 

destinado a servir como instrumento de controle e de planejamento da ação 

estatal.  
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Ademais, sublinha-se que é justamente essa complexidade do 

orçamento público, caracterizada pelo seu aspecto multifacetado, que acaba por 

dificultar, demasiadamente, a correta compreensão desse instituto, ensejando 

dúvidas não só quanto à sua função, mas, também, em relação a sua natureza 

jurídica, tema que se abordará no capítulo seguinte. 
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2. A NATUREZA JURÍDICA DO ORÇAMENTO PÚBLICO 

 

2.1. A origem da polêmica acerca da natureza jurídica do 

orçamento público 

 

A discussão acerca da natureza jurídica do orçamento público 

surgiu no início do Século XIX, na Alemanha, com a publicação das primeiras 

constituições da Baviera, Würtemberg, Baden e Hessen, fruto da introdução na 

região das idéias liberais que dominavam a Europa naquela época165. 

Com o estabelecimento desses estados constitucionais, houve a 

recepção da concepção liberal do orçamento público como instrumento de 

controle da atividade executiva, sendo ao Parlamento atribuída a competência 

para exercer o controle sobre os atos do Governo, especialmente por meio da 

aprovação do orçamento do Estado.  

Nessa previsão constitucional de atuação do Parlamento em 

matéria orçamentária residia, então, o cerne do problema relacionado à definição 

da natureza do orçamento público, representando a determinação do alcance 

jurídico do ato ou da lei que o aprova a questão que muitos juristas, sobretudo os 

publicistas alemães, buscaram responder, a partir do século XIX.  

Por conseguinte, no que diz respeito à origem da controvérsia, 

parece correta a visão exposta por González García, segundo o qual: 
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 GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. Introduccion al Derecho Presupuestario. Concepto, Evolución 
Histórica y Naturaleza Jurídica. Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 1973, p. 122. 
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“fueron los tratadistas alemanes los primeros en ocuparse del problema, 
debido principalmente al impacto que produce introducir textos 
constitucionales ‘avanzados’ allí donde las bases sobre las que se 
asienta la prática administrativa cotidiana distan bastante de estar en 
condiciones de asimilar semejantes situaciones de progreso”166. 

 

No caso, refere-se o autor às específicas circunstâncias que 

envolveram a formação dos Estados Constitucionais alemães e às peculiaridades 

do sistema político-jurídico engendrado. 

 

2.1.1. A formação dos Estados constitucionais alemães e o 

princípio monárquico 

 

Com a derrocada do império napoleônico, as monarquias 

européias, lideradas pela Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria, reuniram-se, entre 

setembro de 1814 e junho de 1815, no chamado Congresso de Viena, com o 

objetivo de redesenhar as fronteiras do território europeu e de restaurar o regime 

absolutista no continente.167 

As negociações travadas no Congresso foram norteadas por três 

diretrizes básicas: 1) o princípio da restauração, pelo qual se reestabelecia o 

regime monárquico absolutista na Europa, inclusive com a restauração do Antigo 

Regime frânces; 2) o princípio da legitimidade, pelo qual se reconhecia a 

legitimidade dos governos – dinastias – depostos após à Revolução Francesa e à 

política expansionista de Bonaparte; e 3) o princípio do equilíbrio, que visava ao 

restabelecimento do equilíbrio político-militar entre as potências européias, 

impedindo a hegemonia de uma sobre a outra, e a preservação da paz. Ademais, 

foi estabelecido um pacto político-militar (Santa Aliança) com o fim de defender as 

medidas adotadas pelo Congresso e de reprimir movimentos, de cunho liberal ou 

nacionalista, contrários à política restauradora. 
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 GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. Introduccion al Derecho Presupuestario. Concepto, Evolución 
Histórica y Naturaleza Jurídica. Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 1973, p. 123. 
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 Ver HOBSBAWM, Eric J. A Era das Revoluções: Europa 1789-1848. Trad. Maria Tereza L. 
Teixeira. 20ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006, passim. 
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No plano geográfico, dentre outras divisões, decidiu-se que o 

antigo território pertencente ao Sacro Império Romano-Germânico seria 

reagrupado sob o nome de Confederação Germânica, sendo essa Confederação 

composta por trinta e nove estados (entre reinos, ducados e cidades), tendo como 

líderes a Prússia e a Áustria.  

Assim, o resultado do Congresso foi a restauração do absolutismo 

na Europa e a negação do liberalismo burguês. Todavia, as formulações do 

Congresso de Viena não conseguiram erradicar os ideais da Revolução Francesa, 

uma vez que o pensamento liberal já havia se disseminado nas nações européias, 

sobretudo no rastro deixado por Napoleão, nem frear o avanço de uma nova 

ordem social que se formava a partir da Revolução Industrial e do início do 

desenvolvimento econômico capitalista. 

Era difícil, portanto, para a burguesia, aceitar a volta do regime 

absolutista e em muitos países ela continuava mantendo suas reivindicações 

liberais. De outro lado, o ânimo restaurador não podia desconsiderar os 

interesses da classe burguesa, uma vez que a unidade dos Estados e suas 

necessidades financeiras dependiam do envolvimento da burguesia e de uma 

instituição que a representasse. Logo, o processo de restauração das monarquias 

absolutistas, após o Congresso de Viena, não foi integral, na medida em que os 

monarcas se viram obrigados a ceder às pressões burguesas, outorgando 

constituições que limitassem seus poderes, de modo a garantir direitos civis e 

políticos mais amplos à população (burguesia). 

A primeira tentativa de harmonizar o antigo regime absolutista 

com a nova ordem social que se desenvolvia na Europa se deu na França, com a 

instituição de uma monarquia constitucional sob a égide da Charte 

Constitutionelle de 1814, que tinha por fundamento a teoria do “princípio 

monárquico”.168 

No caso, a doutrina do princípio monárquico representava uma 

política reacionária em contraposição ao princípio democrático da soberania 

popular e ao da separação dos poderes, que derivavam dos ideais revolucionários 
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 Ver GODECHOT, Jaques. Les Constitutions de la France depuis 1789. Ed. mise à jour. Paris: 
Garnier-Flammarion, 1995, p. 209 et seq. 
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franceses de 1789. Dessa maneira, sua concepção gravitava em torno do 

reconhecimento da soberania do Rei; o que significava dizer que o monarca era a 

fonte de todo o poder estatal e a ele competia, com exclusividade, expressar a 

vontade do Estado e exercer os poderes públicos.169  

O poder do Rei apresentava, nessa perspectiva, um caráter 

originário, porquanto ele não decorria de uma Constituição; ou seja, o poder real 

não era constituído, mas, ao contrário, era constituinte170. Por deter, então, esse 

poder constituinte, era o Rei quem graciosamente outorgava a Constituição, 

representando o centro de onde se emanavam todas as competências estatais, 

que eram exercidas por ele com o auxílio dos órgãos previstos no texto 

constitucional (Parlamento, Ministérios, etc).171 

Entretanto, nesse novo modelo estatal, ao contrário do regime 

absolutista clássico, o poder do Rei não era ilimitado, uma vez que ele 

voluntariamente se submetia à Constituição que outorgava aos seus súditos. 

Tratava-se de uma autolimitação de poderes, pela qual o Rei se comprometia a 

exercer o poder estatal na forma estabelecida pela Constituição, respeitando, 

fundamentalmente, as liberdades individuais e o direito de propriedade. Nesse 

ponto, destaca-se que a principal autolimitação a que o monarca se submetia era 

quanto ao exercício do poder legislativo, cuja competência era a ele atribuída em 

conjunto com o Parlamento. O Rei, portanto, limitava seus poderes em benefício à 

participação de representantes eleitos pelo povo no processo de criação das leis. 

Observa-se, todavia, que, sob a fórmula do princípio monárquico, 

a importância do Parlamento restava diminuída, quando comparada com modelo 

existente nos estados verdadeiramente democráticos, na medida em que, nas 

monarquias constitucionais, o Parlamento configurava um órgão alheio à idéia de 

representação da soberania nacional, tendo sua competência restringida aos 

exatos limites previstos na Constituição, que, repita-se, era outorgada por vontade 
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 Ver VAZ, Manuel Afonso. Lei e Reserva da Lei. Porto: Coimbra Editora, 1996, p. 114 et seq. 
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 Segundo Ignacio de Otto, nas monarquias constitucionais fundadas sob o princípio monárquico 
“la Constitución no es algo previo, sino posterior al poder del Monarca, el cual no deriva de la 
Consitución, no tiene en Ella su fundamento (...)” (OTTO; Ignacio de. Derecho Constitucional. 1ª 
ed, 12ª imp. Barcelona: Ariel, 2010. p. 134). 
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 Ver RODRIGUEZ BEREIJO, Alvaro. Estudio Preliminar. p. IX-LXXIII, in El Derecho 
Presupuestario. Trad. José Zamit. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1979. p. XXII et seq. 
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real172. Em outras palavras, segundo essa concepção, o Parlamento devia sua 

existência a uma concessão do Rei, que, face à sua graciosa vontade, passava a 

partilhar, com os representantes do povo, a competência para aprovar, por meio 

de leis, determinadas matérias, em estrita observância aos limites materiais 

fixados na Constituição173.  

Considerando, então, que o Parlamento tinha uma atribuição 

restrita ao que era expressamente previsto no texto constitucional, quaisquer 

lacunas ou conflitos entre os órgãos do Estado deveriam ser solucionados pelo 

Rei, pois todo o poder residual a ele competia174. Por conseguinte, no sistema da 

monarquia limitada constitucional, a Coroa era a instituição fundamental do 

Estado e somente ao Rei correspondia o exercício da soberania como autoridade 

plena e suprema. 

Constata-se, pois, que, ante a inviabilidade de retorno ao modelo 

absolutista anterior à Revolução Liberal Burguesa de 1789, a Carta Constitucional 

Francesa de 1814, buscou, pela determinação do princípio monárquico, restaurar 

a monarquia, conciliando a preservação da posição do monarca, como titular da 

soberania estatal, com a previsão de instituições representativas, que 

garantissem a participação democrática dos cidadãos (em especial a burguesia). 

Restava configurada, portanto, uma engenhosa construção política e jurídica que 

servia de instrumento de defesa da posição do Rei, legitimando seu poder, em 

oposição ao contestado dogma da soberania popular. 

Nesses termos, o que distinguia a monarquia constitucional 

“dualista ou limitada”175 da monarquia absoluta era o fato de que o Rei 
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 Ver RODRIGUEZ BEREIJO, Alvaro. Estudio Preliminar. p. IX-LXXIII, in El Derecho 
Presupuestario. Trad. José Zamit. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1979. p. XVIII et seq. 
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 Ver DUARTE, Tiago. A Lei por detrás do Orçamento. Coimbra: Almedina, 2007, p. 28-29. 
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 Nesse sentido, afirma Ignacio de Otto que “el carácter originario del poder del monarca significa 
también que éste no tiene poderes que la Constitución le confere, sino aquellos de los que la 
Constitución no le priva” (OTTO; Ignacio de. Derecho Constitucional. 1ª ed, 12ª imp. Barcelona: 
Ariel, 2010, p. 134). 
175

 De acordo com Rodriguez Bereijo, a expressão “monarquia dualista” acentua o fato de 
existirem dois centros de poder (Monarca e Parlamento), o que se refletiria, por exemplo, na 
feitura das leis, quando ambos são convocados. Já a expressão “monarquia limitada” salienta o 
fato do Monarca ter uma origem e uma legitimidade anterior à própria Constituição, que, sendo por 
este outorgada, apenas lhe limita o poder, sem que seja, contudo, o fundamento desse poder. De 
qualquer forma, a maioria dos autores tratam essas expressões como sinônimo; nessa linha 
assinala Ignacio Otto que “el sistema que para abreviar llamaremos dualismo monárquico concibe 
el Estado constitucional como aquel en el que el poder del Monarca no es sustituido por el de la 
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autolimitava seu poderes, não exercendo por si só nem o poder legislativo, nem o 

governo do Estado. Ele legislava em concurso com o Parlamento e governava em 

conjunto com seus ministros, conforme estabelecido pela Constituição que ele 

graciosamente outorgava. Esclarece-se, ainda, que tampouco a monarquia 

constitucional se confundia com a monarquia parlamentarista, tipicamente inglesa, 

porquanto naquela o centro de gravidade do Governo era o próprio Rei, e não o 

Gabinete dos Ministérios; assim, na monarquia constitucional, o Rei constituía o 

órgão supremo do Estado, era ele quem, em última instância, representava o 

poder e a vontade estatal.176 

Consequentemente, ao se apresentar como uma síntese entre o 

absolutismo clássico e o liberalismo, a doutrina do princípio monárquico 

influenciou o processo de restauração das monarquias européias no início do 

Século XIX, na linha proposta pelo Congresso de Viena, tendo adquirido realce, 

particularmente, na Alemanha, onde a teoria ganhou vigor e contornos 

diferenciados.177 

Sobre essa circunstância, ressalta-se que, do documento 

fundador da Confederação Germânica (Deutsche Bundesatke) - Ata de 1815, já 

constava que todos os estados da confederação teriam uma “constituição 

estamental”178 e, apesar de não ter restado claro o que se deveria entender 

propriamente por “constituição estamental”, os textos constitucionais aprovados 

nesse período (Baviera, 1818; Württemberg, 1819; Hessen 1820) foram tímidas 

cópias da Carta Francesa de 1814179. Outrossim, malgrado poucos estados 

alemães tenham efetivamente outorgado constituições logo após a formação da 

                                                                                                                                                    
representación nacional, sino simplemente limitado por ella” (ver, respectivamente, RODRIGUEZ 
BEREIJO, Alvaro. Estudio Preliminar. p. IX-LXXIII, in El Derecho Presupuestario. Trad. José Zamit. 
Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1979, p. XVIII; e OTTO; Ignacio de. Derecho Constitucional. 
1ª ed, 12ª imp. Barcelona: Ariel, 201, p. 133) 
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 Ver RODRIGUEZ BEREIJO, op. cit., p. XIV et seq; e DUARTE, Tiago. A Lei por detrás do 
Orçamento. Coimbra: Almedina, 2007, p. 29. 
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 Ver OTTO; op. cit., p. 133-135. 
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 Ibid., p. 169. 
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 Segundo Sosa Wagner, “en el Congreso de Viena se discutió mucho si la Federación y los 
Estados quedaban obligados a aprobar Constituciones para sus respectivos territórios, cuestión 
que se decide de la forma ambigua tan característica de los acuerdos vieneses: en principio, los 
Estados debían aprobar una ‘constitución estamental’ (landständische Verfassung), pero ni se 
aclaró cuándo debían hacerlo ni tampoco qué se endendía a aquellas alturas por ‘estamental’, si 
um documento al antiguo estilo o um texto acorde con la moderna comprensión de la 
representación popular” (SOSA WAGNER, Francisco. Maestros Alemanes del Derecho Público. 2ª 
ed. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 22-23). 
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Confederação Germânica, os que fizeram seguiram as linhas da doutrina do 

princípio monárquico, concentrando o poder na figura do soberano real. 

Posteriormente, o pressuposto da preservação do poder real, na 

linha encabeçada pelos defensores do princípio monárquico, foi, inclusive, 

confirmado pela Ata Final de Viena, de 1820, que previu, explicitamente, em seu 

art. 57, a necessidade de todo o poder estatal permanecer reunido no Chefe de 

Estado, pois a Federação Alemã, com exceção das cidades livres, era composta 

por monarquias soberanas180. Nesse contexto, assinala Werner Heun, quanto à 

instituição do princípio monárquico na Alemanha: 

“La primera Constituición que lo formula es la de Baviera de vientiséis 
de mayo de 1818, em su Título II, § 1: ‘El Rey es el Jefe el Estado, 
reúne en si todo el poder del Estado y lo ejerce bajo las condiciones por 
él mismo establecidas en el presente documento constitucional. Su 
persona es sagrada e inviolable’. Esta fórmula del principio monárquico 
no sólo la acogen casi literalmente las primeras Constituciones, sino 
que además se conserva hasta la última fase del constitucionalismo del 
siglo XIX. Sólo falta en las Constituciones emanadas de la Revolución 
de 1848/1849, así como en la Constitución prusiana de 1850, sin que 
por ello se viera sustancialmente afectada la efectividad del principio 

monárquico, que regla como un principio no escrito”181. 

 

Anota-se, porém, que, enquanto a teoria do princípio monárquico 

foi, a partir da pressão dos movimentos liberais, gradativamente perdendo força 

em boa parte da Europa continental e notadamente na França, quando sofreu 

grande restrição com a reforma constitucional de 1830 até ser definitivamente 

superada pela instauração da II República, após a Revolução de 1948182; na 
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 De acordo com Manuel Afonso Vaz, o art. 57, da Ata Final de Viena, de 15, de maio de 1820, 
assim expressava: “Dado que na Confederação Germâmica, com excepção das cidades livres, 
existem príncipes soberanos, a totalidade do poder estatal deve, em conformidade com o princípio 
fundamental aqui expresso, ficar incindido no Chefe de Estado, podendo o soberano ser limitado 
por uma constituição estamental somente na medida em que para o exercício de determinados 
direitos necessite da cooperação dos estamentos” (VAZ, Manuel Afonso. Lei e Reserva da Lei. 
Porto: Coimbra Editora, 1996, p. 115); no mesmo sentido, HEUN, Werner. El Principio Monárquico 
y el Constitucionalismo Alemán del Siglo XIX. Nota n. 7. p. 26. Disponível em: 
<http://www.unioviedo.es/constitucional/fundamentos/segundo/pdf/pmonarquico.pdf>. Acesso em 
13.01.2012. 
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 HEUN, op. cit., p. 1. 
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 Se a restauração da monarquia francesa, a partir da derrota definitiva de Napoleão, em 1815, 
foi marcada pela moderação (governo de Luís XVIII), a ascensão de Carlos X ao trono da França, 
em 1824, trouxe o recrudescimento da política absolutista, com o favorecimento dos interesses da 
nobreza em detrimento da burguesia. Assim, após entrar em conflito com o Parlamento, o Rei 
publicou, em 1830, as “Ordenanças de Julho”, que, dentre outras medidas, suprimia a liberdade de 
imprensa, anulava as últimas eleições, dissolvia a Câmara, reduzia direitos políticos e autorizava a 
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Alemanha, essa doutrina se enraizou, ganhando contornos singulares que a 

converteram no ponto central da Teoria do Estado alemão e de seu 

constitucionalismo, até, praticamente, a queda do II Reich, em 1919.183  

Acerca desse traço marcante do princípio monárquico na 

Alemanha, escreve Rodriguez Bereijo: 

“Se ha discutido, y todavía se discute, si el «principio monárquico» 
constituye uma fórmula política pura, creación típica del espíritu alemán 
como dice Otto Hintze, o, por el contrario, una solución de compromiso 
entre la Monarquía absoluta (soberanía del Rey) y la Monarquía 
paralamentaria (soberanía popular). El sistema del princípio 
monárquico, se ha escrito com acierto «reflejaría el equilibrio inestable 
entre las fuerzas monárquicas tradicionales, incapazes ya de manter su 
poder omnímodo, y las nuevas fuerzas sociales, que no se han 

                                                                                                                                                    
Coroa a governar por meio de decretos. Tal ato, em associaçao com a crise econômica vivenciada 
à época, motivou uma série de levantes, conhecida como “Três Gloriosas”, levando o Rei ao exílio. 
Mas, temerosa do radicalismo das classes que haviam feito a revolução (pequena burguesia e 
proletariado urbano), a alta burguesia instalou no poder Luís Filipe de Orleans, primo do Rei 
Carlos X, e forçou uma ampla revisão da Constituiçao, instaurando a chamada “Monarquia de 
Julho”. As alteração promovidas na Charte Constitutionelle de 1814 foram tão profundas que se 
pode dizer que houve a fundação de uma nova ordem constitucional, de cunho mais liberal, em 
desprestígio à doutrina do princípio monárquico. Assim, em que pese não ter sido a Carta de 1830 
fundada na idéia de soberania nacional, ela foi fruto de um pacto entre o Parlamento e o Rei, 
tendo o novo Monarca aceito as condições impostas pela Câmara, e abriu caminho para o 
estabelecimento do Parlamentarismo na França, fato que ocorreu em 1848, com a instauração da 
II República. No caso, o desenvolvimento industrial e o substancial crescimento do proletariado 
urbano francês deram origem a novos problemas sociais, levando ao surgimento de sociedades 
secretas constituídas por operários, ligadas ao movimento republicano e ao movimento do 
socialismo utópico, que, nessa época, alcançava grande destaque em toda Europa. Ademais, em 
1845, a situação política francesa foi profundamente agravada frente a uma grave crise econômica 
que afetou tanto a indústria como a produção agrícola de todo o continente europeu, levando à 
eclosão, em 1848, de uma revolucão, onde adeptos do sufrágio universal, partidários de uma 
reforma social e uma minoria socialista, com o apoio da própria Guarda Nacional, conseguiram 
derrubar o Rei, selando, em definitivo, o fim do período monárquico na França (para maiores 
detalhes, ver HOBSBAWM, Eric J. A Era das Revoluções: Europa 1789-1848. Trad. Maria Tereza 
L. Teixeira. 20ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006; e GODECHOT, Jaques. Les Constitutions 
de la France depuis 1789. Ed. mise à jour. Paris: Garnier-Flammarion, 1995, p. 215 et seq). 
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 Sobre esse aspecto, merecem destaque as teorizações do princípio monárquico apresentadas 
por Friedrich Stahl (Das Monarchische Prinzip, 1845) e, posteriormente, por Von Seydel (Über 
Konstitutionnelle und parlamentarische Regierung, 1887). Ademais, a defesa do princípio 
monárquico, com a concentração dos poderes estatais na figura do Rei foi, inclusive, reforçada 
pela doutrina da soberania do Estado elaborada por Jellinek. De acordo com este jurista alemão, a 
soberania se diferenciava do poder estatal, uma vez que a soberania era uma qualidade do poder 
estatal. Assim, Jellinek considera que a soberania do Estado se manifesta por meio de seus 
órgãos, pois sem estes o Estado não existiria juridicamente. Nessa linha, o Monarca constituiria 
um órgão “primário”, enquanto o Parlamento seria um órgão “secundário”, por representar o povo 
(órgão primário). Por ser, então, o Monarca um órgão primário, independente e autônomo, a sua 
vontade possuiria uma eficácia imediatamente vinculante para o Estado, sendo, nesse sentido, um 
órgão superior ao Parlamento, ainda que não existisse uma submissão deste ao Monarca (o 
Monarca não pode impor ordens ao Parlamento, nem o Parlamento é responsável perante o 
Monarca). Em resumo, a Monarquia seria um órgão supremo do Estado, enquanto o Parlamento 
seria um órgão do povo (ver JELLINEK, Georg. Teoria General del Estado. Trad. Fernando de los 
Ríos. 2ª ed. Buenos Aires: Albatros, 1970, p. 327 et seq). 
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impuesto por vía revolucionaria. De ahí la superposición de residuos 
anteriores (absolutistas) con los nuevos factores, tan certeramente 
explicada por Jellinek. En este carácter, que hoy calificaríamos de 
‘reformista’, estaria justamente el significado histórico de la Monarquía 
constitucional alemana. En su configuracíon jurídico-política aparecían 
elementos suficientes para hacer posible el tránsito pacífico desde el 
absolutismo hacia un régimen democrático. Estos elementos 
(participación de las Cámaras em la legislación, aprobación del 
Presupuesto, relativa responsabilidad de los Ministros) eran análogos, 
cuando no idénticos, a los que em otros países presidieron la evolución 
ulterior hacia el parlamentarismo. Por qué en Alemania no se produjo 
esa evolución es um interrogante que no puede responderse aquí. 
Quizá porque la Monarquía, em vez de colocarse a la cabeza de la 
reforma social, como postulaba Von Stein, se encastilló em su 
posiciones obsoletas, creyendo que las declaraciones de principios 

podrían detener el curso imparable de los acontecimientos»”
184. 

 

Vê-se, pois, que, apesar de sua origem francesa, foi na Alemanha 

que a doutrina do princípio monárquico se destacou como subsídio teórico da 

política de restauração do poder real, pós Congresso de Viena, tendo 

fundamentado, seja por sua expressa previsão nos textos constitucionais, seja 

como um princípio costumeiro, a estrutura das monarquias constitucionais 

germânicas, inclusive após a unificação da Alemanha, em 1871. 

Ademais, dada a relevância do tema para o presente estudo, vale 

sublinhar que a adoção da fómula do princípio monárquico pelos Estados 

constitucionais alemães do Século XIX implicou duas importantes conseqüências: 

a busca por um critério material definidor dos limites da atuação legislativa e a 

intensificação dos conflitos de poder entre o Parlamento e o Executivo, face à 

inexistência de responsabilidade parlamentar do Governo. 

Em relação à primeira questão, considerando que, nas 

monarquias dualistas, a atuação do Legislativo representava um mero limite ao 

poder do Monarca, a quem competia todo o poder residual, mas sendo certo que 

nem todas as constituições germânicas da época fixaram, precisamente, o âmbito 

reservado à intervenção das representações estamentais, restou à doutrina 

jurídica alemã, por meio da formulação de um conceito material de lei, a tarefa de 
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 RODRIGUEZ BEREIJO, Alvaro. Estudio Preliminar. p. IX-LXXIII, in El Derecho Presupuestario. 
Trad. José Zamit. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1979, p. XXVII-XXVIII. 
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definir a extensão da atribuição parlamentar, tendo se sobressaído a teoria da 

“regra de direito”.185 186 

Já no que diz respeito à segunda questão, verifica-se que, sendo 

o Monarca a fonte do poder do Estado, o Governo por ele exercido, com o auxílio 

dos ministros por ele voluntariamente escolhidos, não era passível de 

responsabilização frente ao Parlamento, cuja intervenção, conforme já salientado, 

apenas configurava uma limitação do poder do Príncipe, nos exatos parâmetros 

fixados pela Constituição ou, em caso de não previsão específica, quando se 

tratava de regular a ingerência estatal na liberdade e propriedade dos cidadãos. 

Assim, revela-se que o Parlamento não era parte do poder estatal, sendo incapaz 

de responsabilizar ou destituir o Governo (gabinete de ministros), como ocorria 

nas monarquias parlamentares; ao contrário, era o Monarca quem tinha o poder 

de livremente dissolver o Parlamento. Nesse passo, constata-se que esse sistema 

da monarquia dualista ou limitada mostrava-se suscetível a grandes e perenes 

conflitos de poder entre os representantes dos estamentos e o Governo, pois, 

apesar deste último órgão não ser formado a partir dos resultados das eleições 

parlamentares, mas por pessoas de confiança do Monarca, e considerando que o 

gabinete de ministros não podia ser demitido por iniciativa do Parlamento, 

                                                 
185

 Nesse sentido, assinala Sosa Wagner: “puede decirse que, desde la perspective del ‘principio 
monárquico’, las Constituciones de esta época restauradora se dividían em dos grupos em razón 
del grado de determinación del ámbito reservado a la ley: en el primero, dicho ámbito vendría 
indetificado con la fórmula ‘liberdad-propriedad’ (así, Nassau, 1814 y, después, las Constituciones 
de Baviera o de Baden de 1818); en el segundo, no se procedía a una determinación expresa del 
campo de la ley, exigiéndose únicamente que ésta necesitaba en todo caso la aprobación de los 
estamentos o, si se prefiere, el consentimiento del Parlamento (por lo que el campo específico de 
la ley sólo podia determinarse mediante una interpretación de su mismo concepto, siendo 
precisamente la interpretación del contenido del art. 62 de la Constitución de Prusia de 1850 lo 
que desencadenó la labor doctrinal que concluyó con la aceptación de la fórmula ‘propriedad-
liberdad’ como contenido mismo del conceptp de ley” (SOSA WAGNER, Francisco. Maestros 
Alemanes del Derecho Público. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 26-27). 
186

 Na mesma toada, expões Tiago Duarte: “Acontece que, tal como já sse referiu, esse princípio 
[princípio monárquico] não transpirou para todas as Constituições dos Estados alemães de modo 
uniforme, sendo que a Constituição Prussiana não estabeleceu uma definição material de lei que 
indicasse, de modo claro, o âmbito de acção do Parlamento, deste modo acabando por permitir 
que, em vez de ser a matéria de lei a definir o poder legislativo, fosse o poder legislativo a definir a 
matéria de lei, numa inversão de referentes (...). Com efeito, estando a participação do Parlamento 
condicionada pela necessidade de aprovação de actos legislativos, melhor se compreende que a 
descoberta dos domínios que deveriam ser objeto de lei se tivesse tornado quase numa obsessão 
para a doutrina germânica, ao contrário do que se passou noutros países em que a participação 
parlamentar era incondicionada, por não se justificar um critério material de lei num paradigma de 
parlamentarismo mais ou menos perfeito” (DUARTE, Tiago. A Lei por detrás do Orçamento. 
Coimbra: Almedina, 2007, p. 32). 
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tampouco o fato do Rei poder dissolver o Parlamento significava que a próxima 

composição estamental lhe seria favorável.187 

 

2.1.2. As monarquias constitucionais alemãs e o orçamento 

público 

 

Em que pese às restrições impostas à participação popular na 

estrutura de poder e à tentativa de rechaçar o dogma liberal da separação de 

poderes, existia, nas monarquias constitucionais alemãs, o reconhecimento de 

alguns direitos que, claramente, contrastavam com a doutrina do princípio 

monárquico, sendo o mais significativo - o direito do Parlamento de aprovar o 

orçamento público. 

Esse direito do Parlamento aprovar o orçamento constituía, na 

visão de Rodriguez Bereijo, uma verdadeira contraposição liberal ao princípio 

monárquico e ao traço absolutista das monarquias constitucionais limitadas, mais 

significativo, inclusive, que a participação da Câmara no exercício do poder 

legislativo.188 

Sublinha-se, no entanto, com substrato em Werner Heun, que, 

ressalvada a Carta de Württemberg, as primeiras constituições alemãs não 

previam, propriamente, uma faculdade parlamentar para autorizar ou rechaçar os 

gastos estatais, existindo, tão somente, um dever geral do Governo de apresentar 

o orçamento público para exame pelas Câmaras, como medida prévia e 

necessária ao consentimento dos impostos189. Contudo, segundo expõe o mesmo 
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 Ver DUARTE, Tiago. A Lei por detrás do Orçamento. Coimbra: Almedina, 2007, p. 37 et seq. 
188

 RODRIGUEZ BEREIJO, Alvaro. Estudio Preliminar. p. IX-LXXIII, in El Derecho Presupuestario. 
Trad. José Zamit. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 197, p. XXV-XXVI. 
189

 De acordo com o autor, no começo da instauração das monarquias constitucionais alemãs, o 
Parlamento participava do exercício do poder fiscal apenas por meio do direito de autorizar os 
tributos, que tinham de ser submetidos à aprovação legislativa justamente porque representavam 
uma clássica ingerência do Estado na propriedade dos cidadãos, e, por isso, dependiam de uma 
autorização em forma de lei. Mas, para justificar a aprovação da lei que autorizava a cobrança dos 
tributos, fazia-se necessário que o Legislativo analisasse previamente o orçamento do Estado. 
Dessa maneira, esclarece ele que, inicialmente, a atuação legislativa em matéria orçamentária não 
se concentrava na autorização das despesas, mas, somente, na autorização dos tributos (HEUN, 
Werner. El Principio Monárquico y el Constitucionalismo Alemán del Siglo XIX. p. 15-16. 
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autor, a partir de 1830, com a intensificação dos movimentos liberais, o direito do 

Parlamento de também autorizar os gastos foi se consolidando, paulatinamente, 

nos Estados alemães, tendo esse processo culminado com a expressa 

determinação de aprovação do orçamento público por meio de lei, com a outorga 

da Constituição da Prússia de 1850190. 

Agora, a despeito dessas considerações e independentemente da 

inexistência de uma disposição constitucional explícita exigindo a aprovação do 

orçamento por meio de lei até a outorga da Constituição prussiana em 1850, 

verifica-se que, ao impor a apreciação dos gastos estatais pelo órgão parlamentar 

(formado por representantes dos estamentos), mesmo que fosse apenas como 

requisito para autorização dos impostos, as constituições monárquicas alemãs da 

primeira metade do Século XIX, malgrado fundamentadas no princípio 

monárquico, ratificaram, ainda que parcialmente, a concepção liberal do 

orçamento público como instrumento de controle da atividade executiva, pois se 

não concordasse com os gastos indicados no orçamento, o Parlamento poderia 

negar o consentimento à tributação. 

Dessa feita, a previsão da análise e conseqüente aprovação do 

orçamento público pelo Parlamento tornou-se o centro dos conflitos de poder 

entre a burguesia e o Rei, após a restauração do regime monárquico na 

Alemanha do Século XIX, circunstância que levou, inclusive, o historiado alemão 

Carl Von Rotteck a afirmar, à época, que “el derecho de aprobar o rechazar el 

presupuesto era el alma y la fuerza mayor del sistema monárquico representativo, 

constituyendo el arma más poderosa en manos de los pueblos para afirmar sus 

derechos frente al trono”191. 

Assim sendo, expressa Rodriguez Bereijo que “no es en absoluto 

extraño, pues, (...) que en este ámbito del derecho a aprobar el Presupuesto la 

                                                                                                                                                    
Disponível em: <http://www.unioviedo.es/constitucional/fundamentos/segundo/pdf/pmonarquico. 

pdf>. Acesso em 13.01.2012). 
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 HEUN, Werner. El Principio Monárquico y el Constitucionalismo Alemán del Siglo XIX. p. 16. 
Disponível em: <http://www.unioviedo.es/constitucional/fundamentos/segundo/pdf/pmonarquico. 

pdf>. Acesso em 13.01.2012. 
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 Apud GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. Introduccion al Derecho Presupuestario. Concepto, 
Evolución Histórica y Naturaleza Jurídica. Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 1973, p. 125. 
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«soberanía popular», formalmente inexistente, encontrase en Alemania un 

reducto en el que desenvolverse con plena eficacia”192. 

Tem-se, portanto, que a previsão constitucional de aprovação do 

orçamento público pelo Parlamento, ao lado de outras competências do 

Legislativo em matéria financeira, constituía um importante instrumento político da 

burguesia, senão o principal, na tentativa de limitar o poder do Rei, configurado 

pela doutrina do princípio monárquico. Nesse cenário, o conflito constitucional 

prussiano de 1861-1866 representou uma das mais destacadas disputa de poder 

entre a monarquia alemã e o Parlamento, merecendo, por isso, uma análise mais 

acurada. 

 

2.1.2.1. O conflito constitucional prussiano 

 

Após o fracasso das revoluções burguesas de 1848, o rei da 

Prússia outorgou a Constituição de 1850193. Essa carta constitucional, assim 

como as outras constituições germânicas da primeira metade do Século XIX, era 

baseada na teoria do princípio monárquico e apresentava as seguintes 

características, conforme exposto por Rodriguez Bereijo194: 

1) O Rei era o órgão soberano do Estado e titular de todo o poder 

estatal, inclusive do poder constituinte, mas autolimitava sua atuação ao se 

comprometer a exercer seu poder nos limites fixados na Constituição que 

voluntariamente havia outorgado;  

2) O Rei detinha o predomínio absoluto sobre o exército; 

3) O poder executivo competia exclusivamente ao Monarca (art. 

45) e os Ministros, todos por ele escolhidos, não respondiam politicamente 

perante o Parlamento; 
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 RODRIGUEZ BEREIJO, Alvaro. Estudio Preliminar. p. IX-LXXIII, in El Derecho Presupuestario. 
Trad. José Zamit. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1979, p. XXVI 
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 Ver DROZ, Jacques. História da Alemanha. Trad. José Luis C. Monteiro. 2ª ed. Mem Martins: 
Europa-América, 1999. 
194

 RODRIGUEZ BEREIJO, op. cit., p. XXIX 
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4) O poder legislativo era exercido pelo Rei em conjunto com o 

Parlamento (art. 62), mas só ao Rei cabia a iniciativa legislativa. 

5) A sanção e promulgação das leis também era competência 

exclusiva do Monarca; 

6) Ao Parlamento cabia aprovar anualmente o orçamento do 

Estado por meio de lei (art. 99); 

7) O poder judiciário era exercido em nome do Rei (art. 86) 

Sendo uma Carta que, mais uma vez, buscou acomodar os 

interesses da realeza, fazendo concessões à burguesia liberal, foi ela incapaz de 

impedir os conflitos de poder que permearam a estrutura política dos Estados 

alemães, desde o processo de restauração da monarquia, após a queda de 

Napoleão. Assim, em 1861, instaurou-se um conflito constitucional entre o 

Parlamento e o Executivo, por ocasião da aprovação da lei orçamentária desse 

ano.195 

A crise derivou da apresentação pelo governo à Câmara, em 

fevereiro de 1860, de um projeto de lei que visava promover uma ampla reforma 

militar na Prússia. Considerando que, desde 1815, a estrutura militar prussiana 

era baseada na atuação conjunta do exército permanente e da milícia (landwehr), 

formada por cidadãos-soldados, o projeto buscava adequá-la ao crescimento 

populacional e ao desenvolvimento industrial e econômico vivenciado pela 

Prússia nas décadas anteriores. As principais medidas planejadas eram um 

significativo aumento do contingente do exército e a criação de um serviço militar 

de três anos para os jovens. 

Entretanto, os liberais, que detinham a maioria dos votos na 

Câmara, recusaram o projeto, propondo modificações, face ao seu elevado custo 

e porque a sua aprovação representaria o fim das milícias, que lhes eram tão 
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 O relato sobre a crise constitucional prussiana pode ser encontrado, dentre outras fontes, em: 
LASSALLE, Ferdinand. O que é uma Constituição? Trad. Hiltomar M. Oliveira. Belo Horizonte: 
Cultura Jurídica – Ed. Líder, 2002, passim; JÈZE, Gaston. Traité de Science des Finances. Paris: 
V. Giard et E. Brière, 1910, p. 147 et seq; RODRIGUEZ BEREIJO, Alvaro. Estudio Preliminar. p. 
IX-LXXIII, in El Derecho Presupuestario. Trad. José Zamit. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 
1979; p. XXVIII et seq; OTTO; Ignacio de. Derecho Constitucional. 1ª ed, 12ª imp. Barcelona: Ariel, 
2010. p. 168 et seq; e DUARTE, Tiago. A Lei por detrás do Orçamento. Coimbra: Almedina, 2007. 
p. 40 et seq. 
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caras em razão de sua estrutura democrática e de sua fundamental participação 

na derrota de Napoleão. 

Frente à oposição do Parlamento, o Governo retirou o projeto de 

pauta, mas, tão logo se encerraram os trabalhos legislativos no ano de 1860, ele 

deu início à execução das reformas planejadas, mesmo sem o aval da Câmara. 

Em retaliação, o Parlamento se negou a aprovar os gastos necessários à reforma 

militar no orçamento de 1861 e depois da vitória dos liberais nas eleições 

ocorridas no final desse mesmo ano, exigiram, já no início do ano de 1862, a 

aplicação do princípio da especialidade196 para votação do orçamento, como meio 

de reforçar o controle realizado pelo Legislativo. 

O Rei dissolve, então, a Câmara Baixa (Ladang), convocando 

novas eleições em abril de 1862, mas o resultado é amplamente favorável aos 

liberais, fato que leva o Monarca a cogitar sua renúncia. Nesse cenário, o Rei 

nomeia, em setembro de 1862, Otto Von Bismarck como Chefe de Governo 

(Chanceler), que se compromete a defender os interesses da monarquia ante ao 

Parlamento. Todavia, ao continuar executando o plano de reforma militar sem a 

devida aprovação das medidas pela Câmara, avigorou-se o conflito constitucional 

que já não tinha por fundamento a mera reestruturação do exército, mas sim uma 

clara disputa de poder, refletida na questão posta por Ferdinand Lassale, durante 

a famosa conferência pronunciada em abril de 1962: “o que é uma Constituição?”.  

Nessa linha, Bismarck procurou transferir o conflito do plano 

jurídico para a seara política, buscando estabelecer um acordo com a Câmara 

Baixa197; mas, esta refutou qualquer transação, publicando uma resolução que 
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 O princípio da especialidade ou da especificação ou, ainda, da discriminação da despesa, 
estabelece que as autorizações legislativa em matéria orçamentária devem se referir a despesas 
específicas, discriminadas, e não a dotações globais. A aplicação desse princípio é fundamental 
para se dar eficácia à lei orçamentária, na medida em que explicita a finalidade, a natureza e o 
montante da despesa, impondo limites precisos ao gasto (ver TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de 
Direito Constitucional Financeiro e Tributário, V. 5. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 277-
278). 
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 Sobre esse aspecto, é interessante reproduzir a interpretação que Lassalle fez acerca da 
chamada “prática constitucional bismarckinana”: “não foi menos amável com ela o atual presidente 
do Governo, senhor Bismarck, ao votar pelas idéias expostas aqui por mim e não como 
contribuição de um testemunho pessoal, mas em nome de todo o Governo. Todos vocês sabem 
que a Constituição reconhece expressamente à Câmara um direito indiscutível e indiscutido de 
aprovar ou rejeitar os lançamentos públicos apresentados pelo Governo. O Parlamento acreditou 
ser oportuno fazer uso desta faculdade, desautorizando-os. Assim sendo, o senhor Bismarck não 
nega que a Câmara esteja em seu direito. Mas diz, com suas palavras textuais, pronunciadas na 
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considerava inconstitucional a realização de gastos pelo Executivo que não 

tivessem sido expressamente aprovados pelo Parlamento. Tomando como afronta 

essa resolução, Bismarck tentou, então, aprovar o orçamento apenas na Câmara 

Alta (Herrenhaus); mas, essa medida era claramente nula, por ferir o disposto no 

art. 62, da Constituição. Sem alternativa, o Governo encerrou os trabalhos 

legislativos no ano de 1862. 

Com o perdurar da crise, Bismarck voltou a questionar a atuação 

do Parlamento, afirmando, em discurso proferido no início de 1863, que a Câmara 

estava querendo se sobrepor ao poder do Monarca, acusando-a, ainda, de querer 

instalar na Prússia uma monarquia parlamentar, seguindo um modelo inglês. A 

despeito de reconhecer a irregularidade da execução de gastos sem a aprovação 

do orçamento pelo Parlamento, tenta justificá-los em razão da necessidade de 

assegurar a continuidade dos serviços públicos, alegando, ainda, a existência de 

uma lacuna constitucional para por fim ao impasse198. Porém, a Câmara não cede 

aos apelos do Chanceler e volta a rejeitar o orçamento no ano de 1863.  

                                                                                                                                                    
sessão de 7 de outubro: ‘Os problemas de direito desta índole não costumam se resolver 
colocando-se a combater as teorias opostas, mas paulatinamente, pela prática do direito 
constitucional. Detendo-se um pouco, senhores, verão que aqui está contida e desenvolvida, sem 
bem que seja em termos um pouco velados e cheios de pudor, como se encaixa bem o 
pensamento do ministro em toda minha teoria. O senhor Bismarck traduz o que eu chamo direito 
do Parlamento esfumando o conceito, pela expressão problemas de direito. Não nega – como 
haveria de negá-lo? – que isto que eles chamam de problemas de direito e eu chamo 
simplesmente de direito, figura na folha de papel, na Constituição escrita. Mas, concedido isto, 
acrescenta: Ainda que ali figure, na folha de papel, o que na realidade decide e é a prática da 
norma, a prática do direito constitucional. Esta expressão velada, ‘a prática do direito 
constitucional’, a voz dos fatos e da realidade que se impõe ao direito concisamente e à teoria 
jurídica não faz mais do que substituir, sem que a clareza saia ganhando nada com isso, ao que 
eu chamava os fatores reais do poder. ‘Fica vós com a folha de papel’, vem nos dizer o senhor 
Bismarck, traduzindo sua prudente linguagem ministerial para a linguagem da verdade sem 
adornos; a mim me basta manejar os fatores reais e efetivos do poder organizado, o Exército, as 
finanças, os tribunais de justiça, nestes fatores reais de poder, que são, em última instância, os 
que decidem e dão a norma para a prática constitucional”. Nesse passo, Lassalle expõe, na 
sequência, “A Constituição vigente é, pelo menos no momento e provisoriamente, uma 
Constituição que já não rege na realidade (...). A questão, pois, tal como verdadeiramente se 
coloca, a qual nos interessa, diz assim: Como impor e fazer valer na realidade o direito que assiste 
ao povo de negar, por meio de seus deputados, as parcelas de defesas que não considere 
suficientemente justificadas nos orçamentos públicos?”. Por isso, o jurista alemão defendia que a 
Câmara adotasse uma postura firme, não aceitando acordos ou pactos com o Governo, de forma 
a obrigá-lo a “ baixar o véu da hipocrisia, apresentando-se formalmente perante o país e perante o 
mundo como o que é na realidade: como um Governo absoluto” (LASSALLE, Ferdinand. O que é 
uma Constituição? Trad. Hiltomar M. Oliveira. Belo Horizonte: Cultura Jurídica – Ed. Líder, 2002, 
p. 81 et seq). 
198

 Para Bismarck, considerando que a Constituição prussiana não apresentava resposta ao 
conflito vivenciado, em caso de urgência e necessidade, o Rei, como titular do poder decisório do 
Estado, tinha o poder e o dever de impedir que a vida do país se interrompesse um momento que 
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Essa disputa com a Câmara Baixa persistiu até 1866. Durante 

todo esse período, Bismarck governou somente com o apoio da Câmara Alta, 

fixando o orçamento por mero ato administrativo e promovendo as reformas 

desejadas. Fato é que, com a reestruturação do exército, a Prússia alcançou 

importantes vitórias militares nas guerras contra a Dinamarca (1864) e contra a 

Áustria (1866), tendo essas conquistas dado grande prestígio e força ao Governo, 

abrindo espaço para que a crise constitucional, que se prolongava desde 1861, 

fosse definitivamente superada em 1866, com a publicação do “ato de 

indenidade” pelo Parlamento, ratificando os gastos realizados anteriormente pelo 

Governo, sem a devida aprovação orçamentária. 

O desfecho da crise representou, portanto, a confirmação do 

poder da Coroa como poder supremo, nos termos formulados pela doutrina do 

princípio monárquico, contribuindo para que a monarquia prussiana liderasse a 

tão almejada unificação dos Estados Alemães, a partir do ano de 1870.199 

No campo jurídico, a crise constitucional prussiana e seus 

desdobramentos também se mostraram de grande importância, revelando-se um 

marco na construção da teoria do direito público alemão do Século XIX. Ademais, 

esse conflito apresenta especial relevância no âmbito do Direito Financeiro, na 

medida em que, a despeito das discussões doutrinárias acerca da natureza 

jurídica do orçamento público terem raiz, conforme já dito anteriormente, com a 

publicação dos primeiros textos constitucionais nos estados alemães, após a 

queda de Napoleão, foi somente a partir da crise constitucional prussiana que a 

questão ganhou realce, ensejando a realização de estudos mais aprofundados 

sobre a matéria, com destaque para a teoria formulada por Paul Laband200.  

                                                                                                                                                    
fosse. Assim, diante do dissenso entre o Governo e o Parlamento, o Monarca deveria continuar a 
aprovar as despesas e as receitas como fazia antes de ter outorgado a Constituição (ver 
DUARTE, Tiago. A Lei por detrás do Orçamento. Coimbra: Almedina, 2007, p. 42-44). 
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 Em sentido contrário, há autores, como Tiago Duarte, que endentem não ter o desfecho da 
crise representado um triunfo da monarquia contra o Parlamento, na medida em que “se o 
princípio monárquico pôde vencer, numa leitura de curto prazo e no domínio pragmático dos 
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2.2. A teoria de Paul Laband: o caráter dualista da lei e a 

definição da lei orçamentária como lei formal 

 

Inicialmente, é preciso sublinhar que, apesar da notoriedade 

alcançada pela teoria de Laband, ele foi apenas um dos autores que buscaram 

desenvolver uma justificativa jurídica ao problema da natureza do orçamento, 

evidenciado após a crise constitucional prussiana201. Agora, sem desmerecer as 

abordagens doutrinárias anteriores, é indiscutível que foi Laband, com sua obra 

“Das Budgetrecht nach den Bestimmungen der preussischen 

Verfassungsurkunde”, publicada em 1871, quem, de fato, apresentou uma 

verdadeira teoria científica, como conjunto sistematizado de idéias, sobre essa 

intricada questão, concebendo a lei orçamentária como uma lei em sentido 

meramente formal. 

Partindo, então, da observação que a temática orçamentária 

estava completamente politizada devido aos conflitos partidários decorrentes da 

crise constitucional prussiana, Paul Laband pretendeu desenvolver, com vistas a 

atingir o verdadeiro conhecimento jurídico, um estudo imparcial, de cunho 

positivista, separando a dimensão jurídica da política.202 

Tomando, por conseguinte, o disposto no art. 99, da Constituição 

da Prússia, que exigia o estabelecimento do orçamento do Estado mediante lei, 

                                                 
201

 Em verdade e de acordo com González García, um dos primeiros autores a se debruçar mais 
detalhadamente sobre o problema foi Gneist, tendo ele publicado, em 1867, a obra “Budget und 
Gestez", pela qual procurou estabelecer uma teoria sobre a natureza do orçamento público, 
tomando por base o modelo constitucional inglês. Em resumo, para Gneist, o orçamento público 
era apenas um mero ato administrativo, pois, apesar de servir como um poderoso instrumento de 
controle político, a competência parlamentar em aprovar o orçamento não representava o 
exercício de uma função legislativa, nem no sentido material, nem no formal, constituindo, 
simplesmente, uma prática administrativa, com o objetivo de controle. Assim, segundo esse autor 
alemão, o orçamento consistia apenas uma grande ordem de execução dada aos agentes 
administrativos do Rei para que estes cumprissem seu dever de ofício, atuando em conformidade 
com as ordens recebidas e as leis preexistentes (ver GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. Introduccion 
al Derecho Presupuestario. Concepto, Evolución Histórica y Naturaleza Jurídica. Madrid: Editorial 
de Derecho Financiero, 1973, p. 128-131). Ademais, vale frisar que vários outros autores, como 
Von Rönne, Von Martitz, Fricker e Pölz, também se manifestaram sobre essa específica questão 
antes do próprio Laband, que, inclusive, reiteradamente os citou, ao longo de sua obra. 
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Fiscales, 1979, p. 3-4. 
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Laband pontuou que se devia averiguar o significado do termo “lei”. Segundo ele, 

historicamente, “lei” não era qualquer manifestação da vontade estatal, mas 

somente aquela cujo conteúdo fosse um preceito jurídico, uma norma para regular 

ou resolver relações jurídicas, independentemente da forma pela qual era 

declarada. Ademais, diferindo dos conceitos habituais, afirmava que a lei não 

precisava expressar normas gerais e permanentes. Portanto, para Laband, o que 

caracterizava uma lei era o seu conteúdo e por isso, em determinadas 

circunstâncias, a lei poderia equivaler, de um ponto de vista material, a uma 

medida administrativa. Porém, a adoção do regime constitucional implicou, de 

acordo com o autor, a restrição do conceito de lei, porquanto se passou a exigir a 

sua aprovação pelo Parlamento:  

“al requisito material del concepto, de que la ley a de contener uma 
regla jurídica, se ha anãdido outro requisito externo y formal. Entre las 
leyes en sentido antiguo sobresale una categoría especial, cualificada 
por la forma de su tramitación: la de las que se llaman leyes en sentido 
estricto o constitucional”203.  

 

Destarte, seguindo precedentes doutrinários, Laband consolidou a 

diferença entre lei material (que expressa um preceito jurídico) e lei em sentido 

estrito ou formal (aprovada pelo Parlamento consoante disposições 

constitucionais)204, asseverando ainda que: 

“una manifestación de la voluntad del Estado que no encaje en el 
concepto del precepto jurídico, es decir: en el concepto de ley en el 
sentido amplio del térmico, no puede adquirir este carácter ni siquiera 
por el hecho de que dicha voluntad estatal se manifieste con la 
conformidad de la Corona y de la representación popular. En efecto, ló 
que no puede subordinarse al gênero tampoco puede subordinarse a 
ninguna de las espécies que componen dicho gênero. Ni depende 
tampoco del arbítrio del legislador convertir em ley algo que, por su 
contenido, no lo es ni puede serlo sólo porque él ló llame ley.”205 
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 LABAND, Paul. El Derecho Presupuestario. Trad. José Zamit. Madrid: Instituto de Estudios 
Fiscales, 1979, p. 11. 
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material e lei formal, em sua obra Studien über das Preussischen Staatsrecht, de 1867 (GARCÍA, 
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Ou seja, para o autor, a exigência constitucional de que 

determinadas manifestações de vontade do Estado sejam aprovadas por lei em 

sentido estrito jamais teria o condão de transformar em lei material algo que, por 

seu conteúdo, assim não se pudesse qualificar. Por isso, para Laband, ao se 

prever, no art. 99, da Constituição da Prússia de 1850, que o orçamento devia ser 

aprovado mediante lei, “no se deduce, en modo alguno, que la fijación anual del 

Presupuesto por el Gobierno y la representación del pueblo sea um acto 

legislativo en el sentido material de la expresión”206. 

A definição da natureza jurídica da lei orçamentária deveria ser, 

por conseguinte, definida por seu conteúdo, chegando Laband à conclusão que, 

por constituir o orçamento uma mera conta, a lei orçamentária prussiana seria 

apenas uma lei em sentido formal. Em suas palavras: 

“es de meridiana claridad que el Presupuesto no contiene, por lo 
regular, principios jurídicos y que, por tanto, no es una ley en el sentido 
material de la palabra. El Presupuesto es una cuenta y, por cierto, una 
cuenta que no se refiere a gastos e ingresos ya realizados, sino a los 
gastos e ingresos que se esperan en el futuro, constituyendo por tanto 
lo que se llama de estimación previa. Tiene su correspondencia plena 
con la cuenta que se ha de presentar anualmente, una vez concluido el 
ejercicio anual administrativo, sobre los ingresos y gastos efectivos. Una 
cuenta, sin embargo, no contiene reglas – y mucho menos reglas de 
Derecho -, sino hechos; una cuenta registra, por médio de breves 
indicaciones cuantitativos, los gastos e ingresos ya producidos o los que 
son de prever. Por ló general, el Presupuesto no fundamenta la 
obligación jurídica para obtener ingresos o realizar gastos, sino que, 
más bien, la presupone y se limita a recoger sus resultados 
financieros.”207 

 

Com vistas a reforçar a natureza meramente formal da lei 

orçamentária, Laband afirmava, ainda, que a necessidade de elaboração de um 

orçamento não era consequência de uma determinada forma de regime político, 

mas fruto da magnitude da economia estatal. Assim, a fixação do orçamento não 

satisfazia a nenhuma necessidade do Direito, respondendo somente a uma 

necessidade econômica208. Por isso, ele asseverava que a confecção do 

orçamento não dizia respeito à legislação, estando melhor relacionada ao âmbito 

                                                 
206

 LABAND, Paul. El Derecho Presupuestario. Trad. José Zamit. Madrid: Instituto de Estudios 
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das atribuições da Administração, apontando, ainda, que a atuação do 

Parlamento na elaboração do orçamento não constituía o exercício de uma 

função legislativa, mas de uma função executiva. Em suas próprias palavras:  

“ni la confección del Presupuesto para um período futuro, ni el control 
de las cuentas relativas a um período pasado, tienen nada que ver con 
la legislación, figurando más bien em el âmbito de atribuciones de la 
Administración; el derecho que compete constitucionalmente a la 
representación popular em estos dos aspectos – em cuanto que es ella 
la que há de aprobar el Presupuesto y a quien se han de presentar, 
para su comprobación, las cuentas del Estado - no se tipifica como una 
participación en el llamado poder legislativo, sino como una 
participación en el llamado poder ejecutivo”209 

 

Na sequência, apesar de reconhecer a natureza simplesmente 

formal da lei orçamentária, Laband ressaltava que ela era composta por duas 

partes muito distintas: o orçamento público propriamente dito e a lei que o 

estabelece. Nesses termos, ele manifestava a possibilidade de existir no texto da 

lei orçamentária disposições de caráter material, afirmando, sobre essa 

circunstância, que: 

“Puede ser inoportuno cargale a la ley que estabelece el Presupuesto 
un contenido que puede formularse igualmente en una ley especial. (...) 
De otro lado, el establecimiento de una verdadera regla de Derecho no 
pierde la significación y la fuerza de ley por el hecho de que tenga lugar 
con ocasión del establecimiento del Presupuesto y uno actu con él.”210 

 

Fixadas, então, as bases de sua teoria, configurando o orçamento 

público como uma mera conta, cuja elaboração estava relacionada a uma 

atribuição administrativa, mas que, em razão de expressa previsão constitucional, 

devia seguir as formalidades da legislação (lei simplesmente formal), continua sua 

obra analisando as consequências jurídicas e políticas que derivavam desse 

entendimento, concentrando-se nas questões relacionadas aos limites da atuação 

do Parlamento na aprovação do orçamento e aos efeitos jurídicos dessa 

aprovação ou, mesmo, da não aprovação. 

Quanto aos limites da atuação do Parlamento em matéria 

orçamentária, afirmava que a confusão residia na errônea concepção da lei 
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orçamentária como um ato legislativo, quando, na verdade, seria um mero ato 

administrativo211. No caso, sendo um ato administrativo, “la fijación del 

Presupuesto tiene que hacerse com arreglo al derecho vigente”212. Outrossim, o 

Parlamento não teria o direito de livremente modificar a conta apresentada pelo 

Governo, na medida em que uma parte do orçamento deveria ser fixada em 

estrito cumprimento ao direito vigente, que obrigava tanto o Executivo como o 

Legislativo. 

Dessa forma, para se verificar os limites da atuação do 

Parlamento era preciso dividir o orçamento público em duas partes: uma 

vinculada ao direito vigente e outra estabelecida discricionariamente213. Isso 

significava dizer que o Legislativo não tinha a competência para modificar os 

ingressos (ordinários e extraordinários)214, nem tampouco os gastos necessários 

ao cumprimento das obrigações assumidas pelo Estado (quer por contrato, quer 

por lei), bem como à manutenção das instituições estatais215, pois, consoante 

anota Laband: 

“De la misma forma que el Parlamento no puede derogar directamente, 
mediante decisiones unilaterales y sin la aprobación de la Corona, el 
Derecho vigente ni las instituiciones estatales legalmente existentes, 
tampoco puede hacerlo indirectamente, negándose a autorizar los 
gastos necesarios para su ejecución”216 

 

Assim sendo, o Parlamento somente poderia modificar o 

orçamento em relação aos “gastos que indudable e incuestionablemente son 

discrecionales”217. Todavia, Laband identificava uma zona cinzenta entre as 

despesas vinculadas e as discricionárias, relacionada, sobretudo, à estruturação 
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de órgãos administrativos218, pois, nesses casos, a lei vigente implicava a 

assunção de determinado gasto sem especificar o modo de cumprimento e o 

montante necessário, circcunstância que poderia gerar um conflito entre o 

Governo e o Parlamento quanto à definição das instituições e das despesas 

fundamentais a uma eficaz e adequada execução dessa lei219. 

Diante desse problema e considerando que não caberia nem a 

imposição da vontade do Executivo - porque isso importaria a aniquilação do 

direito do Parlamento de consentir com os gastos do Governo -, nem a imposição 

da vontade do Parlamento - porquanto, se assim fosse, o Governo perderia seu 

poder decisório, instituindo-se o parlamentarismo -; a única solução vislumbrada, 

diante do ordenamento jurídico prussiano, seria o estabelecimento de um acordo 

entre esses órgãos, sob a observância do fato, inquestionável, que a 

administração do Estado é perpétua e que seria um contra-senso se a existência 

de instituições estatais permanentes, previstas no ordenamento, dependesse da 

aprovação anual de recursos pelo orçamento.220 

Dessa maneira, para Laband, a possibilidade do Parlamento 

alterar a proposta orçamentária apresentada pelo Governo era restrita aos gastos 

discricionários, ressaltando, ainda, que a existência das instituições estatais 

legalmente constituídas não poderia estar condicionada à aprovação do 

orçamento221. 

No que diz respeito aos efeitos jurídicos do orçamento público 

aprovado, assinalava que o orçamento só alcançaria autêntica força de lei – 

norma jurídica -, se ele fosse composto por uma ordem e uma proibição dirigida 
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ao Governo, a primeira no sentido de tornar efetivas as estimativas de receita e 

de realizar todos os gastos pelas quantias previstas, já a segunda, para impedir a 

arrecadação de qualquer receita que não tivesse sido estimada ou a realização de 

um gasto não fixado. No entanto, ponderava que essa concepção era irreal e 

implicaria ter que reconhecer como infração legal as reduções de receita, 

excessos de ingressos, economias de despesa e gastos adicionais.222 

Aproveita, ainda, para afastar a noção de que a lei orçamentária 

seria uma autorização legislativa para que o Governo torne efetivos os ingressos 

e realize as despesas nela previstos, pois, segundo Laband, o orçamento não era 

o fundamento legal da arrecadação de receitas, nem da realização da maioria dos 

gastos, estando eles, na verdade, implicitamente fundamentados nas leis 

materiais vigentes ou na própria existência das instituições estatais.223 

Especificamente em relação aos gastos, apontava que a 

aprovação, pelo Parlamento, do orçamento proposto pelo Governo, caracterizaria 

apenas o reconhecimento conjunto – da Administração e dos representantes do 

Legislativo - da necessidade ou utilidade das despesas fixadas. Dessa maneira, a 

lei orçamentária apenas “declararia” a relevância do gasto proposto, facultando ao 

Governo a sua realização. Serviria, então, a aprovação do orçamento pelo 

Legislativo somente para eliminar a possibilidade de discussão quanto à despesa 

prevista224. Nas palavras de Laband: “la finalidad de todas las discusiones 

presupuestarias no está en crear una base jurídica a los gastos, sino en que el 

Gobierno y el Parlamento se pongan de acuerdo en su cuantía”225. 

Dessa feita, a partir da posição pela qual a lei orçamentária seria 

apenas uma lei formal, cuja aprovação parlamentar significava apenas a 

declaração do seu consentimento com o gasto proposto, facultando ao Governo a 

sua efetiva realização, Laband procurou afastar a idéia, até então dominante, que 

a Administração estaria obrigada a cumprir o orçamento nos exatos termos 
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aprovados226, passando a discorrer sobre as infrações às disposições da lei do 

orçamento e sobre os gastos extraorçamentários. 

Para ele, era extremamente complexa a definição do que poderia 

configurar uma infração orçamentária, dependendo essa avaliação do caso 

concreto. Contudo, entendia, de um modo geral, que a Administração estava 

vinculada ao orçamento nos limites quantitativos aprovados pelo Parlamento para 

cada despesa, porém a fixação dessas despesas não poderia ser tão específica a 

ponto de tirar a liberdade de atuação do Governo. Assim, para Laband, a única 

solução que permitiria evitar conflitos entre o Legislativo e o Executivo seria a 

elaboração de um orçamento detalhado, sem que afetasse, contudo, a margem 

de discricionariedade que competiria ao gestor, considerada a finalidade para a 

qual o gasto fora previsto227. Assim, ele concluía que o Governo estava obrigado 

a pedir a aprovação do Parlamento para todas as infrações orçamentárias, 

conforme disposto no §1º, do art. 104, da Constituição de 1850228, consistindo, 

entretanto, essa aprovação posterior uma simples retificação ao orçamento 

previamente fixado229. 

No que tange aos efeitos jurídicos do orçamento aprovado, 

restava, ainda, definir o limite do controle exercido pelo Parlamento sobre as 

contas do Governo, analisando a forma de averiguação do efetivo cumprimento 

das disposições orçamentárias e qual devia ser instrumento jurídico para 

apuração das infrações.  

O primeiro problema parte da observação que, com o passar do 

tempo, para a aprovação das contas do Governo, o Parlamento passou a exigir, 
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cada vez mais, que a Corte Suprema de Contas (órgão auxiliar do Executivo e do 

Parlamento) apresentasse não só seu parecer quanto ao efetivo cumprimento dos 

valores especificados no orçamento (verificação da exatidão numérica das 

contas), mas que, também, relatasse uma visão geral sobre a situação financeira 

e contábil do Estado, avaliando a licitude dos gastos e apontando possíveis erros 

da Administração230. Ocorre que Laband refutava a possibilidade do Parlamento 

exercer um controle mais amplo sobre o orçamento, no modo acima relatado, sob 

o argumento de que, se a responsabilidade dos gestores era limitada à verificação 

do cumprimento das disposições orçamentárias específicas, a aprovação das 

contas também deveria ser condicionada por essa baliza231. Porém, reconhecia o 

direito do Parlamento em ser plenamente informado sobre eventuais desvios 

(realizações de gastos sem a observação do direito vigente ou do próprio 

orçamento) apurados pela Câmara de Contas na apreciação de cada gasto em 

particular; pois, assim, o seu controle não ficaria restrito à revisão de meros 

cálculos aritméticos232. 

Já em relação aos instrumentos jurídicos que o Parlamento teria 

para responsabilizar os administradores em caso de descumprimento do 

orçamento, Laband sublinhava que o ordenamento prussiano careceria de 

qualquer mecanismo, restando ao Legislativo negar a retificação da infração 

orçamentária apurada, não aprovando as contas do Governo; medida essa que, 

segundo o próprio autor, não acarretaria nenhuma consequência prática233.  
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ser nocivo para los intereses del Estado dar a la publicidad los reparos elevados por la Cámara 
Suprema de Cuentas” (LABAND, op. cit., p. 111). 
232

 Ver LABAND, op. cit., p. 111. 
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 Sobre essa questão: “el Parlamento há de limitarse única y exclusivamente a negar la 
autorización de las infracciones presupuestarias y de los gastos extrapresupuestarios y a rechazar 
el descargo del Gobierno. Es posible que la no concesión del descargo Le resulte inoportuna al 
Gobierno; pero está fuera de toda Duda que ello no acarrea consecuencias prácticas de ninguna 
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Por fim, Laband encerra seu estudo tecendo comentários sobre 

os efeitos da não aprovação da lei orçamentária pelo Parlamento, esclarecendo 

que haveria uma lacuna na Constituição Prussiana de 1850 em relação a este 

tema. Para ele, a noção de que a lei orçamentária seria o único fundamento legal 

da atuação financeira do Estado levaria à conclusão de que, se ela não fosse 

aprovada, o Governo não poderia realizar nenhum gasto, implicando a 

paralisação de toda atividade estatal e, em última instância, a própria dissolução 

do Estado. 

Diante, então, dessa estruturação lógica e da certeza de que o 

Estado é perpétuo, dizia Laband que muitos defenderam que o Governo teria que 

envidar todos os esforços para que o orçamento fosse aprovado pelo Parlamento, 

devendo ser ele sancionado pelo Rei nos termos acordados com o Legislativo. 

Contudo, Laband entendia que essa teoria se mostrava insustentável, pois, 

mesmo se o Governo aceitasse todas as modificações impostas pelo Parlamento, 

a aprovação do orçamento não lhe competiria; completando, ainda, que a não 

aprovação ou a votação fora do prazo previsto da lei orçamentária decorrem, 

muitas vezes, de circunstâncias intrínsecas ao próprio Legislativo, fora, portanto, 

do campo de influência e responsabilidade do Executivo. Além do mais, frisava 

que essa teoria feria os princípios constitucionais vigentes, pois, ainda que a 

Constituição impusesse a necessidade de um acordo entre a Coroa e o 

Parlamento para a aprovação de qualquer lei, isso não poderia significar que o 

Governo tivesse que se submeter às modificações feitas pelo Legislativo ao 

projeto orçamentário, do mesmo modo que o Parlamento não estaria obrigado a 

acatar o projeto proposto pelo Executivo234. 

                                                                                                                                                    
espécie y que, en último término, tal vez el ministério se acostumbre a prescindir del descargo 
otorgado por el Parlamento o del otorgado por una de las dos Cámaras que ló componen” 
(LABAND, Paul. El Derecho Presupuestario. Trad. José Zamit. Madrid: Instituto de Estudios 
Fiscales, 1979, p. 115). 
234

 Nas palavras de Laband: “la pretensión de que el Gobierno se rinda dócilmente a los acuerdos 
de la Cámara de diputados con motivo de la discusión del Presupuesto implica uma flagrante 
violación del principio constitucional, declarado en el art. 62 de la Ley Constitucional, de que es 
necesaria para toda ley la libre conformidad del Rey y de ambas Cámaras. Del mismo modo que 
no hay ninguna obligación jurídica de que el Parlamento autorice el proyecto de Presupuesto 
presentado por el Gobierno, tampoco existe ninguna obligación jurídica de que el Gobierno haya 
de consentir las modificaciones hechas em el mismo por la Cámara de diputados” (LABAND, op. 
cit., p. 124) 
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Outrossim, para Laband, se o Governo estivesse obrigado a 

aceitar o orçamento tal como estabelecido pelo Parlamento, o resultado prático 

dessa conformação seria a instituição do parlamentarismo na Prússia. Por outro 

lado, se o Governo pudesse unilateralmente fixar o orçamento em caso de não 

aprovação ou demora para aprovação da lei orçamentária pelo Legislativo, isso 

esvaziaria o poder do Parlamento em matéria orçamentária235. Portanto, a 

solução para o problema da não aprovação do orçamento pelo Parlamento seria o 

reconhecimento de que a lei orçamentária não constitui o fundamento legal para a 

realização das despesas e arrecadação das receitas, representando, apenas, 

uma declaração, por meio da qual as Câmaras Legislativas manifestariam sua 

concordância com a previsão de gastos e ingressos proposta pelo Governo. 

Dessa forma, a não aprovação do orçamento não conduziria a 

uma imobilidade estatal, permitindo que o Governo realizasse os gastos derivados 

de suas obrigações legais e contratuais, bem como os necessários a manutenção 

das instituições permanentes, prestadoras de serviços públicos. Ao mesmo 

tempo, a realização dessas despesas não importaria a eliminação do direito de 

participação do Legislativo em matéria orçamentária, pois os administradores 

continuariam responsáveis, perante o Parlamento, por cada despesa concreta 

efetuada, cabendo comprovar que o gasto era necessário para o cumprimento 

das leis ou para a realização do interesse público, obtendo o consentimento 

parlamentar, ainda que posterior236. Todavia, Laband ressaltava que esse 

consentimento não seria uma liberalidade do Parlamento, porquanto deveria atuar 

sob os mesmos limites que restringiriam seu direito de modificar o orçamento 

proposto. 

Apresentados os principais conceitos e elementos da original 

teoria orçamentária de Laband, cabe, ainda, observar que eles foram 

posteriomente ratificados e complementados pelo autor na sua obra “Das 

Staatsrecht des Deutschen Reichs”, publicada entre 1876 e 1882, quando ele 
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 LABAND, Paul. El Derecho Presupuestario. Trad. José Zamit. Madrid: Instituto de Estudios 
Fiscales, 1979, p. 124-126. 
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 Ibid., p. 126. 
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esmiuçou a base de sua argumentação, especialmente, no que diz respeito ao 

conceito de lei como “regra de direito” (Rechtssatz).237 

Quanto a esse ponto, vale anotar que, malgrado a teoria da regra 

de direito tenha representado uma das mais influentes formulações da dogmática 

jurídica alemã no Século XIX, tendo sido abordada por diversos autores da época, 

parece ter sido o próprio Laband quem melhor explorou o assunto, ao afirmar a 

necessidade de se estabelecer uma distinção entre dois tipos de regras.  

Nesse sentido, apontava que algumas regras tinham por objeto a 

determinação da condição jurídica dos cidadãos, sendo destinada a produzir 

efeitos na esfera da capacidade jurídica dos indivíduos, na medida em que se 

referem a seu estatuto pessoal, influindo, portanto, em seus direitos 

patrimonimais, na suas liberdades ou nas suas relações com os órgãos 

administrativos estatais. Assim, Laband esclarecia que essas regras que atuam 

sobre as faculdades jurídicas dos súditos constituíam uma “regra de direito” e as 

leis que ditavam essas regras (Rechtsgesetze) seriam leis materiais. Ao lado das 

regras de direito, Laband afirmava a existência de outras regras que, por não 

atingir a esfera dos direitos individuais, configuravam uma limitação que o Estado 

fixava a si mesmo (aos seus agentes), interessando exclusivamente ao 

funcionamento da Administração. Para ele, essas regras não seriam “regras de 

direito”, pois o “direito” supunha um poder exercido pelo Estado sobre pessoas 

distintas, uma vez que ninguém poderia se obrigar juridicamente consigo mesmo, 

ou seja, ninguém poderia criar direito para si próprio. Nessa linha, essas regras 

jamais constituiriam uma lei material, ainda que fossem veiculadas na forma de 

lei.238 

Portanto, faz-se imprescindível sublinhar que foi a partir dessa 

específica doutrina da “regra de direito” que Laband alicerçou sua teoria 

orçamentária, negando a qualidade “material” da lei de aprovação do orçamento, 

haja vista que, de acordo com o autor, ela não se destinaria a condicionar os 
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 Há uma versão em francês dessa obra: LABAND, Paul. Le Droit Public de L’Empire Allemand. 
Trad. C. Gandilhon. 6 vol. Paris: V. Giard et E. Brière, 1900. 
238

 Ver LABAND, Paul. Le Droit Public de L’Empire Allemand. Trad. C. Gandilhon. T. II. Paris: V. 
Giard et E. Brière, 1900, p. 516 et seq. 
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direitos dos súditos, limitando-se, tão somente, a prescrever condutas para a 

própria Administração, devendo ser, dessa maneira, classificada como uma “lei 

administrativa”.239 

 

2.2.1. A Influência da teoria de Laband na doutrina alemã e 

estrangeira 

 

A teoria orçamentária desenvolvida por Paul Laband alcançou 

tamanho prestígio que fundamentou os estudos posteriores sobre o orçamento 

público na Alemanha, influenciando, ainda, de maneira surpreendente, a doutrina 

de outros países de base parlamentar sólida, sobretudo a italiana e francesa. 

 

I) A influência de Laband na doutrina alemã 

 A distinção entre lei formal e lei material e o entendimento da lei 

orçamentária como mera lei formal foram amplamente reconhecidos e aceitos 

pela doutrina publicista alemã, com pequenas variantes. Nesse passo, autores 

como Arndt, Bornhak e Schulze reforçaram a posição apresentada por Laband, 

concebendo o orçamento público como mero ato administrativo e a lei 

orçamentária como lei formal240. 

De modo similar, Jellinek seguiu a linha traçada originalmente por 

Laband, afirmando que, por constituir o orçamento um ato administrativo que não 

contém normas jurídicas (“regras de direito”), mas somente cifras, a lei 

orçamentária seria uma lei vinculada, de conteúdo obrigatório segundo à 

legislação material preexistente. Por conseguinte, a sua aprovação pelo 

Legislativo seria um ato necessário, configurando um “dever” e não um “direito” do 

Parlamento, por isso ele não poderia rechaçar o orçamento proposto pelo 
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 Um resumo da teoria alemã da regra de direito pode ser encontrado em MALBERG, R. Carré 
de. Teoría General del Estado. Trad. José Lión Depetre. México: Fondo de Cultura Económica, 
2001, p. 285 et seq. 
240

 Para maiores detalhes sobre a posição desses autores, ver GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. 
Introduccion al Derecho Presupuestario. Concepto, Evolución Histórica y Naturaleza Jurídica. 
Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 1973, p. 138-139 e RODRIGUEZ BEREIJO, Alvaro. El 
Presupuesto del Estado. Introducción al Derecho Presupuestario. Madrid: Editorial Tecnos, 1969, 
p. 63-64. 
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Governo, mas apenas modificá-lo, dentro de certos limites. Contudo, diferia de 

Laband no tocante ao valor ou efeito jurídico da lei orçamentária. Nesse particular, 

entendia Jellinek que a aprovação da lei orçamentária era uma condição jurídica 

imprescindível para o exercício da atividade financeira pelo Governo, de modo 

que o não cumprimento, pelo Parlamento, do “dever” de aprovar a lei 

orçamentária corresponderia à ofensa ao preceito constitucional segundo o qual o 

orçamento deve ser aprovado pelo Legislativo e levaria a um problema impossível 

de ser solucionado com base em princípios jurídicos, situando-se no campo da 

política. Outrossim, para Jellinek, a aplicação, pela Administração, de um 

orçamento não aprovado pelo Parlamento corresponderia a uma 

inconstitucionalidade formal.241 

Em posição semelhante, Seidler e Von Roenne também 

consideravam a aprovação da lei orçamentária como uma condição jurídica para 

o exercício da administração estatal, representado um requisito para validade dos 

atos do Governo frente a terceiros242. 

Otto Mayer, por sua vez, também aderiu às principais conclusões 

de Laband ao compreender ser a lei orçamentária uma mera lei formal, 

esclarecendo que, na Alemanha, o poder de administrar a Fazenda Pública não 

dependia de uma autorização do Parlamento, pois o Governo recebia essa 

competência diretamente da Constituição. Entretanto, ele se afastava da doutrina 

labandiana ao dar um maior significado jurídico à intervenção parlamentar em 

matéria orçamentária, pois entendia que a votação do orçamento representava 

uma espécie de “testemunho”, dado pelo Parlamento ao Governo, em razão de 

expressa exigência constitucional, quanto à oportunidade e necessidade das 

despesas; assim, o orçamento serviria para afetar às despesas atestadas as 

somas que deveriam ser levantadas com a arrecadação dos impostos.243  
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 Apud LABAND, Paul. Le Droit Public de L’Empire Allemand. Trad. C. Gandilhon. T. VI. Paris: V. 
Giard et E. Brière, 1900, p. 363 et seq. Ver, também, GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. Introduccion 
al Derecho Presupuestario. Concepto, Evolución Histórica y Naturaleza Jurídica. Madrid: Editorial 
de Derecho Financiero, 1973, p. 140-141; e RODRIGUEZ BEREIJO, Alvaro. El Presupuesto del 
Estado. Introducción al Derecho Presupuestario. Madrid: Editorial Tecnos, 1969, p. 61-63. 
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 Ver GONZÁLEZ GARCÍA, op. cit., p. 139-140; e RODRIGUEZ BEREIJO, op. cit., p. 64. 
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 MAYER, Otto. Derecho Administrativo Alemán. Trad. H. Heredia e E. Krotoschin. T. II. Buenos 
Aires: Depalma, 1949, p. 186 et seq 
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Por isso, ele defendia que o Governo seria responsável frente à 

representação popular, caso resolvesse proceder a gestão financeira do Estado 

sem a devida comprovação prévia dos gastos pelo Parlamento, isto é, sem o 

cumprimento da formalidade constitucional exigida. De qualquer modo, assim 

como Laband, Mayer também asseverava que a infração orçamentária não 

geraria responsabilidade da Administração frente aos particulares, não havendo 

que se cogitar da nulidade dos atos da Administração em face de terceiros, 

porquanto as questões orçamentárias se restringiriam ao âmbito interno dos 

poderes constituídos. Nesse sentido, afirma: “que el Gobierno haya llegado a ser 

responsable o no, carece de influencia sobre la validez de su acto de gestión 

frente a terceros, la cual depende exclusivamente del orden jurídico que regula las 

relaciones de estos últimos con el Estado, ya sea de derecho civil, ya sea de 

derecho administrativo”.244 

Ademais, vale lembrar que, para Otto Mayer, considerada a 

desconexão entre o direito orçamentário e o direito de consentir os impostos, haja 

vista que estes se tornaram permanentes – consentidos de uma vez e para 

sempre – a importância jurídica do orçamento público quedava reduzida à 

comprovação prévia dos gastos, pois em relação aos ingressos o orçamento 

perdeu qualquer força obrigatória.245 

 

II) A influência de Laband na doutrina italiana 

 A polêmica acerca da natureza jurídica do orçamento público tem 

origem na Itália, em 1881, em razão de uma sentença do Tribunal de Cassação 

de Roma que, ao apreciar um caso específico, reconheceu a possibilidade da lei 

orçamentária deixar de prever certa despesa, extinguindo uma obrigação jurídica 

estatal preexistente.246 
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 MAYER, Otto. Derecho Administrativo Alemán. Trad. H. Heredia e E. Krotoschin. T. II. Buenos 
Aires: Depalma, 1949, p. 190. 
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 De acordo com Rodriguez Bereijo, a questão levada a julgamento pelo Tribunal se referia a 
uma dotação que era historicamente conferida ao Hospital de Perugia. No caso, com a unificação 
do Reino da Itália, essa dívida foi inscrita no Grande Livro da Dívida Pública do Estado Italiano, 
tendo sido paga até o ano de 1874. Contudo, no ano seguinte, o Ministro da Fazenda cancelou 
essa dotação por entender que as subvenções concedidas a título gratuito pelas monarquias 
absolutas dos antigos reinos não poderiam ser assumidas pelo novo Estado Italiano, face à 
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A partir desse julgamento, instaurou-se uma discussão doutrinária 

se a lei do orçamento realmente poderia, por si só, alterar ou extinguir relações 

jurídicas previamente estabelecidas entre o Estado e seus credores ou 

devedores. De um lado, havia aqueles que entendiam ser a lei orçamentária uma 

lei como outra qualquer (lei em sentido material), capaz de irrestritamente 

modificar as relações fixadas entre Estado e particulares. De outro, certos 

autores, influenciados pela teoria de Laband, sustentavam que a lei orçamentária 

não era uma verdadeira lei, mas sim um ato administrativo, e, como tal, não 

poderia alterar as relações jurídicas previamente definidas em lei ou contrato. No 

entanto, em que pese o resultado proferido no mencionado julgamento e as 

posições em defesa de seu acerto, observa-se que, com o tempo, a 

jurisprudência e doutrina majoritárias italiana foram se consolidando no sentido de 

reconhecer a natureza meramente formal da lei que aprova o orçamento, em 

alinhamento à doutrina alemã sobre o tema.247 

Ademais, vale sublinhar que, sem se conseguir identificar motivos 

especiais, o certo é que a doutrina italiana se mostrou a mais profícua no estudo 

do tema, existindo uma série de obras jurídicas abordando a questão da natureza 

do orçamento. 

Dito isso, aponta-se que, de um modo geral, ressalvadas 

pequenas variações teóricas, a doutrina tradicional italiana majoritária (com 

destaque aos estudos de Zammarano, Orlando, Cammeo, Graziani, Santi 

                                                                                                                                                    
vigência de uma nova ordem jurídica. Judicializado o conflito, o Tribunal de Cassação de Roma 
legitimou a atuação ministerial, argumentando que as quantias pagas pelo Estado em beneplácito, 
sem derivar de uma obrigação contratual, poderiam ser excluídas do orçamento, porquanto a lei 
que o aprova valeria como uma revogação da promessa ou da obrigação previamente assumida. 
Todavia, ressalvou a Corte que, se a dívida fosse oriunda de uma obrigação contratual, a sua não 
previsão no orçamento não seria suficiente para extinguir o direito subjetivo. Desse modo, o 
Tribunal concluiu, nas palavras de Rodriguez Bereijo, que “tales asignaciones caritativas 
[beneficentes] son actos de alta administración, que por la nueva condición política del Estado 
están regulados, administrativa y constitucionalmente, por el nuevo derecho público interno. Por lo 
tanto, es prerrogativa del Parlamento proceder anualmente a um severo y atento examen de los 
Presupuestos del Estado preparados por el gobierno...; y el voto solemne de las ramas del 
Parlamento, sancionado por el poder regio, legitima lo actuado por el Ministro, que en interés del 
Estado había suprimido del Presupuesto la asignación en cuestión” (RODRIGUEZ BEREIJO, 
Alvaro. El Presupuesto del Estado. Introducción al Derecho Presupuestario. Madrid: Editorial 
Tecnos, 1969, p. 82-83). 
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 Ver RODRIGUEZ BEREIJO, op. cit., p. 83-84 
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Romano, Mase-Dari, Racioppi, Ranelletti e Zanobini248), partindo da distinção 

entre orçamento público e lei que aprova o orçamento, entendia que a fixação do 

orçamento público era um ato substancialmente administrativo, cuja intervenção 

do Legislativo apenas se justificava como instrumento de controle político do 

Parlamento sobre as ações do Governo.  

Defendiam, então, esses autores, que a submissão do orçamento 

à aprovação parlamentar não seria suficiente para transformar a natureza 

tipicamente administrativa da determinação do orçamento em um ato legislativo, 

afirmando que a lei orçamentária não configuraria uma lei em sentido material, 

porquanto, apesar de ser expressa na forma de lei, não representava uma 

manifestação da função legislativa, destinando-se, apenas, a regular as relações 

entre Governo e Parlamento e não as relações entre o Estado e os particulares.  

Sob essa ótica, a lei orçamentária era definida como uma “lei 

vinculada”, na medida em que deveria ser aprovada respeitando os limites 

previamente fixados pelo ordenamento jurídico. Por consequência, ao se exigir 

que a lei orçamentária fosse aprovada em observância à legislação material 

vigente, ela tampouco poderia modificar ou extinguir os ingressos e despesas 

derivados da aplicação das leis preexistentes, nem inovar no ordenamento, 

criando regras jurídicas novas.249 

Constata-se, pois, que a doutrina majoritária italiana assimilou as 

diretrizes traçadas por Laband, convergindo com o pensamento jurídico alemão 

no trato da questão da natureza jurídica do orçamento público. Contudo, é preciso 

anotar uma sutil diferença que levou os autores italianos a abandonar as teses 

germânicas no que tange ao direito de recusa do orçamento pelo Parlamento. 

Nesse ponto, enquanto os autores alemães (Laband, Jellinek e 

Mayer) negavam ao Legislativo o direito de refutar integralmente o orçamento 

apresentado pelo Governo, a doutrina italiana firmou o entendimento que 
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correlato ao direito do Parlamento aprovar o orçamento havia o direito de não 

aprová-lo. Outrossim, admitia-se que, no exercício de sua função de controle, o 

Legislativo poderia tanto aprovar como recusar o orçamento proposto pelo 

Executivo.  

Entretanto, diante do possível voto negativo do Parlamento, os 

autores italianos, a semelhança da doutrina alemã, afastavam a possibilidade de 

paralisação da atividade estatal ao afirmar que o orçamento público era um ato 

administrativo vinculado ao ordenamento preexistente e que a aplicação das leis 

vigentes não poderia ser impedida ou obstacularizada pela sua não aprovação. 

Diante dessa limitação, a recusa da lei orçamentária seria uma medida drástica 

que somente poderia ser tomada como ato de censura política do Parlamento às 

ações do Governo. Sem negar, portanto, ao Legislativo o direito de amplamente 

recusar o orçamento proposto, a doutrina italiana alcançava o mesmo resultado 

prático da teoria alemã, impedindo a paralisação do Estado em caso de não 

aprovação da lei orçamentária. 

Além dessa pequena diferença, sublinha-se que se deve à 

doutrina italiana, em especial a Santi Romano, a associação da lei orçamentária à 

teoria das “leis de aprovação e de autorização”. Segundo Romano, o Parlamento 

tem atribuições executivas que são expressas na forma de lei e, no exercício 

dessa competência executiva, há que se distinguir os atos administrativos que 

são diretamente por ele realizados, daqueles em que o Legislativo se limita a 

aprovar, prévia ou posteriormente, os atos que devem ser realizados pelo 

Executivo. Esses últimos atos são chamados de “leis de aprovação”, que, por sua 

vez, podem ser de “autorização”, quando o consentimento do Parlamento é 

manifestado como requisito prévio para realização do ato pelo Executivo, ou “de 

aprovação em sentido estrito”, quando a manifestação de concordância do 

Legislativo ocorre posteriormente à realização do ato. Sob essa classificação, a lei 

orçamentária se enquadraria como uma lei de aprovação autorizativa, na medida 

em que a manifestação favorável do Parlamento configuraria uma autorização 

para que o Governo arrecadasse as receitas e realizasse os gastos.250 
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Essa categorização da lei orçamentária como “lei de aprovação” 

ou “lei de autorização” (meramente formal) foi largamente aceita pela doutrina 

tradicional italiana, tendo sido confirmada, na interpretação de mais recentes 

defensores da teoria, com a promulgação da Constituição Italiana de 1947. 

Para muitos autores do pós-guerra (Bentivenga, Berliri, Mortati, 

Pallieri, Scoca, dentre outros)251, o parágrafo 3º, do artigo 81, da Constituição de 

1947, ao prever que a lei orçamentária não poderia estabelecer novos tributos e 

novos gastos, comprovava o seu entendimento como “lei de aprovação”, visto que 

o objetivo desse dispositivo seria, justamente, assegurar que o orçamento fosse 

aprovado segundo as leis financeiras preexistentes, impondo-se um limite à 

atuação do Parlamento em matéria orçamentária. 

Por fim, apesar de também rejeitar a materialidade da lei 

orçamentária, sob o argumento de que ela não contém regras jurídicas, vale 

ressaltar uma significativa diferença entre a teoria original de Laband e a doutrina 

italiana, sobretudo a dos autores mais modernos, pois esta, ao afirmar a natureza 

administrativa do orçamento, não lhe nega, por completo, um valor jurídico, 

apenas sustenta que se trata de um ato tipicamente executivo, mas que, por 

razões políticas e constitucionais, deve ser aprovado pelo Legislativo.252 

Em outras palavras, enquanto Laband, para atribuir a natureza de 

mera lei formal à lei orçamentária, afirmava ser o orçamento público um ato 

administrativo desprovido de conteúdo jurídico, caracterizando-o como uma 

simples conta ou plano financeiro, a doutrina italiana mais moderna deu um 

diferente enfoque à questão; isto é, em que pese asseverar que o orçamento não 

expressa normas jurídicas, ela atribui um valor jurídico mínimo ao orçamento, 

afirmando ser ele um ato substancialmente administrativo, próprio do Poder 

Executivo, mas cuja intervenção do Parlamento (lei de aprovação) se justifica 

como instrumento de controle político dos atos do Governo. 
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 Uma visão geral sobre o posicionamento desses autores em relação ao tema pode ser 
encontrada em: GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. Introduccion al Derecho Presupuestario. 
Concepto, Evolución Histórica y Naturaleza Jurídica. Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 
1973, p. 158-162; e RODRIGUEZ BEREIJO, Alvaro. El Presupuesto del Estado. Introducción al 
Derecho Presupuestario. Madrid: Editorial Tecnos, 1969, p. 89-95. 
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 Nesse sentido, destacam-se as posições de Sica, Buscema e Morselli (ver RODRIGUEZ 
BEREIJO, op. cit.,. p. 95-99). 
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III) A influência de Laband na doutrina francesa 

 Praticamente ao mesmo tempo que na Itália, a teoria de Laband 

também provocou ecos na França, tendo sido recepcionada neste país por 

Gastón Jèze, que foi o primeiro autor francês a elaborar uma teoria mais acurada 

sobre a natureza do orçamento público253. 

Partindo da idéia que o orçamento era, essencialmente, um ato 

político, representativo do programa de ação política desenvolvida pelo governo, 

Jèze entendia que a sua votação periódica pelo Parlamento se mostrava 

relevante apenas como meio de conformação da maioria parlamentar ao 

programa apresentado pelo Executivo254. Segundo ele, a exigência de atuação do 

Parlamento na discussão de questões orçamentárias não impunha, portanto, o 

exercício de uma faculdade estritamente legislativa, uma vez que não existe uma 

rígida e absoluta separação entre os poderes, ou seja, nem o Poder Executivo só 

administra, nem o Poder Legislativo só faz leis255. Dessa forma, para Jèze, o 

orçamento público não seria um ato legislativo, mas sim um ato administrativo, 

que poria em funcionamento o Direito preexistente e cuja aprovação pelo 

Parlamento se justificava por meras razões de controle político dos atos estatais, 

configurando uma autorização do Legislativo ao programa político do Governo.256  

 Todavia, assinalava o autor que a lei orçamentária não seria um 

ato simples e que careceria de uma verdadeira unidade, pois seria ela constituída 

por uma mistura de atos jurídicos de diferentes naturezas. Por consequência, 
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 Apesar da existência de estudos anteriores sobre o tema (ver GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. 
Introduccion al Derecho Presupuestario. Concepto, Evolución Histórica y Naturaleza Jurídica. 
Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 1973. p. 164/168), foi a partir da obra conjunta de Jèze e 
Boucard - “Elements de la Science des Finances et de la Législation Financière Française”, de 
1902, que a discussão da natureza jurídica do orçamento se aprofundou na França. 
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 JÈZE, Gaston. Cours de Science de Finances et de Législation Financière Française. 6ª. ed. 
Paris: M. Giard, 1934, p. I-II. 
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 Sobre esse entendimento de Jèze, ver GONZÁLEZ GARCÍA, op. cit., p. 168. 
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 Considerando que o orçamento é um ato administrativo, Jèze justifica a intervenção do 
Parlamento em matéria orçamentária em razão da necessidade de se evitar que o Executivo 
usurpe as atribuições dos demais órgãos e comprometa o exercício das liberdades públicas. 
Assim a aprovação do orçamento pelo Parlamento constitui medida de controle sobre os atos do 
Executivo, servindo como instrumento para salvaguardar a liberdade (BOUCARD, M. e JÈZE, G. 
Élements de la Science des Finances et de la Législation Financière Française, p. 17, citado por 
RODRIGUEZ BEREIJO, Alvaro. El Presupuesto del Estado. Introducción al Derecho 
Presupuestario. Madrid: Editorial Tecnos, 1969. p. 69). 
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explicava que seria preciso diferenciar não só o orçamento público da lei que o 

aprova, mas também separar o próprio conteúdo da lei orçamentária, na medida 

em que ela poderia conter tanto o orçamento (ato administrativo) como outras 

disposições de caráter eminentemente legislativo (autênticas normas jurídicas)257. 

Por meio dessa divisão, Jèze procurava justificar a habitual existência, já 

constatada por Laband, de dispositivos que constituíam verdadeiras regras 

jurídicas (leis em sentido material) dentro da lei orçamentária, como, por exemplo, 

normas tipicamente financeiras ou tributárias, mantendo, por outro lado, a 

coerência da teoria que qualificava a lei que aprova o orçamento propriamente 

dito como mera lei em sentido formal. 

Além do mais, em relação ao orçamento em si e rompendo, em 

definitivo, com a concepção da lei orçamentária como um ato unitário, Jèze 

apregoava, utilizando-se, inclusive, da classificação dos atos jurídicos 

apresentadas originalmente por Duguit, que a autorização parlamentar (lei 

orçamentária) teria um significado diferente no que diz respeito às receitas e aos 

gastos.  

Quanto às receitas não tributárias (derivadas, por exemplo, da 

alienação de bens do Estado, locação, doação etc), a lei orçamentária não 

possuiria qualquer valor jurídico, representando, apenas, uma autorização de 

arrecadação, pois ela se resumiria a uma avaliação de ordem financeira, sendo, 

portanto, os títulos jurídicos dessas receitas atos jurídicos cuja validade e efeitos 

seriam independentes do orçamento. Já no que se refere às receitas tributárias, 

diante da previsão do princípio da anualidade pelo ordenamento, segundo o qual 

a cobrança de um tributo está subordinada à prévia autorização orçamentária, a 

lei do orçamento constituiria um ato-condição; por outro lado, se não existisse a 

regra da anualidade, seria também desprovida de significação jurídica, sendo 

mera estimativa financeira.258 

Em relação aos gastos, expressava Jèze que o máximo de valor 

jurídico que se poderia conceber à lei orçamentária seria considerá-la um ato-

condição à realização da despesa. Destarte, a não aprovação do orçamento pelo 
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 JÈZE, Gaston. Principios Generales del Derecho Administrativo. Trad. Julio N. San Millán 
Almagro. Tomo IV. Buenos Aires: Depalma, 1950, p. 67. 
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 Ver JÈZE, Gaston. Traité de Science des Finances. Paris: V. Giard et E. Brière, 1910, p. 51-54. 
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Parlamento impediria o exercício regular do gasto. Entretanto, o autor destacava 

que a maioria dos gastos se referia a obrigações (pagamentos de créditos) que 

deveriam ser cumpridas, sob pena de ofensa aos direitos subjetivos, ou a outras 

despesas necessárias (criadas, diretamente, por outros atos jurídicos ou que, 

resultavam, indiretamente, em créditos contra o tesouro), tendo o Parlamento a 

obrigação de aprová-los. Portanto, para esses gastos obrigatórios, a lei do 

orçamento também não apresentaria qualquer valor jurídico, uma vez que o 

Legislativo não poderia recusá-los ou reduzí-los.259 

Completava essa sua posição esclarecendo que a divisão das 

despesas em duas categorias - uma relativa ao funcionamento dos serviços 

instituídos por lei e outra relacionada aos demais gastos - também levaria a 

mesma conclusão, pois, quanto às despesas imprescindíveis ao funcionamento 

do serviço público, o Parlamento estaria obrigado a aprovar o orçamento, não 

apresentando a lei orçamentária qualquer valor jurídico, já em relação às outras 

despesas a aprovação do orçamento significaria apenas um ato-condição à 

realização do gasto.260 

Ademais, é importante ressaltar que, para Jèze, de um modo 

geral, a não previsão de gasto ou a infração às previsões contidas na lei 

orçamentária tampouco apresentariam significado jurídico, restringindo-se a uma 

responsabilidade política, na medida em que a existência ou validade dos 

contratos e obrigações assumidas pela Administração não seriam atingidas.261 

Por fim e diante da constatação que a maioria das despesas seria 

de natureza obrigatória, Jèze entendia que a não aprovação da lei orçamentária 
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 Ver JÈZE, Gaston. Traité de Science des Finances. Paris: V. Giard et E. Brière, 1910, p. 55-58. 
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 Ibid., p. 58-60. 
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 Nesse sentido, expunha Jèze que “si falta la autorización del Parlamento, si se excede dicha 
autorización, ello sólo compromete generalmente la responsabilidad política de los ministros 
respecto a las Cámaras. Estas irregularidades no influyen sobre la validez jurídica del contrato”, 
completando, mais adiante, que “el contrato concluido por un ministro sin crédito o excediendo el 
crédito aprobado por el Parlamento, o desviando un crédito de su objeto (cambio de destino) o 
utilizando un crédito para un período para ele que no se ha concedido, es juridicamente válido. La 
irregularidad no tiene ninguna influencia sobre la existencia ni sobre la validez jurídica del contrato” 
(JÈZE, Gaston. Principios Generales del Derecho Administrativo. Trad. Julio N. San Millán 
Almagro. Tomo IV. Buenos Aires: Editorial Depalma, 1950. p. 13 e 18). Ver, também, JÈZE, op. 
cit., 1910, p. 55-60. 
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pelo Legislativo se tratava de um problema político, caracterizado pela 

manifestação de desconfiança dos parlamentares em relação ao Governo.262 

Seguindo, também, a linha de pensamento traçada por Laband, 

sobretudo no que tange à distinção entre lei orçamentária e orçamento público 

propriamente dito, e reforçando as bases da posição teórica formulada por Jèze, 

foi Léon Duguit quem radicalizou na atomização do orçamento público 

propriamente dito, ao caracterizá-lo como um conjunto de atos de natureza 

distinta, até mesmo oposta. Dividindo, então, o orçamento público em duas partes 

principais: o orçamento das receitas e o das despesas, Duguit apontou diferentes 

naturezas jurídicas a cada uma dessas frações. 

Quanto ao orçamento de receitas, considerando a aplicação, na 

França, do princípio da anualidade dos impostos, Duguit compreendia que sua 

aprovação pelo Parlamento teria caráter de lei material, uma vez que a existência 

e cobrança dos tributos estariam por ela condicionadas; isto é, na concepção do 

autor, o princípio da anualidade impunha a necessidade de que as leis tributárias, 

para existirem e produzirem efeitos, teriam de ser renovadas a cada ano, com a 

aprovação da lei orçamentária263. Outrossim, a aprovação do orçamento de 

receitas pelo Legislativo constituiria uma lei material, constituindo essa 

interpretação a principal divergência entre as doutrinas de Duguit e Jèze, na 

medida em que, para este último, diante do princípio da anualidade, a lei 

orçamentária seria apenas um ato-condição, jamais se configurando uma 

verdadeira lei em sentido material. 

Já no tocante ao orçamento de despesas, afirma que sua 

aprovação não constituía propriamente um ato legislativo, mas sim um ato 

administrativo condicionado pela lei. De acordo com Duguit, ao aprovar o 

orçamento de despesas, o Parlamento atuava como agente administrativo, 

autorizando os funcionários competentes a gastar um determinado valor. Tratava-

se, portanto, de uma decisão individual de despesa, direcionada a uma pessoa 

determinada - o ministro que adquire competência para ordenar o gasto previsto -, 
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ed. Paris: M. Giard, 1934, p. 35-39. 
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 Ver DUGUIT, Léon. Traité de Droit Constitucionnel. T. IV. 2ª ed. Paris: E. de Boccard, 1921, p. 
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constituindo um ato objetivo legal que condiciona a atuação desse agente 

administrativo.264 

Nesse ponto, é importante sublinhar que, apesar de atribuir ao 

orçamento de despesa a natureza de um ato administrativo autorizador (condição 

para que se execute o orçamento), o entendimento de Duguit se aproximava com 

o exposto por Jèze, no sentido de que a lei orçamentária não criaria situações 

jurídicas subjetivas, porquanto, na concepção de ambos, as obrigações 

financeiras do Estado derivariam, na verdade, de atos jurídicos 

extraorçamentários. 

Por isso, Duguit também assinalava que o Parlamento não teria 

ampla liberdade para recusar ou modificar os créditos orçamentários, pois as leis 

preexistentes se impunham sobre o orçamento de despesas, não podendo ser 

negados os recursos necessários ao cumprimento das obrigações estatais e ao 

funcionamento das instituições públicas265. Assim, o Legislativo só teria liberdade 

de decisão quanto às despesas novas ou extraordinárias. Contudo, ressaltava a 

possibilidade de recusa de gastos vinculados pelo Parlamento se essa ocorresse 

com um objetivo político (demissão de um Ministro) e não com a intenção de 

suprimir um serviço público legalmente estabelecido. Já em relação à 

possibilidade de recusa do orçamento de receita, Duguit afirmava que, nessa 

hipótese, por constituir a lei orçamentária um verdadeiro ato legislativo, o 

Parlamento teria ampla liberdade para votar ou não votar o orçamento. 

Agora, ainda no que diz respeito ao tema da recusa do orçamento 

de despesa pelo Parlamento, é fundamental destacar que Duguit considerava o 

direito de aprovação dos gastos pelo Legislativo o instrumento mais poderoso 

para que o Parlamento levasse a cabo seu controle sobre as ações do 

Governo266, concluindo, em divergência a Laband, que, diante da negativa do 

Parlamento, as despesas não poderiam ser legitimamente efetivadas, porquanto a 

constituição francesa e as constituições modernas expressamente prevêem a 

regra que exige a prévia aprovação dos gastos pelo Legislativo como condição 
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para sua realização267. Sem apresentar, contudo, solução à questão da não 

aprovação do orçamento, o máximo que se pode inferir da obra de Duguit é que a 

solução do problema se daria do mesmo modo proposto para o caso da demora 

na votação da lei orçamentária, que seria a aprovação, pelo Parlamento, de 

autorizações provisórias (douzièmes provisoires), permitindo ao Governo 

arrecadar receitas e executar despesas, de forma global, por períodos curtos de 

um ou mais meses268. 

Com base, também, nos fundamentos da teoria delineada por 

Laband, a obra de Trotabas tem especial relevância na doutrina francesa acerca 

da natureza jurídica do orçamento público. 

Para Trotabas, dentre os atos do Parlamento, era preciso 

distinguir os derivados de sua competência legislativa (emanação de regras 

obrigatórias, gerais e permanentes) daqueles relativos à sua atribuição financeira 

(caracterizados por atos que tornam executáveis os ingressos e gastos públicos 

para um determinado período). Os dois seriam expressos na forma de lei, mas 

enquanto os primeiros constituiriam leis em sentido material (manifestação da 

função legislativa do Parlamento), os outros seriam leis apenas em sentido formal 

(manifestação da função de controle que se atribui ao Legislativo). 269  

Ademais, reforçando o entendimento anteriormente exposto por 

Jèze, Trotabas asseverava que a lei orçamentária não devia ser confundida com 

as leis de finanças, esclarecendo que dentro da lei orçamentária podiam ser 

encontradas disposições de ordem financeira, que configurariam leis apenas no 

sentido formal, e disposições legislativas, que se enquadrariam como leis de 

finanças, constituindo verdadeiras leis em sentido material. Do mesmo modo, 

observava que as leis de finanças (verdadeiras leis) poderiam conter ao lado de 

normas jurídicas, simples atos-condição de ordem financeira. Assim, para verificar 
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 Nesse particular Duguit assevera que a idéia de Laband, segundo a qual a ausência de uma lei 
orçamentária não pode impedir a atuação do Governo, devendo as despesas ser realizadas sob a 
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268
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a natureza de cada ato, seria necessário verificar se o Parlamento estaria atuando 

como órgão legislativo ou como órgão de controle. 270 

De qualquer forma, é precisso sublinhar que Trotabas entendia 

ser necessário diferenciar a “decisão orçamentária” da “execução orçamentária”; 

no caso a “decisão orçamentária” configurava um ato necessário para por em 

movimento o poder de execução do orçamento, consituindo, portanto, uma 

autorização dada pelo Parlamento ao Governo. Nessa esteira e considerando a 

incidência do princípio da anualidade tributária na França, ele argumentava que, 

ao votar o orçamento, o Parlamento atuava simplesmente como representante 

dos contribuintes, autorizando a arrecadação das receitas e a realização das 

despesas, caracterizando-se essa autorização como um ato-condição necessário, 

justamente para que a Administração arrecadasse os recursos e efetuasse os 

gastos.271 

Por fim, ao estabelecer a aprovação da lei orçamentária como ato 

de controle do Parlamento, desprovida de natureza legislativa e caracterizada 

como simples autorização (ato-condição), Trotabas afirmava que essa 

autorização parlamentar teria diferentes efeitos em relação às receitas e às 

despesas, representando, para os ingressos, uma “obrigação” de arrecadação 

(não em relação ao montante, já que existiria apenas uma estimativa) e, para os 

gastos, uma “faculdade” de execução.272 

A partir da constatação da existência de diferentes efeitos 

jurídicos da autorização parlamentar em matéria orçamentária quanto às receitas 

(impondo uma obrigação) e às despesas (estabelecendo uma faculdade), bem 

como das transformações de ordem política e econômica vivenciadas pelo Estado 

contemporâneo francês ao longo do último século - que conduziram à alteração 

da relação entre Governo e Parlamento, levando a uma supremacia do Executivo 

sobre o Legislativo em matéria orçamentária, especialmente com a instauração da 

V República -, vale ressaltar que parte da doutrina francesa moderna, que tem 

Amselek por expoente, passou a questionar a utilidade do conceito de autorização 

para definir juridicamente a natureza da lei do orçamento, defendendo uma ampla 
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discricionariedade do Governo na execução do orçamento em detrimento da 

atuação parlamentar.273 

Assim, sob essa ótica, o valor da lei orçamentária foi 

extremamente reduzido, chegando-se a considerá-la uma “lei-quadro”, que, sem 

se imiscuir nas ações do Governo, apenas apresentaria o plano financeiro global 

do Estado; isto é, sem estabelecer limites estritos à Administração, a lei 

orçamentária representaria apenas um quadro geral, podendo ser livremente 

modificada pelo Executivo.274 

Em síntese, pontuadas as noções básicas das principais teorias 

francesas elaboradas em confluência com as diretrizes traçadas por Laband 

(Jèze, Duguit e Trotabas), pode-se dizer que, de um modo geral, a doutrina 

francesa agregou duas idéias fundamentais à concepção da lei orçamentária 

como lei apenas no sentido formal: a primeira, consistente na definição da lei que 

aprova o orçamento como um “ato de autorização” (ato-condição); e a outra, na 

sua categorização como um “ato jurídico complexo”. Além do mais, é importante 

apontar que o alinhamento da doutrina francesa à teoria labandiana, em especial 

no que tange à concepção dualista da lei, não rompeu com a clássica 
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 Sobre essa questão e a particular visão de Amselek, expõe Rodriguez Bereijo: “La idea de 
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Introducción al Derecho Presupuestario. Madrid: Editorial Tecnos, 1969, p. 73). 
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compreensão da lei como norma geral e abstrata - que tem base em Rousseau -

pelos seus defensores. 

 

IV) A influência de Laband em outros países 

Assim como ocorrido na Itália e França, a doutrina de Laband 

também se espalhou por outros países continentais europeus, angariando vários 

adeptos à concepção do orçamento público como ato administrativo, veiculado 

em forma de lei somente em razão de expressa determinação constitucional, 

sendo a atuação parlamentar justificada, na verdade, por motivos de controle 

político.  

Na Espanha, por exemplo, o entendimento segundo o qual a lei 

orçamentária não estabelece autênticas regras de direitos (compreendidas como 

normas jurídicas de caráter geral e permanente) foi absorvido por grande parte da 

doutrina financeira, passando seus autores a defender a natureza meramente 

formal dessa lei e a compreender o orçamento público como um ato 

administrativo, cuja finalidade seria assegurar o funcionamento dos serviços 

públicos conforme a legislação vigente, fixando os gastos a serem realizados e os 

ingressos necessários para cobrir as despesas autorizadas.275 

Após ser largamente difundida na Europa, por óbvio, a teoria 

orçamentária de Laband havia de cruzar mares e influenciar também a literatura 

especializada dos países latino-americanos, tendo, contudo, seus principais 

apoiadores se aproximado mais da vertente teórica francesa desenvolvida por 

Jèze, que enxergava no orçamento público, no máximo, uma espécie de “ato-

condição”276. No Brasil, especificamente, essa tem sido a postura adotada pela 

doutrina majoritária desde o princípio do último século, como bem se pode 

observar da obra de consagrados autores nacionais como Aliomar Baleeiro, Hely 

Lopes Meirelles e Ricardo Lobo Torres277. 
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Como se vê, tal foi o prestígio alcançado pela teoria orçamentária 

labandiana que ela correu o mundo, inspirando, sobretudo por meio da variação 

proposta pela doutrina francesa, muitos autores que trataram do tema. 

 

2.3. A oposição à teoria de Laband: a negação à concepção 

dualista da lei e a defesa da substancialidade da lei orçamentária  

 

Frente à tese desenvolvida por Laband, não tardou para que 

surgissem críticas às suas conclusões, formando-se uma doutrina contrária à 

concepção dualista da lei (distinção entre lei formal e material) e à, consequente, 

classificação do orçamento como mera lei formal. 

Assim sendo, em que pese esses temas (negação da teoria 

dualista da lei e defesa da materialidade da lei orçamentária) estarem 

intrinsecamente correlacionados, parece que, para melhor análise do objeto desta 

pesquisa, devem ser eles tratados separadamente. 

 

2.3.1. A negação à teoria dualista da lei 

 

Inicialmente, relembra-se que, para formular sua teoria 

orçamentária, Laband consolidou a doutrina do duplo conceito de lei, distinguindo 

a lei material da lei formal. No caso, a lei em sentido material seria aquela que 

estabelecia uma “regra de direito”, enquanto a lei em sentido formal seria o ato 

solene emanado pelo Parlamento em razão de uma disposição constitucional. 

Desse modo, segundo o autor, a essência da lei se encontrava em seu conteúdo, 

devendo ser ela qualificada como tal por meio de um critério material. Nessa 

perspectiva, a forma pela qual o Estado declarava uma regra de direito não 

interessaria, contanto que fosse uma forma válida.278 
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Para Laband essa diferenciação se mostrava fundamental, na 

medida em que o conceito da palavra lei era muito mais antigo que a forma 

constitucional do Estado Alemão e, por isso, não deveria ter nenhuma relação 

com a limitação do poder soberano (Rei) pela representação popular 

(Parlamento), significando, unicamente, a declaração de um preceito jurídico, isto 

é, a fixação voluntária e consciente, pelo Estado, de uma norma destinada a 

regular e resolver relações jurídicas individuais.279 

Entretanto, deve-se ressaltar que a premissa utilizada por Laband 

para elaboração de sua teoria dualista da lei, consistente na definição da lei a 

partir de um critério material (no caso, somente poderia ser considerado lei o ato – 

fosse do Parlamento ou do Governo - que fixasse uma “regra de direito”, 

delimitadora dos direitos individuais dos cidadãos), nunca foi uma questão 

pacífica dentro da Ciência do Direito, nem mesmo na dogmática alemã. 

Em verdade, conforme expõe Jorge Miranda, são múltiplas as 

acepções da palavra “lei” na ciência juspublicística280 e, desde a antiguidade 

clássica, tem-se indagado quais seriam a sua essência, os seus fundamentos e 

os seus limites281. Ademais, sobre a lei na evolução do Estado, afirma esse autor 

que “a cada tipo histórico de Estado corresponde uma certa configuração da lei 

(...). E em cada uma das grandes fases de desenvolvimento de cada tipo histórico 

oferece ainda a lei características incontornáveis”282. Todavia, a despeito das 

palavras de Miranda, identifica-se, na doutrina jurídica, várias linhas teóricas que 
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procuraram estabelecer um conceito preciso de lei, podendo-se destacar, 

consoante exposto por Fonrouge283: 

a) As teses cujas definições de lei derivam de seu conteúdo. 

Nesse campo, realçam-se: a) a teoria da generalidade da lei, sobretudo defendida 

pelos autores franceses (Duguit e Jèze), segundo a qual a função legislativa deve 

corresponder à criação de normas gerais e abstratas; e b) a teoria da regra de 

direito, de origem alemã (Laband e Jellinek), pela qual deve ser considerada lei 

qualquer ato estatal que, de modo geral ou particular, crie regras de direito 

individual; 

b) Aquelas que concebem a lei a partir de um critério formal, 

dentre as quais podem ser separadas duas correntes: a) puramente orgânica, que 

define ser lei todo ato emanado do poder legislativo, sem examinar a natureza de 

seu conteúdo (Gabino Fraga); e b) estritamente formal, que, sem desconsiderar o 

órgão que emana as leis, entende ser lei os atos que seguem uma forma ou 

processo legislativo previsto na Constituição (Carré de Malberg e Sayagués 

Lago); 

c) As teorias que, dispensando a análise do conteúdo ou da forma 

do ato, entendem ser lei todo ato de execução imediata da Constituição, de 

maneira que poderia ser lei o ato proveniente de outro órgão distinto do poder 

legislativo, se tiver a competência constitucional (Kelsen e Merkl). 

Sendo assim, é imperioso constatar que a doutrina dualista da lei, 

ao vislumbrar uma restrição material em confronto com o aspecto formal do ato 

legislativo, somente apresenta algum sentido para os autores que definem a lei 

por um critério substancial, ou seja, por seu conteúdo. Nesse passo, tomando-se 

o que é lei pela matéria nela expressa, seus defensores distinguem a função 

administrativa da legislativa, chegando muitos (dentre os quais, Laband) a 

compreender como lei material atos emanados pelo Executivo ou, até mesmo, a 

negar valor jurídico às ditas leis meramente formais. 

No entanto, dada à imprecisão e incerteza dessa formulação, não 

é de se estranhar que, apesar da grande acolhida alcançada pela teoria do duplo 
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conceito de lei, especialmente desenvolvida por Laband, vários autores tenham, 

de pronto, manifestado sua contrariedade a essa classificação. 

Um dos primeiros a combater a distinção entre lei formal e lei 

material foi Von Martitz, tendo ele defendido que toda disposição revestida da 

forma de lei deve ser considerada lei, pois o caráter específico da lei consiste na 

sua inviolabilidade, ou seja, na força da lei formal, que impede a sua modificação 

por uma via distinta à legislativa. Desse modo, completava o autor, a força formal 

da lei em nada difere da força da lei que lhe é própria; ela chega aos mesmos 

resultados que a força material; não existe mais que uma força legal e não há lei 

que careça desta força.284 

Phillippe Zorn, por sua vez, também criticava a distinção entre lei 

formal e lei material, pois, para ele, independende do conteúdo, toda lei contém 

regra jurídica, haja vista que a “lei” representa uma decisão do Estado de que 

alguma coisa deve ser “Direito”. Assim, lei, em sentido estrito, seria uma ordem 

dada aos súditos pelo titular da soberania, com o assentimento da representação 

popular. Só existe, portanto, uma força de lei e, nesse passo, não existiria 

nenhuma lei sem força de lei. Por isso, ele asseverava que a lei, seja qual for seu 

conteúdo, é, em quaisquer circunstâncias, direito objetivo, regra jurídica; lei que 

não contenha proposição jurídica, que apenas formalmente ou na aparência se 

apresenta como lei, não existe.285 

Outro autor alemão que refutou a teoria labandiana foi Haenel ao 

sustentar ser a lei a forma de manifestação da vontade do Estado cuja finalidade 

exclusiva é a criação do direito objetivo, dando vida a normas jurídicas. Nesses 

termos, explicava que toda disposição revestida na forma de lei constitui um 

preceito jurídico, uma vez que a forma de lei carrega, por si mesma, um conteúdo 

jurídico; por isso, qualquer disposição que, por sua substância, possa ser uma 

instrução de serviço ou uma ordem administrativa no sentido material, ao ser 

expressa na forma de lei, sofre uma transformação fundamental na sua natureza 

                                                 
284

 Apud. LABAND, Paul. Le Droit Public de L’Empire Allemand. Trad. C. Gandilhon. T. II. Paris: V. 
Giard et E. Brière, 1900. p. 373-375; Apud GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. Introduccion al Derecho 
Presupuestario. Concepto, Evolución Histórica y Naturaleza Jurídica. Madrid: Editorial de Derecho 
Financiero, 1973, p. 200-201. 
285

 Apud CAMPOS, Francisco. Pareceres. Orçamento. Natureza Jurídica. Anualidade. Revista de 
Direito Administrativo, v. 71, p. 324-344. jan./mar. 1963, p. 328. 



139 
 

jurídica, convertendo-se em uma norma do legislador. Em outras palavras, tudo o 

que é revestido na forma de lei constitui uma regra jurídica.286  

De modo similar, Myrbach-Rheinfeld expressava sua 

contrariedade com a concepção dualista da lei, na medida em que, para este 

autor, ela carecia de sentido, pois todo ato do Parlamento que segue o processo 

legislativo previsto na Constituição conteria necessariamente um preceito jurídico, 

devendo sempre ser considerado lei em sentido material.287 

Já sobre a égide da Constituição de Weimar, Heller e Wenzel 

também criticaram a teoria dualista da lei, ao defender, ressalvadas pequenas 

variações teóricas que, num Estado de Direito, a noção de lei está relacionada, 

sobretudo, à sua origem e à forma especial em que ela é manifestada pela 

autoridade legislativa. Assim, esses autores concebiam a lei como toda regra de 

direito que adquire o valor de norma superior em razão de ter sido estabelecida 

pela legislatura popular, isto é, pelo órgão que é especialmente qualificado para 

expressar a vontade geral. Além disso, entendiam eles que tudo o que pode ser 

objeto de uma norma envolvendo a atividade humana é suscetível de constituir o 

conteúdo de uma lei, sem necessidade de distinguir se a norma há de ser geral 

ou concreta, se afeta aos cidadãos ou somente a organização administrativa. 

Enfim, não se poderia falar em lei meramente formal porque toda deliberação 

emanada pelo Parlamento sob a forma legislativa constitui uma norma superior de 

direito, ou seja, os atos legislativos das Assembléias representativas têm força e 

valor de lei.288 

Dentro da doutrina italiana, também foram vários os autores que 

se posicionaram contrariamente à concepção dualista da lei, merecendo realce, 

porém, os entendimentos de Mortara, Ingrosso e Foderaro. O primeiro, por 

exemplo, afirmava que o conteúdo normativo não era essencial para precisar o 
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conceito de lei, cabendo ao Poder Legislativo ditar leis tanto no sentido formal 

como no material. Ademais, asseverava Mortara que a distinção entre lei formal e 

lei material não era aceitável num estado parlamentar, porquanto todas as 

disposições expressas na forma de regulamento pela autoridade administrativa 

podem ser ditadas em forma de lei pelo Legislativo289. 

Já Ingrosso observava que a distinção entre lei material e lei 

formal pressupunha a existência de uma Constituição, pela qual o conceito 

constitucional de lei restava supostamente reduzido ao de lei em sentido formal. 

Contudo, ele ressaltava que essa expressão – lei formal – é inexata, porquanto se 

restringe apenas ao aspecto extrínseco do ato legislativo, desconsiderando a sua 

gênese, isto é, o sujeito que participa de sua criação. Outrossim, afirmava 

Ingrosso que as Constituições modernas e antigas, inclusive a prussiana de 1850, 

ao tratarem da gênese da lei, promoveram a reconstrução de seu conceito 

material ou objetivo, na medida em que este (conceito objetivo) manifesta-se pela 

força absoluta da lei em comparação com os outros atos normativos da 

Administração, dado que ela procede do órgão (Parlamento, ou mesmo da 

colaboração do Parlamento com o Rei) que está no vértice da soberania do 

Estado. Portanto, o conceito de lei não estaria relacionado nem ao seu conteúdo, 

nem propriamente à sua forma, mas à sua gênese.290 

De modo análogo, Foderaro recusava a diferenciação proposta 

por Laband, pois, segundo ele, o que caracteriza a lei e a distingue dos demais 

atos estatais não é a referência ao seu conteúdo, mas sim a consideração do 

órgão que a emana e a forma que reveste. Nessa linha, explicava que quando se 

diz que certas leis possuem conteúdo normativo enquanto outras carecem dele, 

pode até se estar afirmando algo juridicamente correto, contudo essa observação 

seria irrelevante para se delimitar o conceito de lei, porque este deve permanecer 

uno; ademais, sendo uno o conceito de lei, também deve ser una a intensidade de 
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seus efeitos, uma vez que, independentemente do seu conteúdo, a 

obrigatoriedade do comando legal não poderia restar diferenciada.291 

Sem minimizar a importância das posições acima referidas, bem 

como de várias outras teses apresentadas a partir da segunda metade do Século 

XIX, talvez tenha sido Carré de Malberg o autor que melhor abordou o tema, por 

expressar, de forma mais completa, uma tese contrária à doutrina do duplo 

conceito de lei. Ao tratar da questão, ele observava, inicialmente, terem os 

defensores da distinção entre as duas classes de lei por base o direito positivo 

constitucional moderno, na medida em que, segundo eles, os textos 

constitucionais realçariam apenas o conceito formal de lei, não expressando uma 

teoria funcional do poder, mas somente um sistema orgânico. Assim, para se 

depreender a distinção estabelecida pela doutrina do duplo conceito de lei, Carré 

de Malberg entendia ser preciso investigar, propriamente, ou seja, de acordo com 

o direito público positivo, aquilo que os autores entendiam por “lei material”.292 

Dito isso, ele passou a analisar as principais teorias que definiam 

a lei a partir de seu aspecto material, para constatar, então, que os apoiadores da 

concepção dualista da lei tinham como critério comum de diferenciação o alcance 

regulador da lei material; em outras palavras, que eles definiam a lei material 

como um ato explicitador de uma regra. Mas, para os seguidores dessa doutrina, 

o que se devia entender por regra? De acordo com Malberg, uma primeira 

corrente - teoria da generalidade da lei, entende ser a “regra” caracterizada pelo 

caráter geral de sua disposição; por conseguinte, a generalidade constituiria a 

condição essencial e principal elemento definidor da lei. Porém, essa 

generalidade da lei não deve ser compreendida unicamente como uma norma que 

produz efeitos erga omnes, devendo o conceito de regra geral ser entendido 

como uma decisão emitida não in concreto, mas sim in abstracto, capaz de 

alcançar todos os casos semelhantes que surjam no futuro.293 

 A despeito dessa teoria remontar à antiguidade clássica, foi 

Rousseau quem a remodelou aos tempos modernos, a partir de sua teoria do 
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“contrato social”, tendo definido a lei como expressão da vontade geral. Essa 

formulação alcançou tanto prestígio que influenciou a construção do 

constitucionalismo europeu no final do Século XVIII, inspirando, ainda, diversos 

doutrinadores do direito público (Esmein, Jèze, Duguit, Meyer, Mayer, dentre 

outros), tendo, muitos deles, enxergado, nessa formulação, um instrumento contra 

a arbitrariedade e incerteza das decisões individuais, uma vez que limitava o 

poder dos governantes, mediante regras superiores condicionadoras de sua 

intervenção em cada caso concreto; assim, a virtude protetora da lei, como regra 

geral, se mostraria ao estabelecer não o interesse particular, mas sim o interesse 

comum. Ademais, essa idéia de generalidade da lei levou outros defensores a 

dividir as diversas atividades do Estado em “legislação”, consistente na função de 

estabelecer regras gerais, e “administração”, referente à adoção de disposições 

particulares, apropriadas ao caso concreto, ou à emissão de decisões especiais 

concernentes a uma ou várias pessoas individualmente designadas.294 

Todavia, ressaltava Carré de Malberg que, apesar da grande 

aceitação dessa teoria que vê na generalidade a essência da lei, diversos autores 

passaram a refutá-la (Laband, Jellinek e outros mais), porquanto constituiria uma 

noção incompleta. Aderindo a essa linha de pensamento, ele sustentava, então, 

que sob o ponto de vista da proteção que a lei deve dar aos cidadãos, não basta 

que a lei seja geral, precisando, na verdade, que ela carregue em si uma força 

predominante que obrigue a autoridade administrativa a efetivamente cumprí-la 

nos casos individuais. Assim sendo, Malberg expôs que a verdadeira virtude 

protetora das leis (em relação aos cidadãos) não derivava tanto de sua 

generalidade, mas sim do fato de que dependem e são emanadas de uma 

autoridade superior, obrigando a Administração. Mais que isso, esclarecia que 

mesmo sendo a generalidade uma característica habitual das regras, ela não é 

indispensável, afirmando que a Constituição (no caso, a francesa) não define, em 

nenhum momento, a lei como uma regra geral. Por isso, ele defendia que, sob 

uma ótica constitucional e jurídica, a generalidade não representa um caráter 
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específico da lei, devendo, na realidade, ser ela compreendida pela força 

constitucional que lhe é inerente.295 

Já em relação a uma outra corrente de pensamento que definia a 

lei como sendo uma regra de direito, Malberg lembra que seus partidários partiam 

do pressuposto que para qualificar uma regra como regra de direito ela devia 

modificar, em qualquer medida, a situação jurídica dos governados, fosse em 

suas relações recíprocas, fosse em suas relações com o Estado, criando, 

acrescentando ou diminuindo direitos e obrigações, pouco importando se ela se 

referia a um número indeterminado de casos semelhantes ou a um caso isolado. 

Outrossim, de acordo com os publicistas alemães, haveria que se distinguir duas 

classes de regras: as que tinham por objeto condicionar juridicamente os 

cidadãos (estabelecendo “regras de direito”) e outras que, sem corresponder à 

esfera do direito individual, visavam apenas limitar a conduta dos agentes 

estatais, destinando-se a regular o funcionamento interno do “aparato 

administrativo” do Estado. Sob esse enfoque, essas últimas (“leis administrativas”) 

não poderiam ser consideradas “regras de direito”, na medida em que as regras 

de conduta imposta pelo Estado a si mesmo não constituiriam direito, pois este 

supunha, essencialmente, um poder exercido pelo Estado sobre pessoas distintas 

(ninguém obriga a si mesmo).296 

Portanto, segundo essa corrente (teoria da lei como regra de 

direito), a atividade do Estado tinha de ser dividida em decisões que criam regras 

- gerais ou especiais - de direito e em atos administrativos que não apresentam 

consequências jurídicas para os cidadãos, porquanto apenas aplicam o direito 

individual vigente, ou que se destinam à organização e regulamentação interna 

dos serviços públicos. Ademais, recorda Malberg que os autores que defendiam a 

lei material como regra de direito fundamentavam essa teoria com esteio em uma 

dupla afirmação: de uma parte, que as Constituições somente reservam à 

competência legislativa aquelas matérias que se referem a “direito” (individual); e 
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de outra, que a palavra lei somente deve ser utilizada para as regras que 

contenham “direito” (individual).297 

A partir dessa constatação, Carré de Malberg procurou, então, 

averiguar se essa distinção entre regra de direito e ato administrativo, baseada no 

condicionamento jurídico ou não dos cidadãos, encontrava respaldo nos textos 

constitucionais alemães ou mesmo no ordenamento francês. 

Primeiramente, Malberg argumenta, sobretudo apoiado em 

Anschütz, que a doutrina alemã se esforçou em demonstrar que o conceito de lei 

como regra de direito tinha origem nas antigas tradições do direito público 

alemão, confirmadas pelas diversas constituições que fundaram o regime das 

monarquias limitadas dos Estados germânicos no decorrer do Século XIX, ao 

preverem a intervenção do Parlamento nos casos que envolviam a liberdade e a 

propriedade das pessoas. Vale dizer, para os autores alemães, as primeiras 

constituições monárquicas estabeleciam, claramente, que a regulação dos direitos 

dos cidadãos constituíam o objeto da competência legislativa reservada às 

Câmaras, sendo a regra de direito a matéria especial da lei no sentido 

constitucional da palavra. Ademais, sustentavam esses autores que, tendo essa 

noção de lei como regra de direito se consolidado na prática constitucional alemã, 

os textos constitucionais posteriores, em especial a Constituição da Prússia de 

1850, limitaram-se a declarar que o acordo entre o Rei e o Parlamento era 

indispensável para qualquer lei, devendo, porém, a palavra lei ser entendida, 

nessas ordens constitucionais, como lei em sentido material, ou seja, regra de 

direito aplicável aos cidadãos.298  

Todavia, Malberg expõe que essa interpretação é duvidosa. Ao 

analisar os textos constitucionais alemães, ele afirma que constitucionalmente 

existia apenas uma definição formal de lei; no máximo, poder-se-ia dizer, em 

relação a algumas dessas constituições, que elas exigiam, expressamente, o 

consentimento das Câmaras para a regulação de matérias que envolvessem 
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direito individual, sem, contudo, afastar a possibilidade do Parlamento editar leis 

que não se referissem a direitos dos súditos.299 

 Além do mais, apesar de reconhecer que os autores alemães que 

defendiam a regra de direito como elemento próprio da legislação não 

pretendiam, por meio dessa tese, limitar a extensão do poder legislativo a esse 

objeto - na medida em que eles sabiam ser indefinida a atuação do órgão 

legislativo, isto é, que o Parlamento poderia atrair para si a discussão de qualquer 

matéria, seja regra de direito ou não300 -, Malberg indica que a finalidade dessa 

teoria era, na verdade, provar que a Monarquia somente tinha se despojado do 

livre exercício do poder legislativo em relação às “regras de direito”, conservando 

sob sua competência o poder constitucional de decidir por si só, sem o 

consentimento do Parlamento e por meio de ordens administrativas, sobre toda 

matéria que não afetasse os particulares. Essa atuação consistia, justamente, na 

parte do antigo poder legislativo que o rei continuava possuindo e exercendo de 

maneira independente; e se o Legislativo editasse alguma lei relacionada a esse 

campo próprio do Monarca, essa seria uma lei apenas no sentido formal, ou seja, 

uma lei que se refere a uma matéria não legislativa em si.301 

Já no que diz respeito à influência dessa teoria alemã da lei sobre 

doutrina francesa, Malberg explicita ser ela totalmente injustificada, visto que a 

aplicação do conceito de lei material (regra de direito) carece de fundamentação 

no direito francês, não havendo menor indicativo, pelo ordenamento positivo 

desse país, que a lei possa ser confundida com regras de direito individual ou 

com qualquer classe de regras que tivessem um conteúdo especial determinado 

pela Constituição. Desse modo, na França, o conceito constitucional de lei seria 

independente do conteúdo da prescrição elaborada na forma legislativa, 

ressaltando esse autor que a “lei” tem, na verdade, um campo e uma matéria 

ilimitada; ou seja, uma regra de ordem administrativa (destinada a surtir efeito 
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somente no interior da Administração) seria perfeitamente suscetível de constituir 

objeto de uma lei com o mesmo título que uma regra dirigida aos particulares.302 

Embasando esse seu entendimento, Malberg demonstra que, 

diferentemente do direito alemão (fundado na teoria do princípio monárquico), no 

sistema francês não existe nenhum campo de regulação que possa ser livremente 

exercido por iniciativa própria do Chefe do Executivo, pois qualquer matéria 

tratada por um regulamento presidencial deve obedecer aos limites traçados por 

uma lei anterior, constituindo esses regulamentos simples execução das 

disposições legais. Outrossim, enquanto na Monarquia Constitucional alemã os 

poderes do Estado estavam concentrados nas mãos no Rei, excepcionados 

aqueles que o Príncipe, graciosa e voluntariamente, havia concedido o exercício a 

outros órgão em concurso consigo mesmo, por meio da Constituição que 

outorgara (significa dizer, o Rei detinha todo o poder residual); na República 

Francesa, o Chefe do Executivo pode apenas exercer os poderes 

especificamente atribuídos pela Constituição, não existindo nenhum “resíduo” de 

competência que o autorize a exercer um poder regulador afora dos limites 

estabelecidos pela própria legislação.303 

Por conseguinte, Carré de Malberg assevera que, no direito 

francês, não há lugar para a doutrina que define a lei, desde um posto de vista 

material, como regra de direito, afirmando, ainda, que, de um modo geral, os 

autores franceses que seguiram a doutrina alemã do duplo conceito de lei 

cometeram um erro absoluto, pois não se deram conta que essa teoria tinha 

origem em circunstâncias específicas do direito germânico, não encontrando 

qualquer respaldo no sistema constitucional francês.304 

Além da recusa da teoria da lei como regra de direito a partir do 

direito constitucional vigente, Malberg argumenta que essa doutrina também deve 

ser rechaçada desde um ponto de vista racional e prático. Sob esse enfoque, ele 

diz que essa teoria decorre de uma idéia preconcebida e arbitrária referente ao 

conceito de regra de direito, uma vez que os seus principais defensores (Laband 
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e Jellinek) só consideram como “direito” as prescrições que têm por objeto a 

fixação de uma condição jurídica aos súditos do Estado. Contudo, lembra Malberg 

que o conceito de direito é muito mais amplo, devendo compreender, indistinta e 

indefinidamente, todas as prescrições que concorrem para estabelecer uma certa 

ordem ao Estado; melhor dizendo, o conceito de direito deve abranger todas as 

normas que regulam a Administração do Estado, pois não é possível negar a 

essas regras o caráter de regras de direito. Elas constituem, segundo o autor, 

indubitavelmente, normas de direito administrativo, lembrando, ainda, que essas 

regras também são, em último termo, direito.305 

Ao afirmarem que a noção de direito seria anterior a da lei e que 

só se poderia reconhecer como lei aquela disposição que contém direito, Malberg 

realça que os autores alemães se aproximavam da escola do direito natural. 

Esclarece, então, que, em verdade, o direito só existe pela lei ou por alguma outra 

fonte de direito equivalente, explicando que uma prescrição não é uma lei porque 

constitui em si uma regra de direito, mas, ao contrário, converte-se em regra de 

direito pelo fato de ter sido erigida em uma lei.306 

Mais que isso, de acordo com Malberg, o argumento central da 

doutrina labandiana, consistente na idéia de que o conceito de regra criadora de 

direito somente pode ser concebido nas relações do Estado com uma pessoa 

distinta dele, também merece reprovação. Para Laband e Jellinek, se o Estado 

não entra em relação com seus súditos, limitando-se a regular sua própria 

atividade e a organizar o funcionamento dos serviços públicos, ele não cria direito, 

não havendo que se cogitar de estabelecimento de uma regra jurídica e, por 

consequência, de um direito individual. Nesse sentido, a regulação estatal da 

Administração configuraria simples regra administrativa (não jurídica), devendo 

ser entendida como legislação formal. No entanto, conforme aduz Malberg, se é 

certo que inúmeras leis têm sua eficácia limitada ao interior da esfera 

administrativa, não conferindo a ninguém um direito propriamente dito, isso não 

pode ser motivo para se negar o caráter de “regra de direito” a essas leis, 

observando, ainda, que uma conclusão contrária levaria à negação do caráter 
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jurídico de grande parte do direito público, mais precisamente de toda a parte 

correspondente ao “direito do Estado”, no sentido estrito da palavra.307 

Dessa maneira, sustenta que a oposição estabelecida por Laband 

entre “leis que criam direito” e “leis concernentes à administração” deriva de um 

completo desconhecimento da íntima relação que liga o Estado aos cidadãos que 

o integram, porque ele pretende tratar o Estado como personalidade totalmente 

independente dos seus súditos, quando, na realidade, é impossível concebê-lo 

sem seus membros, devendo, em verdade, ser o Estado visto como a 

personificação da coletividade de seus integrantes, organicamente unificada. 

Portanto, as prescrições relativas ao funcionamento administrativo do Estado não 

constituem uma regulamentação alheia aos cidadãos, devendo ser consideradas 

um direito deles, enquanto membros da coletividade. Nesses termos, as regras 

administrativas concebidas e publicadas em forma de lei, ou inclusive de 

“ordenações da Administração”, mesmo quando não envolvam a regulação de um 

direito individual para os particulares, devem ser reconhecidas como regras 

criadoras de direito público, pois trazem a linha de conduta que a autoridade 

administrativa tem que juridicamente seguir para alcançar seus fins.308 

Por fim, quanto à divisão estabelecida por Laband em “leis que 

criam direito” e “leis administrativas”, Malberg relata a evidência de que o próprio 

autor a considerava frágil, tanto que previu uma séria de restrições à sua teoria, 

reduzindo, expressivamente, a sua aplicação. Nesse sentido, observa que Laband 

integrou a maioria das prescrições relativas à organização administrativa do 

Estado à categoria de leis materiais (regras de direito). Ademais, diante da 

dificuldade de distinguir a regra administrativa dirigida unicamente aos agentes do 

governo (leis administrativas) daquelas que envolvem direito dos cidadãos (regras 

de direito), destaca que Laband recorreu à necessidade de verificar se a ordem 

há sido ou não publicada na forma de lei como solução; fato que leva à 

constatação de que ele teve que se socorrer de um critério formal, em oposição à 
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sua própria teoria, que tinha por base a definição da natureza dos atos por meio 

de seu conteúdo.309 

Após analisar as teorias que definem a lei pelo seu caráter 

material, Carré de Malberg conclui que seus defensores pretendem que a lei 

tenha uma função ou destino especial, que para uns seria a criação de 

prescrições gerais e, para outros, a regulação do direito individual. Por essa via 

(função da lei), a atividade legislativa se distinguiria da administrativa, cabendo a 

essa última atuar no campo não reservado à lei em sentido material. Entretanto, 

ele ressalta, consoante já exposto, que essas posições não têm nenhuma base 

no direito público francês, uma vez que a Constituição francesa, em nenhum 

momento, prevê que a legislação consiste em criar regras gerais ou regras de 

direito, asseverando, ainda, que tampouco ela confere ao Chefe do Executivo o 

poder de estatuir, por sua própria iniciativa ou por via de regulamentos 

administrativos, regras que não evolvam direitos dos cidadãos, nem prescrições 

que careçam de caráter geral.310 

Rejeitadas, então, as doutrinas substanciais da lei (teoria da 

generalidade da lei e teoria da lei como regra de direito), Malberg apresenta, na 

sequência, o seu entendimento acerca de qual deve ser o verdadeiro conceito de 

lei, segundo o direito positivo de seu país, afirmando que, com base no texto 

constitucional da França, as únicas deduções possíveis são: a) a lei não se 

caracteriza por seu conteúdo, mas sim por sua forma e pela força inerente a essa 

forma; b) a lei deve ser definida, não por sua própria matéria, mas por sua 

potência especial de decisão inicial.311 

Outrossim, diz que a lei, no sentido constitucional da palavra, não 

se define pela sua matéria, mas somente pela força que lhe é própria, por sua 

potência, seja imediata ou virtual. A potência imediata deriva do fato de que a 

decisão nela expressa, seja geral ou particular, impõe-se como força superior não 

somente em relação aos súditos, mas também sobre todas as autoridades 

estatais distintas do próprio legislador, cabendo a esses últimos a tarefa de 
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executá-la. Já a potência virtual, refere-se à circunstância de que a decisão 

expressa na lei não se apoia em leis anteriores que a autorizem, podendo 

modificar ou ab-rogar as leis já existentes. Por isso, a verdadeira função material 

da lei moderna é dupla: a primeira, consistente no aspecto de imprimir um valor 

superior às prescrições que dita (somente o Legislativo poderá modificar ou 

revogar lei anterior); a segunda, relativa à possibilidade de tratar, a título geral ou 

particular, sobre qualquer matéria, sendo seu campo de atuação ilimitado e 

indefinido. Nesse sentido, o poder da lei resulta, direitamente, de sua força formal, 

isto é, deriva de sua própria origem e da superioridade do órgão que a emana. 

Portanto, o conceito de lei não pode ser concebido sem o seu elemento formal, 

tendo sido esse o erro das teorias substanciais, que viam na força especial 

normativa da lei um fenômeno alheio (formal e externo) da sua natureza.312 

Em resumo, para Carré de Malberg, 

“La ley es, ante todo, cualquier decisión procedente de las asambleas 
legislativas, adoptada por ellas en forma legislativa. Esto es sin duda 
una definición puramente formal. Y en cuanto al fondo, la ley – en el 
sentido de la Constituición – no se caracteriza ni por su materia, ni por 
la naturaleza intrínseca de sus prescripciones”313 

 

Nessa concepção e, retornando à distinção entre lei formal e lei 

material, Malberg arremata que, se o legislador possui uma competência ilimitada, 

é absolutamente arbitrário e injustificável negar o caráter material às prescrições 

que, estando contidas em uma lei formal, regulam o funcionamento interno da 

administração, devendo essa teoria do duplo conceito de lei ser tida como um 

verdadeiro erro da literatura contemporânea.314 

Pelo exposto, vale observar, que, apesar das considerações de 

Malberg serem direcionados para a realidade jurídica francesa, parece, ante a 

similitude da maioria das ordens constitucionais hoje existentes, estabelecidas 

sob o pilar da soberania popular, que elas podem ser tomadas como uma teoria 
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universal (sendo certo que, pelo menos em relação ao Brasil, elas podem ser 

plenamente aplicadas). 

Finalmente, ainda no concernente à negação da teoria dualista da 

lei, é relevante mencionar que, sem seguir, propriamente, a argumentação de 

cunho positivista esboçada por Carré de Malberg, muitos autores mais modernos, 

também refutam a definição da lei a partir de seu conteúdo, afastando, ao mesmo 

indiretamente, a distinção entre lei formal e lei material. 

Nesse sentido, escreve Canotilho: 

“Relativamente à função legislativa, tende hoje a admitir-se que o 
significado teorético-constitucional de lei se compadece com um 
“conceito de lei” tendencialmente vazio no plano material e apenas 
caracterizável pela forma, procedimento e força jurídica. Nesta 
perspectiva a lei não é consequência de um «conteúdo» nem de 
qualquer intenção jurídica específica. É sim, em primeiro lugar, uma 
forma e um procedimento indispensáveis ao agir de entidades a quem é 
constitucionalmente reconhecida competência legislativa. As relações 
entre forma e conteúdo da lei surgem, deste modo, invertidas: o 
conteúdo não procura a forma; é uma certa competência exercida 
mediante certa forma e de acordo com determinado procedimento que 
procura um conteúdo constitucionalmente ajustado. Por outras palavras: 
a lei é uma regulamentação intrinsecamente aberta estabelecida 
segundo os critérios jurídico-constitucionalmente prescritos (N. 
Achterberg). Quando muito, os actos legislativos caracterizam-se pelo 
facto de transportarem a regulamentação fundamental dos assuntos 
mais importantes e essenciais («teoria da essencialidade») para uma 
comunidade historicamente concreta (Ossenbühl, Starck, Hesse).”315 

 

Já Gofreddo Telles Júnior ensina que o termo lei pode ser tomado 

num sentido amplo e impreciso, ou num sentido restrito e técnico. Na sua 

acepção técnica, diz, então, que o termo lei só designa as normas produzidas 

pelos representantes do Povo, isto é, somente são leis as normas elaboradas 

pelo Poder Constituinte e pelo Poder Legislativo, confeccionadas com obediência 

a ritos próprios, chamados processo constituinte e processo legislativo. Já os 

mandamentos do Poder Executivo em geral, afirma ele, não são leis, porque não 

são produzidos pelo processo técnico de elaboração das leis; tais mandamentos 

são, na verdade, normas apoiadas nas leis, ou, ao menos, não conflitantes com 

elas.  Ademais, ressalta que, sendo a lei uma norma jurídica, ela constitui, como 
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toda norma jurídica, um “imperativo autorizante”; contudo, não é uma norma 

jurídica qualquer, pois o que a diferencia das outras normas jurídicas é o processo 

de sua elaboração, asseverando, por conseguinte, que “materialmente, a lei se 

distingue das outras normas jurídicas porque, só ela, se apresenta como 

emanação da vontade do Povo, uma vez que é elaborada pelos delegados do 

Povo, nas Assembléia Constituinte e nas Câmaras do Poder Legislativo”. Nessa 

linha, estatui: “essencial, pois, na definição das leis, é a menção do processo pelo 

qual são produzidas, ou seja, a expressa referência ao papel dos delegados do 

Povo em sua confecção”.316  

Manuel Afonso Vaz, por sua vez, também demonstra que a 

distinção entre lei meramente formal e lei material foi desenvolvida em um 

específico momento da teoria jurídica, quando se buscava “um especial modo de 

entender a distribuição do Poder entre o Parlamento e o Executivo sob o império 

do monarchischen Prinzips”, mas que hoje é reconhecida “a total inaptidão dessas 

fórmulas perante as realidades político-estaduais do nosso tempo”.317 

Em outra vertente, mas também criticando a definição de lei por 

seu conteúdo, Manoel Gonçalves Ferreira Filho assevera que a lei, no regime 

constitucional pluralista contemporâneo, possui um caráter meramente formal, 

não havendo qualquer cogitação sobre o seu conteúdo. Por isso, argumenta que 

distinção entre lei formal e lei material não traz vantagens, completando que “de 

fato, quanto ao momento da instauração e, sobretudo, quanto à eficácia (que é o 

mais importante), a lei dita material e a lei dita formal estão num só e mesmo 

plano”318.  

Nesse passo, propõe o Manoel Ferreira Filho uma nova 

classificação das leis, dividindo-as em “leis de arbitragem” e “leis instrumentais ou 

leis de impulsão”. As primeiras - leis de arbitragem - têm por objetivo equilibrar a 

variedade de interesses presentes nos diversos grupos que compõe a sociedade, 
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enquanto que as outras - leis de impulsão - se caracterizam como meios para a 

realização dos fins determinados, consoante aprovação popular.319 

Em linha parecida, Moncada, ao tratar dos contornos da lei no 

moderno direito alemão, demonstra uma progressiva desconformidade do seu 

conceito em relação aos parâmetros clássicos, realçando, inclusive, a 

necessidade de alargamento de seu conteúdo, de modo a garantir um papel 

dirigente ao Poder Legislativo320. Nesses termos, o autor ressalta: “não há afinal 

distinção entre lei em sentido formal e lei em sentido material no moderno Estado-

de-Direito. Trata-se de dois conceitos que não são independentes um do outro, 

mas que pelo contrário vão a par e se reconciliam no interior de uma noção 

unitária de lei”321. Ademais, vale dizer que Moncada também destaca a 
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se arroga o moderno Estado Social intervencionista de acordo com os objetivos que se propõe, 
fica assim claro que a generalidade e abstração mais não são do que uma das formas possíveis, 
susceptíveis aliás de graduações muito diversas, de o legislador tratar normativamente certas 
matérias e não uma determinação inerente ao conteúdo da lei” (MONCADA, Luís Cabral de. A 
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insuficiência das teorias tradicionais ante a influência das noções de eficácia e 

racionalidade na definição do próprio conceito de lei322. 

 

2.3.2. A defesa da substancialidade da lei orçamentária  

 

No que se refere, especificamente, à lei do orçamento, observa-se 

terem, por evidente, os autores que rejeitam a teoria orçamentária de base 

labandiana como pressuposto a invalidade ou inutilidade da concepção dualista 

da lei. Assim sendo, não desperta curiosidade o fato da recusa à definição da lei 

orçamentária como meramente formal derivar de alguns dos doutrinadores acima 

mencionados (Von Martitz, Zorn, Myrbach-Rheinfeld, Haenel, Mortara, Ingrosso e 

Carré de Malberg), sendo imprescindível apontar, porém, outros financistas que 

cuidam, em particular, da questão. 

Dito isso, constata-se partir da própria doutrina alemã a 

contrariedade à tese de Laband, que definia o orçamento público como um ato 

administrativo, próprio do Governo, cuja intervenção do Parlamento só se 

justificava por razões de controle (configurando a lei que o aprova uma lei 

estritamente formal), e que o resumia a uma mera conta ou plano financeiro do 

Estado, desprovida de valor jurídico, na medida em que não expressava uma 

norma jurídica (“regra de direito”). 

 

                                                                                                                                                    
Problemática Jurídica do Planejamento Econômico. Coimbra: Coimbra Editora, 1985, p. 183 e 
184). 
322

 Sobre esse aspeco, afirma o autor: “É de um modo geral pacífico que as considerações de 
eficácia levam à alteração do tradicional conteúdo normativo geral e abstracto de lei. (...) É, 
portanto, normal que a lei possa revestir-se de um conteúdo individual e concreto, para além de 
apresentar motivada por considerações de produtividade e rendimento, visto até como o mais 
apropriado para o tratamento proveitoso de certas questões, nomeadamento no âmbito econômico 
e social. (...) O que se pretende da lei é que corporize uma forma de legitimação democrática, que 
se afigure como um texto (hoc sensu) compromissório, não que se meça por critérios científicos ou 
econômicos. Pretender que a lei seja um modelo de clareza e razão é irrealista, até porque a 
racionalidade que a óptica da eficácia pretende da lei é completamente diferente da que imputava 
a teoria clássica, baseada esta na generalidade e abstração dos respectivos comandos. No 
entanto, a lei não pode deixar, no enquadramento do actual estado intervencionistas, de se pautar 
por uma estratégia” (MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito Público e Eficácia, in Estudos de 
Direito Público. Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 200-201 e 210). 



155 
 

I) A defesa da substancialidade da lei orçamentária pela 

doutrina alemã 

Von Martitz, por exemplo, alterando entendimento anteriormente 

manifestado323, negava a teoria da lei orçamentária como lei formal ao afirmar 

que, independentemente de seu conteúdo, toda lei constitui um “direito do 

Estado”. Nesse passo, assinalava que a lei orçamentária integrava o 

ordenamento jurídico e, como tal, a administração financeira devia ser exercida 

pelo Governo em conformidade com suas disposições. Outrossim, considerando a 

crise constitucional prussiana de 1861 e a lacuna no ordenamento jurídico alemão 

da época, asseverava que se o Parlamento não aprovasse o orçamento no tempo 

devido, estar-se-ia diante de uma crise política para a qual a Ciência do Direito 

careceria de resposta.324 

Indo além, Zorn entendia que o orçamento importava para o 

Governo não só uma autorização para aplicar determinadas somas, mas a 

obrigação de aplicá-las precisamente nos fins por ele determinados; em relação 

às receitas, a lei orçamentária dava, igualmente, ao Governo o poder e a 

obrigação de arrecadá-las. Ademais, sendo a lei orçamentária uma lei ordinária 

como qualquer outra, ela poderia inovar ou modificar a legislação vigente, em 

virtude do princípio de que a lei posterior derroga a anterior. Desse modo, 

sustentava que todos os direitos e deveres do Estado em relação aos ingressos e 

aos gastos só existiríam, dentro do direito constitucional alemão, pelo prazo de 

um ano; afirmando, ainda, que, frente a esse preceito constitucional que 

prescrevia a necessiddade de todos os ingressos e gastos estatais serem 

anualmente autorizados pela lei do orçamento, caso ela não fosse votada, o 

                                                 
323

 González García aponta que, talvez por desconsiderar essa mudança de posição de Von 
Martitz, alguns autores, dentre eles Rodriguez Bereijo, classificam-no como um dos apoiadores da 
teoria do orçamento como lei formal (ver GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. Introduccion al Derecho 
Presupuestario. Concepto, Evolución Histórica y Naturaleza Jurídica. Madrid: Editorial de Derecho 
Financiero, 1973, p. 213). 
324

 Apud LABAND, Paul. Le Droit Public de L’Empire Allemand. Trad. C. Gandilhon. VI. Paris: V. 
Giard et E. Brière, 1900, p. 377; apud MAYER, Otto. Derecho Administrativo Alemán. Trad. H. 
Heredia e E. Krotoschin. T. II. Buenos Aires: Depalma, 1949, p. 187. 
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governo não poderia, legalmente, nem perceber os ingressos, nem efetuar os 

gastos.325 

Myrbach-Rheinfeld326, por sua vez, reprovava a tese do 

orçamento público como mera lei formal ao expressar que a intenção daqueles 

que a defendiam era limitar a atuação do Parlamento, impedindo que os 

representantes do povo atuassem na defesa de seus interesses. Nesse sentido, 

ele dizia que essa corrente procurava, em verdade, “escamotear” os direitos mais 

importantes das representações nacionais, subtraindo, ao mesmo tempo, os 

resultados mais decisivos das lutas políticas. Por isso, ele pregava o direito 

absoluto e ilimitado do Legislativo recusar o orçamento proposto pelo Executivo, 

como forma de evitar que a administração do Estado fosse exercida sem a 

participação dos representantes do povo ou contra os seus interesses. Por outro 

lado, sustentava que essa recusa parlamentar ao orçamento proposto não 

implicava a dissolução do Estado, nem a paralisação da atividade estatal, pois era 

certo que os direitos e obrigações do Estado decorriam da legislação permanente; 

significando a não aprovação do orçamento, tão somente, uma oposição ao modo 

como o Governo conduz a administração do Estado.327 

Todavia, dentro da doutrina alemã, foi Haenel quem melhor 

abordou a concepção do orçamento como lei material. Sem deixar de reconhecer 

uma certa singularidade na lei orçamentária (como a sua relação com as leis 

permanentes), mas reforçando sua posição no sentido de que tudo o que é 

revestido na forma de lei constitui uma regra jurídica, ele afirmava ser a lei 

orçamentária uma norma dirigida à Administração que resume, ordena e limita as 

disposições legislativas especiais referentes aos ingressos e despesas para um 

exercício econômico determinado. Nesse passo, expunha que a lei orçamentária 

não visa dar uma nova estrutura ao ordenamento jurídico, mas sim regular a 

gestão financeira do Estado. Outrossim, por representar o orçamento um 

instrumento de gestão financeira, pelo qual se estabelece uma relação entre os 

                                                 
325

 Apud LABAND, op. cit., p. 377; apud MAYER, op. cit., p. 188; apud CAMPOS, Francisco. 
Pareceres. Orçamento. Natureza Jurídica. Anualidade. Revista de Direito Administrativo, v. 71, p. 
324-344. jan./mar. 1963, p. 328-329. 
326

 Apesar de Myrbach-Rheinfeld ser austríaco, ele pode ser incluído dentro da doutrina alemã, 
ante a proximidade dos sistemas jurídicos. 
327

 MYRBACH-RHEINFELD, Franz Von. Précis de Droit Financière. Paris: Giard et Briere, 1910, p. 
31-36. 
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ingressos e os gastos, a sua função jurídica consiste na afetação das receitas às 

necessidades anuais da administração financeira que foram aprovadas pelo 

Legislativo, sendo, por conseguinte, a lei orçamentária que permite o emprego 

dos recursos arrecadados nas despesas fixadas. Enfim, ressaltava Haenel que a 

lei orçamentária configurava uma autorização, necessária e indispensável, dada 

ao Governo para que ele arrecadesse as receitas e realizesse os gatos previstos 

para o exercício financeiro correspondente.328 

Desse modo, segundo o autor, as disposições da lei orçamentária 

constituiriam regras de direitos obrigatórias para a Administração, sendo todos os 

atos praticados em sua violação inconstitucionais. Por outro lado, entendia que o 

Parlamento tinha o dever de autorizar os ingressos e gastos, porquanto a lei 

orçamentária representava uma necessidade absoluta e constitucional para a 

subsistência do Estado. Nesses termos, assim como Laband, ele negava o direito 

do Parlamento recusar em bloco o orçamento proposto pelo Executivo, 

esclarecendo, porém, que tal posição não decorria de ser o orçamento uma conta, 

um ato administrativo ou uma lei formal carente de eficácia frente às leis materiais 

preexistentes, mas, simplesmente, porque a não aprovação da lei orçamentária 

configuraria um ato inconstitucional.329 

 

II) A defesa da substancialidade da lei orçamentária pela 

doutrina italiana 

A doutrina italiana também é rica na defesa da lei orçamentária 

como lei em sentido material, tendo sido essa tese inicialmente sustentada por 

Majorana. Para este autor, a lei orçamentária é uma verdadeira lei, cujo principal 

objetivo é permitir que o Governo atue em conformidade com a legislação 

financeira preexistente, pois esta somente pode ser exigida se houver a previsão 

orçamentária. Argumenta, ainda, ser a votação do orçamento necessária para que 

                                                 
328

 Apud LABAND, Paul. Le Droit Public de L’Empire Allemand. Trad. C. Gandilhon. VI. Paris: V. 
Giard et E. Brière, 1900, p. 381-397; apud MAYER, Otto. Derecho Administrativo Alemán. Trad. H. 
Heredia e E. Krotoschin. T. II. Buenos Aires: Editorial Depalma, 1949, p. 186-187; apud 
RODRIGUEZ BEREIJO, Alvaro. El Presupuesto del Estado. Introducción al Derecho 
Presupuestario. Madrid: Editorial Tecnos, 1969, p. 103-107; apud GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. 
Introduccion al Derecho Presupuestario. Concepto, Evolución Histórica y Naturaleza Jurídica. 
Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 1973, p. 215-216. 
329

 Apud RODRIGUEZ BEREIJO, op. cit., p. 107; apud GONZÁLEZ GARCÍA, op. cit., p. 215. 
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o Parlamento possa controlar o modo como o Governo segue as leis financeiras e 

se ele atua no limite delas. Assim, o Legislativo tem plenos poderes para 

modificar ou recusar o orçamento proposto, mas observava que a não aprovação 

da lei orçamentária somente poderia ocorrer em circunstâncias extraordinárias, 

como última ratio.330  

Do mesmo modo, Frederico Flora assevera ser a lei orçamentária 

uma lei em sentido formal e material, na medida em que ela segue o mesmo 

processo legislativo estabelecido para aprovação das outras leis, possui um 

conteúdo coativo – essência de toda lei -, e apresenta um caráter vinculante tanto 

para a Administração como para os súditos. Afirma, então, que o foco da lei 

orçamentária não é tanto o estabelecimento do plano financeiro do Estado, mas, 

sim, a sua autorização, segundo uma maioria parlamentar. Contudo, ciente de 

que a recusa total do orçamento pelo Parlamento significaria a paralisação do 

funcionamento estatal, entende que a soberania do Legislativo não pode impedir 

a realização dos gastos necessários e a arrecadação dos recursos 

correspondentes.331  

Mortara se aprofunda na discussão, expondo carecer sentido a 

compreensão da lei do orçamento como um ato administrativo, por ser um ato que 

se remete à legislação preexistente, na medida em que, para ele, qualquer 

disposição expressa na forma de regulamento pela autoridade administrativa 

também pode ser manifestada por lei, complementando que a jurisprudência 

italiana jamais negou a faculdade do órgão legislativo modificar a legislação 

preexistente por meio da lei orçamentária. Na verdade, afirma ele, a conclusão foi 

no sentido de que o legislador não deveria modificar implicitamente as leis 

vigentes, suprimindo as previsões de gasto correspondentes, devendo declarar de 

forma explícita e mediante disposição específica a sua vontade de alterar as leis 

preexistentes332. 

Por consequência, entende ser um erro dizer que a lei 

orçamentária não pode regular as relações do Estado com seus credores e 
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 Apud GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. Introduccion al Derecho Presupuestario. Concepto, 
Evolución Histórica y Naturaleza Jurídica. Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 1973, p. 216-
217. 
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 Apud GONZÁLEZ GARCÍA, op. cit., p. 217-218. 
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 Apud GONZÁLEZ GARCÍA, op. cit., p. 218-220. 
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devedores, pois a vontade e faculdade de emitir normas jurídicas corresponde ao 

poder legislativo e não há nada que impeça o parlamento de exercer esse poder 

no momento da votação do orçamento. No caso, a autoridade que aprova o 

orçamento é a mesma que exerce qualquer outra função legislativa, não existindo 

nenhum outro poder superior no Estado Parlamentar333. 

Indo além, esclarece que, apesar da legislação financeira 

preexistente constituir a fonte dos direitos e das obrigações, o seu efetivo 

exercício depende da previsão orçamentária, ou seja, a execução da legislação 

vigente fica suspensa até ser posta em movimento pela lei orçamentária, 

tornando-a eficaz. Por isso, a omissão pela lei orçamentária de um crédito ou de 

uma obrigação derivados de uma lei preexistente não afetaria a validez dessa 

norma, apenas suspenderia a sua aplicação.334  

Dentro da doutrina italiana, as ponderações de Miceli sobre o 

assunto também merecem ser frisadas, porque, a despeito de aceitar a distinção 

teórica entre lei de aprovação do orçamento e orçamento propriamente dito, ele 

reconhece que a lei orçamentária possui um conteúdo jurídico. Segundo o autor, 

sem a aprovação do orçamento pelo Legislativo, o Governo não está autorizado a 

arrecadar as receitas nem a realizar as despesas. Portanto, a lei orçamentária 

gera específicas obrigações de natureza jurídica (com seus correspondentes 

direitos), tanto em relação ao Governo como em relação aos súditos.335 

Assim sendo, aponta que lei do orçamento apresenta todos os 

elementos de uma lei, isto é, generalidade, bilateralidade, caráter inovador e força 

imperativa, mas complementa que o orçamento se funda em leis existentes. 

Contudo, frente a esse fato, argumenta que a observância à legislação 

preexistente não significa que a lei orçamentária seja um ato administrativo de 

execução das leis vigentes, pois acrescenta algo novo, na medida em que 

autoriza a arrecadação dos ingressos e distribui os gastos de acordo com as 

necessidades. Sobre o conteúdo específico do orçamento propriamente dito, 
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 Apud RODRIGUEZ BEREIJO, Alvaro. El Presupuesto del Estado. Introducción al Derecho 
Presupuestario. Madrid: Editorial Tecnos, 1969, p. 109. 
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 Apud GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. Introduccion al Derecho Presupuestario. Concepto, 
Evolución Histórica y Naturaleza Jurídica. Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 1973, p. 216-
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afirma ser mais que uma simples conta patrimonial, pois contém a determinação, 

em cifras, dos limites dentro dos quais deve se desenvolver a atividade do 

Governo, não só em relação ao funcionamento interno da Administração, como 

também em relação aos cidadãos. Por outro lado, em que pese reconhecer um 

conteúdo jurídico tanto ao orçamento propriamente dito como à lei orçamentária, 

Miceli afirma que esta não pode modificar os direitos dos cidadãos, devendo tais 

alterações ser feitas por leis expressas e específicas.336 

Finalmente, no que se refere à possibilidade do Parlamento 

rechaçar o orçamento proposto, Miceli segue a doutrina majoritária italiana, 

assinalando que essa recusa somente pode ser compreendida como uma 

censura política à atuação do Governo.337 

Outro autor italiano que nega a tese da lei orçamentária como 

mera lei formal é Vitagliano, que a classifica como uma “lei atributiva de 

competência”, cujo conteúdo jurídico constitucional consiste na criação da 

possibilidade jurídica em favor dos indivíduos que funcionam como órgão do 

Estado (Governo) de querer e atuar validamente em nome e por conta do Estado, 

dentro dos limites e para os fins especificados na própria lei: arrecadação dos 

ingressos e realização dos gastos338. 

Em outras palavras, a lei orçamentária, por ser uma lei atributiva 

de competência, confere aos administradores públicos o poder de agir em nome e 

por conta do Estado, observados os limites e objetivos fixados na própria lei. 

Assim, as disposições orçamentárias relativas tanto aos ingressos como aos 

gastos constituem leis materiais e formais, pois atribuem aos órgãos de 

administração do Estado a competência para arrecadar as receitas e realizar as 

despesas. Por conseguinte, diante de uma ausência de previsão na lei 

orçamentária, os atos realizados pelo Governo não representariam atos do 

Estado, em que pese a legislação preexistente conservar o seu valor, pois, 

consoante observa Vitagliano, o objetivo da lei orçamentária é dotar a 
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 Apud GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. Introduccion al Derecho Presupuestario. Concepto, 
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 Apud RODRIGUEZ BEREIJO, op. cit., p. 114. 
338
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Administração de competência jurídica e não dar novo formato ao ordenamento 

financeiro, cuja validade independe do orçamento.339 

Por fim, quanto à não aprovação da lei orçamentária pelo 

Legislativo, Vitagliano afirmava ser esta uma questão de conflito de poderes, para 

a qual o ordenamento jurídico não tem resposta.340 

Na atualidade, pode-se dizer que a doutrina italiana que prega a 

natureza material da lei orçamentária se centra na posição manifestada por 

Ingrosso, que a vê como uma “lei de organização”. De acordo com o autor, o 

poder legislativo participa positivamente na administração do Estado criando leis 

que tem por objeto a regulação dos órgãos e das funções administrativas, 

aduzindo, ainda, que as leis de organização do Estado compreendem não só 

aquelas que estabelecem um serviço, mas, também, as que disciplinam o seu 

funcionamento. Sob essa ótica, a lei orçamentária seria a manifestação mais 

importante da função legislativa, tendo em vista que faz referência a todo o 

ordenamento jurídico da atividade administrativa do Estado. Ou seja, nos termos 

postos, ele crê ser o orçamento, mais que um mecanismo de controle financeiro e 

contábil sobre a gestão do Estado, um documento que determina as bases 

jurídicas de todo a ação estatal, configurando uma verdadeira lei material, uma 

vez que não prevê somente cifras, mas, sim, atos e relações jurídicas, sendo 

fonte de faculdades e obrigações da Administração que podem produzir efeitos, 

inclusive, sobre terceiros, dentro dos limites e segundo a natureza das 

consignações.341 

Além disso, considerando que as leis financeiras são imperfeitas, 

porquanto carecedoras de executoriedade, Ingrosso assevera caber à lei 

orçamentária a tarefa de integração da legislação financeira vigente, sendo, por 

conseguinte, o instrumento jurídico necessário para dar plena eficácia às leis que 

instituem os impostos e que autorizam os gastos (no caso, entende ele que o 

poder de exigir tributos e de realizar gastos restaria suspenso até sua inscrição no 

orçamento anual). Ademais, sustenta que a lei orçamentária, por ser uma lei 
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material, é capaz de inovar ou modificar a legislação financeira anterior, podendo 

essa alteração ser concretizada pela omissão ou redução de uma consignação 

específica de ingresso ou de gasto (nessa circunstância, haveria a suspensão 

temporal, durante o exercício financeiro correspondente, dos efeitos jurídicos da 

lei preexistente). 342 

Por tudo isso, entende que o estabelecimento do orçamento é um 

dever constitucional do Governo e do Parlamento, uma vez que a lei orçamentária 

constitui uma condição necessária para a existência, conservação e 

funcionamento do Estado e que a sua recusa em bloco levaria à instalação de 

uma crise política, para a qual o Direito não apresenta solução. 

 

III) A defesa da substancialidade da lei orçamentária pela 

doutrina francesa 

A doutrina francesa, por sua vez, ao contrário da italiana, não 

apresenta muitos defensores da tese do orçamento como lei material, podendo-se 

destacar, no entanto, a posição de Carré de Malberg. 

Após refutar a concepção dualista da lei, sustenta Malberg que a 

lei orçamentária constitui, tanto quanto aos ingressos como aos gastos, uma 

“disposição estatutária”, do mais alto grau, relativa ao exercício econômico a que 

faz referência, na medida em que determina os gastos a que deverão ser 

afetados os ingressos, durante o período que regula. Nesse sentido, assevera 

que o orçamento não pode ser considerado apenas um plano de gestão 

financeira, pois, ao aprovar os ingressos e gastos para o exercício subsequente, o 

Legislativo determina qual deve ser o destino das receitas, baseando a sua 

decisão não só nas leis e obrigações estatais preexistentes, mas também nas 

necessidades do Estado que voluntariamente seleciona para serem atendidas, 

configurando, portanto, um estatuto superior que rege a ação administrativa 

estatal e, por isso mesmo, é, essencialmente, uma lei.343 
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 MALBERG, R. Carré de. Teoría General del Estado. Trad. José Lión Depetre. México: Fondo 
de Cultura Económica, 2001, p. 336. 



163 
 

IV) A defesa da substancialidade da lei orçamentária pela 

doutrina espanhola 

Na doutrina espanhola, Piernas Hurtado já contestava, no final do 

Século XIX, a noção do orçamento público como um simples ato administrativo 

desprovido de conteúdo jurídico normativo, afirmando ser ele não uma mera conta 

patrimonial, mas uma regra obrigatória que aponta os limites das satisfações 

econômicas do Estado e que marca, de modo preciso, os meios de alcançá-las. 

Outrossim, para ele, cabe ao Governo, como órgão mais próximo à realidade 

financeira do Estado, propor a conduta a ser seguida, devendo o Legislativo 

deliberar se as necessidades que a Administração reconhece e os meios que 

indica para atendê-las são adequados. Na sua concepção, o orçamento público 

configura-se, pois, como a lei da vida econômica do Estado por um período de 

tempo determinado, não apresentando o caráter de mera previsão, de valor 

puramente condicional e relativo, mas sim um valor absoluto, uma imposição.344 

De modo semelhante, García Añoveros recusa a teoria 

labandiana, em especial sua linhagem francesa, aludindo que a lei orçamentária é 

um ato jurídico unitário. Nesse sentido, esclarece que o fato dela ser dividida em 

um “articulado” (texto normativo) e em anexos, que contém o “estado de previsão 

de gastos e ingressos”, não pode induzir ao erro de considerar a lei orçamentária 

um ato complexo, porque, do ponto de vista jurídico, esses anexos têm uma 

função explicativa do articulado, complementando-o. Da mesma maneira, por ser 

o orçamento um ato único e incindível, refuta a possibilidade de se lhe atribuir 

distintas naturezas, conforme se trate do orçamento de gasto ou de ingresso, 

como faz Duguit. Ademais, ao compreender a lei orçamentária como lei material, 

assevera que ela, assim como toda lei ordinária, pode criar, modificar ou extinguir 

relações jurídicas subjetivas, estando limitada, apenas, pelas disposições 

constitucionais.345  
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Além disso, vale ressaltar que, tomando por base a posição 

encabeçada por Ingrosso, que classifica a lei orçamentária como lei de 

organização, o jurista espanhol explicita serem as normas de organização 

aquelas que determinam, de uma parte, a estrutura da Administração pública e, 

de outra, os próprios fins que esta deve perseguir. Nesse passo, entende que as 

normas de organização não bastam por si só para que a Administração cumpra 

seus propósitos, sendo necessária a existência de outras normas que dêem 

dinamicidade à estruturação orgânica da administração e aos fins a serem por ela 

atingidos, atribuindo, justamente, à lei orçamentária essa função de dar plena 

efetividade às normas de organização, pois é ela quem permite o exercício 

concreto da atividade administrativa. Outrossim, García Añoveros compreende 

ser a lei orçamentária um complemento inevitável das leis de organização.346 

Na mesma direção, Gonzalez Garcia entende que a lei 

orçamentária, tanto no que se refere aos gastos como aos ingressos, apresenta o 

valor e a eficácia de toda norma jurídica, servindo para regular uma parcela da 

atividade social, mais precisamente aquela relacionada à atuação financeira do 

Estado. Assim sendo, assevera que a distinção entre lei formal e material carece 

de relevância jurídica, sendo necessária a imposição de um valor jurídico unitário 

(valor de lei) à lei orçamentária. Mais que isso, considera que a diferenciação 

entre orçamento e seu ato de aprovação também não tem importância jurídica, 

uma vez que o orçamento deve ser visto como um todo, constituindo, antes de 

sua aprovação e sanção pelo Legislativo, um mero projeto de lei, e, depois, a 

própria lei orçamentária do Estado para o correspondente exercício financeiro.347 

Destaca, ainda, que a compreensão da lei orçamentária como 

uma lei plena implica a possibilidade dela modificar (observados os limites 

constitucionais) qualquer disposição do ordenamento financeiro estatal. Expõe, 

todavia, que o objetivo da lei orçamentária não é dar, a cada ano, uma nova 

estrutura ao ordenamento financeiro, mas sim regular a atividade financeira do 

Estado, facultando ao Governo a possibilidade de atuar em conformidade com a 

legislação preexistente, caso considere que esta continua apta a cumprir as 
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metas que se deseja alcançar. Por outro lado, afirma que tudo o que estiver 

disposto na legislação preexistente, mas que não se acomoda às novas 

circunstâncias, poderá ser alterado pela lei orçamentária, pois ela deve ter a força 

jurídica suficiente para inovar ou modificar o direito vigente, ou seja, pode ser 

fonte de direitos e deveres para a Administração, sendo capaz de produzir efeitos 

jurídicos para os particulares.348  

Finalmente, Gonzalez Garcia explicita que, se o orçamento 

público deve vir estabelecido por lei, se as obrigações exigíveis do Estado são 

somente aquelas compreendidas na lei orçamentária e si para cumprir essas 

obrigações o orçamento deve consignar os ingressos necessários, é certo que 

sem a lei orçamentária a legislação financeira preexistente não é suscetível de 

execução, pontuando que, na ausência da lei orçamentária, há a convergência de 

dois princípios: um jurídico (“a base legal da gestão financeira do Estado é a lei 

orçamentária”) e outro político (“a vida do Estado não poder ser detida”), cuja 

interpretação harmônica se revela difícil, sendo inútil procurar uma solução 

jurídica a esse problema, por ele se situar no campo político.349  

Diferente das posições anteriores, mas em alinhamento à corrente 

que define a lei orçamentária como lei formal e material, outro autor espanhol, 

Rodriguez Bereijo, aduz que, do ponto de vista de seus efeitos jurídicos, a lei do 

orçamento se trata fundamentalmente de uma “ordenação jurídica do gasto”, 

compreendendo o direito orçamentário como um “direito do gasto público”.350  

No caso, essa definição decorre do fato dele considerar, diante da 

não incidência do princípio da anualidade tributária, que a lei orçamentária não 

produz efeitos jurídicos em relação aos ingressos públicos (tributos), sendo a sua 

aplicação e exação completamente independente. Nesse contexto, entende que 

as previsões de ingresso representaria mero cálculo contábil, nunca uma 

autorização ou um limite para sua arrecadação. Porém, ele explicita que o 

conteúdo jurídico da lei orçamentária não decorre unicamente das normas 

tributárias, administrativas, civis ou de outra matéria que nela podem estar 
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contidas, mas também das próprias normas estritamente orçamentárias que ela 

expressa, isto é, das que se referem à administração e gestão do orçamento, que 

são verdadeiras normas jurídicas. Por consequência, expõe que, mesmo que se 

admita a vinculação do orçamento à legislação preexistente, isso não resultaria na 

natureza formal da lei orçamentária.351  

Além do mais, e em superação à concepção dualista da lei, 

argumenta que a lei orçamentária é simplesmente uma lei, pois tem caráter 

coativo, imperativo, de normatização de condutas da Administração e dos 

cidadãos, típico de toda norma jurídica, esclarecendo, ademais, que a 

participação do Legislativo na elaboração do orçamento se dá no exercício de 

uma verdadeira e própria função legislativa em razão da matéria (reserva de lei) e 

não somente como fruto de uma função de aprovação e controle da atuação do 

Governo; completando, ainda, que as peculiaridades que envolvem o processo 

legislativo da lei orçamentária (iniciativa exclusiva do Executivo para 

apresentação do projeto, limitação da iniciativa parlamentar, etc) derivam não da 

natureza do ato, mas de sua especial transcendência econômica e política. Desse 

modo, para Rodrigues Bereijo, a função do Poder Legislativo em matéria 

orçamentária é emanar normas jurídicas que devem disciplinar a atividade 

financeira do gasto público, completando e integrando a base legal que a 

Administração encontra no ordenamento jurídico existente.352 

Dentro da doutrina espanhola, é importante também fazer menção 

ao intrigante entendimento de Sainz de Bujanda que, num primeiro momento, 

considerando o papel do orçamento público na evolução histórica da organização 

política estatal (compreendido como um instrumento de garantia do povo frente ao 

Governo), afirma ser o orçamento uma “decisão política”, adotada pelo órgão a 

quem dentro do Estado corresponde a supremacia do poder353. Nesse sentido, 

explica ele que: 

 “el Presupuesto no ha sido nunca una ley em sentido material porque ni 
en el estado de ingresos ni en el de gastos tienen cabida normas 
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jurídicas; tampoco puede considerarse como acto administrativo, porque 
la ordenación del ciclo de gastos e ingresos no constituye una actividad 
gestora, sino una manifestación de soberanía del Estado. (...) el 
Presupuesto constituye desde su nacimiento una decisión política 
adoptada por el órgano a quien dentro del Estado corresponde la 
supremacia – en el siglo XIX, el Parlamento -, en cuya virtud el 
Gobierno – órgano de ejecución en materia financiera – queda 
autorizado para hacer ciertos cobros y pagos. Ahora bien, esa decisión 
política, que constituye la esencia del Presupuesto, necesita plasmarse 
em um documento y articularse para poder ser ejecutada. Necesita, en 
suma, adoptar la estructura técnica y formal de cualquier acuerdo o 
decisión que ha de ser cumplido por una pluralidade de personas u 
órganos. De ahí su apariencia de ley, robustecida por el hecho de ser el 
Parlamento o las Cortes – a quienes compete hacer las leys – el poder 
u órgano del Estado a quien corresponde también aprobar el 
Presupuesto”354 

 

Entretanto, conforme já dito, é imperioso sublinhar que, ao expor 

essas idéias, Sainz de Bujanda estava centrado em somente um dos aspectos do 

orçamento – o político. Tanto é assim, que, ao se debruçar sobre a estrutura 

jurídica do sistema financeiro espanhol, num outro capítulo de sua principal obra, 

ele afirma que “la ley de Presupuesto es, efectivamente, uma ley material; es 

decir, el vehículo de expresión de normas jurídicas, de reglas materiales de 

actuación”355.  

Nesse cotexto, não se deve cogitar de uma verdadeira 

contradição na tese exposta por Bujanda, na medida em que a compreensão do 

orçamento público como decisão política, enquanto manifestação da soberania 

estatal, resta inegável. Contudo, saindo da esfera estritamente política, é 

fundamental observar que o fato do orçamento derivar de uma função política não 

pode conduzir à sua definição jurídica como decisão ou ato político.  

A partir dessas considerações, pode-se melhor compreender a 

posição de Sainz de Bujanda no que diz respeito à natureza jurídica da lei 

orçamentária, tendo ele concluído que: 

“en nuestro Derecho [ordenamento espanhol] la Ley de Presupuestos 
debe considerarse como una ley en sentido pleno, de contenido 
normativo. No solamente porque las normas presupuestarias que 
regulan la autorización de los gastos o la administración y gestión de los 
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ingresos son verdaderas reglas de Derecho con efectos jurídicos 
generales, sino también porque en las Leyes de Presupuestos se 
contienen normas jurídicas de contenido muy diverso: normas que 
innovam o modifican el ordenamiento positivo, normas que contienen 
delegaciones o autorizaciones legislativas, normas que autorizan 
consignaciones de créditos en relación con gastos creados por otras 
normas legales sustantivas, etcétera. Contenido normativo que pone de 
manifiesto la eficacia material constitutiva o innovativa de la Ley de 
Presuspuestos. En nuestro Derecho positivo, la Ley de Presupuestos 
tiene todos los caracteres del valor y la fuerza de la ley: imposibilidad de 
que sus normas sean derogadas o modificadas por simples reglamentos 
y posibilidad de modificar o incluso derogar normas precedentes de 
igual o inferior rango. Contenido jurídico normativo que en muchos 
casos tiene carácter general y aun permanente. Así las cosas, no puede 
acogerse en nuestro Derecho la tesis que considera al Presupuesto 
como una ley en sentido formal”356 

 

 

V) A defesa da substancialidade da lei orçamentária pela 

doutrina argentina 

Dentro da doutrina que nega a legalidade meramente formal do 

orçamento público, sobressai-se a posição do jurista argentino Giuliani Fonrouge, 

para quem a lei orçamentária constitui uma “lei perfeita”, que produz efeitos 

jurídicos normais a qualquer lei.357 

Nessa esteira, ele diz ser inadequado extrair conclusões jurídicas 

da estrutura externa do orçamento, afirmando que não há como separar o “plano 

financeiro” (estados de previsão) do texto legal que o aprova, pois são partes 

constitutivas de um “todo orgânico”. Assim, a lei orçamentária é um documento 

unitário e indivisível, emanado pelo Poder Legislativo diante de inquestionável 

competência atribuída pela Constituição. Os montantes de receita e despesa nele 

expressos possuem caráter substancial e integram o ato legislativo, cumprindo os 

Anexos do texto uma função explicativa, que não é juridicamente independente.358 

Ademais, tomando por base o ordenamento argentino, assevera 

que a função legislativa não está limitada a autorizar ou aprovar o que propõe o 

Executivo, devendo ser ela exercida em sua plenitude. No caso, ao votar o 

                                                 
356

 SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Lecciones de Derecho Financiero. 7ª ed. Madrid: Univ. 
Complutense, 1989, p. 441. 
357

 GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. V. I. 3ª ed. Buenos Aires: Ediciones 
Depalma, 1976, p. 141. 
358

 Ibid., p. 141. 



169 
 

orçamento, o Legislativo não recebe um ato concluído e definitivo, mas sim um 

“projeto” de orçamento, que pode ser recusado ou modificado total ou 

parcialmente. Aduz, então, que a lei orçamentária se trata de uma “lei normal”, 

não de um ato de aprovação que passa a integrar um ato administrativo, sendo, 

portanto, inapropriada a sua concepção como lei de aprovação ou de autorização.  

Nessa linha, argumenta também ser inexato dizer que o Executivo 

não está obrigado a realizar todas as despesas previstas na lei orçamentária, 

estando apenas autorizado a usar o máximo da dotação nela fixada, pois, no 

tocante ao aspecto substancial de determinados gastos (como aqueles 

relacionados a um “plano econômico”), não pode o Governo se afastar da decisão 

do Congresso, deixando de cumprí-la arbitrariamente. Outrossim, entende que a 

atuação parlamentaria na aprovação do orçamento é normal e não excepcional; é 

“primordial e básica”, não secundária; é “originária” e não derivada ou 

subordinada; e, considerando que o Legislativo só está submetido aos limites 

fixados na Constituição, afirma que a lei orçamentária pode criar ou modificar 

direito objetivo ou até mesmo direito subjetivo de terceiros, sendo um ato de 

“legislação livre”, não restringido por atos preexistentes, emanados do 

Parlamento, que carecem de força vinculante.359  

Em resumo, Fonrouge compreende o orçamento nos seguintes 

termos: 

“el presupuesto es um acto de trascendencia que regula la vida 
econômica y social del país, con significación jurídica y no meramente 
contable; que es manifestación integral de la legislación, de carácter 
unitario en su constituición, fuente de derechos y obligaciones para la 
administración y productor de efectos con relación a los particulares. 
Como dice Ingrosso, ‘es una ley de organización, la mayor entre las leys 
de organización’.”360 

 

VI) A defesa da substancialidade da lei orçamentária pela 

doutrina brasileira 

Em que pese o posicionamento amplamente majoritário da 

doutrina brasileira pela natureza estritamente formal da lei orçamentária, uma 
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peculiar crítica a esse entendimento partiu de Francisco Campos, em parecer 

lavrado no ano de 1962361. No caso, apesar desse autor não questionar, 

diretamente, a concepção francesa do orçamento público como um ato-

condição362, ele apresentou uma contundente crítica à teoria orçamentária 

labandiana, afirmando, em resumo e consoante suas próprias palavras, que: 

“A doutrina de Laband não se distingue apenas pela ausência de 
fundamentos lógicos, históricos e constitucionais. Ela prima, ainda, pela 
incoerência e a contradição dos corolários por ele deduzidos do seu 
conceito apriorísitico da lei orçamentária, construído mediante a 
amputação das realidades de ordem valorativa e normativa, que 
constituem pressupostos indispensáveis à compreensão dos fenômenos 
jurídicos, particularmente quando situados no plano das instituições 
constitucionais”.363 

 

Assim, Francisco Campos compreende, ao contrário do 

assinalado por Laband, que a lei orçamentária contém um preceito jurídico de 

ordem geral consistente na proibição do Tesouro efetuar qualquer pagamento, 

ainda que o indivíduo tenha direito em virtude de lei, contrato ou qualquer outro 

título jurídico, se do orçamento não constar os fundos necessários à satisfação da 

dívida; sendo ainda vedado ao Estado, face à incidência do princípio da 

anualidade tributária, exigir do cidadão qualquer tributo se este não figurar na lei 

orçamentária como elemento de receita autorizada. Nessa linha, ele conclui: “O 

preceito em questão é não somente uma regra jurídica, como contém, por igual, 

ordem, autorização e proibição, todos os elementos, em suma, cuja presença 

caracteriza, segundo Laband, a lei propriamente dita, ou a lei em sentido 

material”364. 

Outra relevante e original defesa da materialidade da lei 

orçamentária foi apresentada, no Brasil, por Geraldo Vidigal, que, para tanto, 

tomou por base três diferentes aspectos: a qualidade político-administrativa da lei 
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do orçamento, o princípio da “visualização global”, e o princípio da “otimização da 

gestão”. 

No caso, Vidigal sustenta, primeiramente, ser o orçamento, mais 

que um ato de programação, um compromisso entre a autoridade do Estado e a 

ordem política, configurando uma autolimitação do poder público – “tomando a 

forma de autorização para despender e tributar, funda-se o compromisso na regra 

hermenêutica incluso unius, exclusio alterius, significando vedação de quanto não 

se contiver no que foi autorizado”365. Assim, após considerar a evolução do 

orçamento público como instrumento de limitação do poder estatal e de 

estabelecer a distinção entre normas constitucionais, ato administrativo e atos 

político-administrativos, ele define ser a lei orçamentária “nitidamente um 

documento político-administrativo”366. Nesse passo, ao realçar ser o orçamento 

“marcadamente um documento político, menos pelo que permite do que pelo que 

veda ao Estado”, afirmando, ainda, que “LABAND e JÈZE se demoraram no 

sentido das autorizações concedidas, mas não atentaram para o indisfarçável 

significado político das limitações que a norma orçamentária permissiva traz 

implícitas”, esse autor arremata: “é o orçamento, portanto, lei em sentido 

substancial, por sua função político-administrativa”.367 

Ademais, Geraldo Vidigal também defende a natureza substancial 

da lei orçamentária a partir do “princípio da visualização global”. De acordo com 

ele, a disciplina financeira do Estado do Bem-Estar e do Desenvolvimento se 

inspira em critérios de visualização global da comunidade e de sua economia, 

circunstância que leva as leis financeiras a assumir, freqüentemente, o caráter de 

normas macro-jurídicas, disciplinadoras da capacidade global – de trabalho, de 

produção, de renda, de consumo, de poupança, de investimento –, atingindo cada 

indivíduo, cada empresa e o próprio Estado368. Sob esse ótica global, sublinha, 

então, o autor, especificamente quanto ao orçamento, terem, no Estado 

contemporâneo, as normas orçamentárias autorizadoras de despesas (sejam 

correntes, seja de capital) e as autorizadoras de tributos um impacto, direto ou 
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indireto, na conjuntura econômica do país369, levando-o a concluir que “o princípio 

da visualização global, visto desse ângulo, contém também em si aporte para 

reafirmação da qualidade de lei substancial que o orçamento exibe”370. 

Por fim, utilizando-se do “princípio da otimização da gestão”, 

Vidigal volta a defender a materialidade da lei orçamentária, porquanto, segundo 

ele, uma boa elaboração do orçamento é pressuposto para conformar uma 

adequada distribuição da gestão da atividade produtiva entre os órgãos do Estado 

e as lideranças empresariais, ou seja, definidas as necessidades públicas de um 

período pelas autorizações orçamentárias, reservam-se à iniciativa privada a 

utilização dos fatores produtivos excedentes da abrangência do orçamento e sua 

combinação para o oferecimento de bens e serviços. Outrossim, por constatar 

serem tanto o Estado como a iniciativa particular atingidos pelos limites traçados 
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uso de bens públicos. Seria ainda de acrescentar-se que as contribuições previdenciárias, ou as 
destinadas a quaisquer sistemas de de seguridade social, resultando em poupanças, certas ou 
aleatórias, a benefício do contribuinte ou de terceiros, mas sob a administração e tutela do Estado, 
influem sobre as relações de custo e remuneração de fator, repercutindo no valor da moeda e na 
capacidade de consumo. (...) Todas as correntes contemporâneas de doutrina financeira 
acentuam de maneira uniforme a repercussão das decisões financeiras do Estado sobre a procura 
global de bens e serviços e sobre o nível de emprego, assim como o seu impacto sobre a 
atividade econômica e sobre os níveis de preço. Quer se dê ênfase à necessidade de engajar-se a 
política orçamentária em esforços de compensação do ciclo – de forma a substituir-se o ideal 
clássico do equilíbrio orçamentário pelo do equilíbrio do ciclo – quer se ponha de parte a questão 
do equilíbrio, substituída por preocupação localizada em relação à compensação das variações do 
consumo e do emprego, quer se julgue necessário assinalar que a execução orçamentária influi na 
medida em que afete a procura global aquelas que a análise monetária posterior a KEYNES 
trouxe ao debate do orçamento.” (VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Fundamentos do Direito 
Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 136-137 e 260-261). 
370

 Sobre esse entendimento, completa: “Como acentua GIULIANI FONROUGE, é o orçamento 
uma peça única: e não tem sentido destacar algumas de suas despesas ou algumas de suas 
receitas para lhes atribuir, em separado, o caráter de ato administrativo ou de ato-condição. As 
despesas ou as receitas não são definidas originariamente, mas com subordinação à prévia 
estimativa do produto nacional bruto. E o significado total da coluna das receitas ou do total da 
coluna das despesas só pode ser corretamente apreendido se tomar em conta o total da outra 
coluna” (VIDIGAL, op. cit., p. 261). 
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no orçamento, uma vez que o conjunto das autorizações orçamentárias define 

não somente a atuação estatal como, também, o espaço reservado às empresas 

privadas, o autor compreende o orçamento como um “ato de império”, finalizando 

nos seguintes termos: 

“não há, pois, como negar ao orçamento o caráter de ato-regra. Não se 
limita o Estado, quando promulga o orçamento, a mero ato 
administrativo subjetivo, que apenas alcance direitos do próprio Estado 
e incompatível com o conteúdo substancial da lei. Nem se limita o 
orçamento a satisfazer condição para a validade de ato anterior – o que 
o conteria nas fronteiras do ato-condição, da classificação de DUGUIT. 
Ato de império, que coercitivamente impõe dimensões à iniciativa 
empresarial, tomada como um todo, assim como ao poder de compra, 
ao consumo, investimento e ocupação, o orçamento é lei, 
substancialmente, ato de conteúdo político-administrativo – e não 
apenas lei em sentido formal”.371 

 

 

2.4. A lei orçamentária como lei “sui generis” 

 

Finalmente, não se pode deixar de fazer menção a uma parte da 

doutrina, ainda que minoritária, de origem italiana, que, tentando resolver a 

polêmica sobre a sua natureza jurídica, adota uma posição eclética, ao classificar 

a lei orçamentária como uma lei “sui generis”. 372 

De acordo com essa corrente, se por um lado a lei orçamentária 

não pode ser considerada uma simples lei formal, na medida em que contém 

normas jurídicas que impõem direitos e obrigações ao Estado, para seus órgãos e 

até mesmo para os indivíduos (pois é a lei orçamentária que autoriza a 

Administração a realizar a arrecadação e o gasto); tampouco se pode dizer que 

ela é uma lei material em sentido pleno, porquanto deve seguir o disposto na 
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 VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Fundamentos do Direito Financeiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1973, p. 263. 
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 Ver RODRIGUEZ BEREIJO, Alvaro. El Presupuesto del Estado. Introducción al Derecho 
Presupuestario. Madrid: Editorial Tecnos, 1969, p. 121; e TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de 
Direito Constitucional Financeiro e Tributário, V. 5. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 78. 
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legislação financeira preexistente, não regulando diretamente os particulares e 

concentrando-se na relação entre Estado e Administração. 373 

Nessa perspectiva, a lei orçamentária deve ser considerada uma 

lei “sui generis”, que se distingue das outras leis ordinárias por ser uma lei de 

conteúdo normativo dirigida à Administração, com relevância jurídica para os 

particulares, uma vez que impõe limites, quanto aos ingressos e aos gastos, às 

leis prévias, dela derivando direitos e obrigações para o Estado, para seus órgãos 

e para seus cidadãos. 

 

2.5. Análise crítica sobre o problema da natureza jurídica do 

orçamento público 

 

Apresentada a origem histórica da controvérsia acerca da 

natureza jurídica do orçamento público, bem como os principais posicionamentos 

doutrinários relativos ao tema, cabe, agora, envolvermo-nos no debate, 

manifestando nossas considerações. 

 

2.5.1. A inconsistência científica da teoria orçamentária 

labandiana e de suas variantes 

 

Conforme já visto, a discussão sobre a natureza jurídica do 

orçamento público surge com a publicação dos primeiros textos constitucionais 

alemães, fundados na doutrina do princípio monárquico, e se aprofunda com a 

instauração da crise constitucional prussiana de 1861. É nesse cenário que 

Laband desenvolve a sua teoria orçamentária, pretendendo realizar uma análise 
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 Ver TESORO, Giorgio. Problema Giuridici della Legge di Bilancio. Rivista di Diritto Pubblico e 
della Pubblica Amministrazione in Italia. n. 28, 1936, p. 278-293. Disponível em: 
<http://storia.camera.it/bpr/faccette/*:*?aut=Tesoro%20Giorgio#nav>. Acesso em: 25.06.2012; e 
RUINI, Meuccio. Discurso parlamentar. In Atti Parlamentari. Senato della Repubblica. Discussioni. 
30.11.1951. p. 28840 et seq. Disponível em: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/ 
487629.pdf>. Acesso em: 25.06.2012. 
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imparcial, de cunho positivista, com vistas a definir o verdadeiro sentido jurídico 

do orçamento público, separando-o de sua dimensão política.  

Contudo, em que pese a intenção de neutralidade manifestada 

por Laband já na introdução a sua obra, é impossível deixar de se reconhecer a 

finalidade política de sua construção teórica, consistente na defesa da posição do 

Rei (Governo) frente ao Parlamento, segundo o sistema da monarquia dualista 

alemã do Século XIX, com fito a impedir a repetição “jurídica” do conflito 

constitucional experimentado. Por isso, Francisco Campos salienta: 

“A doutrina de Laband sobre o orçamento não tem fundamento lógico, 
nem jurídico. Ela tem suas raízes históricas nas instituições políticas da 
Alemanha do século XIX, nas quais eram visíveis as influências do 
espírito feudal e absolutista, que continuava, sob a exterioridade ou as 
aparências frustradas de um regime pseudoconstitucional, a informar 
não só a prática do sistema representativo, como o pensamento político 
e as concepções jurídicas das suas elites intelectuais.”374 

 

Seja como for, Laband procurou, por meio de sua teoria do 

orçamento, investigar o alcance jurídico da lei que o aprova para determinar se o 

Governo estava ou não limitado pelo Parlamento em matéria orçamentária, 

analisando, especificamente, se, face à ausência ou recusa de aprovação do 

orçamento pelo Legislativo, a Administração estaria impedida de executar, por si 

só, toda programação de ingressos e gastos necessária ao funcionamento do 

Estado. Em outras palavras, ele buscou dar resposta, no plano jurídico, a um 

problema político relacionado à configuração da titularidade da soberania estatal e 

da divisão dos poderes do Estado na Prússia.375 
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 CAMPOS, Francisco. Pareceres. Orçamento. Natureza Jurídica. Anualidade. Revista de Direito 
Administrativo, V. 71, jan./mar., 1963, p. 331. 
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 Sobre esse aspecto, Rodríguez Bereijo aponta que, desde suas origens históricas, a questão 
do direito do Parlamento de consentir os ingressos e autorizar os gastos sempre foi um problema, 
fundamentalmente, de poder; isto é, de definição de onde reside a soberania do Estado e como 
são repartidas as competência entre os diferentes órgão estatais. De maneira análoga, Canotilho 
afirma, ao apreciar a teoria orçamentária de Laband, que a delimitação do domínio funcional entre 
legislativo e executivo, entre competência do Parlamento e competência do Executivo, entre 
princípio democrático e princípio monárquico, transmutaram-se de problema político-constitucional 
em problema teorético-jurídico (RODRIGUEZ BEREIJO, Alvaro. Estudio Preliminar, in El Derecho 
Presupuestario. Trad. José Zamit. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1979, p. LXI; e 
CANOTILHO, J. J. Gomes. A Lei do Orçamento na Teoria da Lei. Boletim da Faculdade de Direito, 
Número Especial: Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor J. J. Teixeira Ribeiro, II. Coimbra: 
Univ. de Coimbra, 1979, p. 551). 
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Nesse sentido, por reconhecer a existência de elementos liberais 

num sistema constitucional fundado sob o princípio monárquico (representando o 

direito à aprovação do orçamento o principal instrumento democrático de controle 

dos atos do Governo), Laband propôs, com base na dogmática jurídica alemã, 

uma releitura do texto constitucional prussiano, extraindo, como premissa de sua 

teoria orçamentária, a tese do duplo conceito de lei. 

Todavia, ao distinguir a lei formal da lei material, desvinculando o 

conceito de lei (lei material) da sua forma constitucional, para associá-lo somente 

ao seu conteúdo (“regra de direito”), resta claro o intuito de Laband de afastar a 

competência do Parlamento quanto a determinadas matérias que, dada a 

transcendência política, deveriam permanecer, a seu ver, sob a atribuição 

exclusiva do Governo (Rei)376. Não é a toa que ele assevera, em relação à lei 

orçamentária, que nem o estabelecimento do orçamento nem a apreciação das 

contas de um período já transcorrido têm nada que ver com a legislação, 

considerada como regulamentação política da ordem jurídica, pertencendo, 

unicamente, ao campo da Administração377. 

Outrossim, a partir da teoria dualista da lei, Laband logra definir o 

orçamento como um ato administrativo que apenas se reveste da forma de lei em 

razão da expressa previsão constitucional, configurando-o, ainda, como uma 

mera conta, sem qualquer valor jurídico. Nesses termos, o próprio Laband 

reconhece que os efeitos jurídicos da lei orçamentária são mínimos, restringindo-

se à confirmação de um acordo entre o Parlamento e o Governo sobre a 

necessidade e utilidade de certos gastos e sobre suas quantias, fato que 

eliminaria a possibilidade de discussão quanto aos gastos realizados, ou seja, que 

desoneraria o Governo da responsabilidade pela gestão financeira do Estado378.  

Verifica-se, pois, que, na tentativa de solucionar “juridicamente” 

uma questão - alcance da lei orçamentária - derivada da própria organização 

política do Estado, sendo, portanto, um problema relativo à titularidade da 
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 Ver RODRIGUEZ BEREIJO, Alvaro. Estudio Preliminar, in El Derecho Presupuestario. Trad. 
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soberania e à distribuição de competências estatais, ele retira da lei orçamentária 

e do próprio orçamento público qualquer força e significação jurídica, posição que 

leva, inclusive, Otto Mayer a descrever a doutrina de Laband como um guia para 

o exercício da Administração sem orçamento, afirmando, ainda, que, no final das 

contas, segundo essa concepção, todo o direito orçamentário cai num vazio, 

porque perde toda a importância jurídica séria379. De forma mais ampla, Francisco 

Campos critica a postura de Laband ao afirmar: 

A Constituição, para Laband, assim como para os teóricos do Direito 
Constitucional alemão era uma realidade de natureza exclusivamente 
política. As transgressões da Constituição não podiam ter, portanto, 
qualquer sentido ou conseqüência de caráter jurídico. Daí se origina a 
tentativa de Laband e dos sequases da sua doutrina de rebaixar a lei 
orçamentária a um simples quadro, de valor puramente aritmético ou 
contabilístico, da receita e da despesa nacionais. Não os impressionou 
o fato de haverem sido elevadas à categoria de normas de constituição 
as regras fundamentais da elaboração orçamentária. Apesar do 
mandamento constitucional de que o orçamento devia revestir a forma 
de lei e nele deverem ser computados todas as receitas e despesas da 
Nação, Laband não se deixou impressionar pela clara intenção 
manifestada pela alta categoria de regra assim formulada, de que o 
orçamento não seria uma simples operação matemática ou de contas 
de ‘deve e haver’, mas, igualmente, um ato de vontade do parlamento 
no sentido de limitar os poderes financeiros do Govêrno às 
possibilidades, quanto à receita e à despesa, manifestadas nas 
respectivas tabelas orçamentárias. A isto responderia Laband que a 
limitação em causa é de natureza estritamente política ou de exclusiva 
repercussão nas relações políticas entre o Parlamento e o Govêrno. 
Neste raciocínio emerge, evidentemente, a repugnância de atribuir à 
Constituição qualquer valor jurídico ou de considerá-la simplesmente, à 
imagem do conceito de orçamento, como ‘plano de gestão’ ou 
‘programa de administração financeira’, como um programa ou um 
plano de conduta dos órgãos supremos do Estado, sem qualquer força 
ou eficácia jurídica, capaz de limitar ou vincular, em relação à esfera 
dos direitos individuais, a ação discricionária da administração.”380 

 

Tem-se, então, que sob o pretexto de realizar um estudo jurídico 

imparcial, de cunho positivista, sobre o alcance da lei orçamentária, Laband 

excluiu do orçamento público um elemento que é inerente a esse instituto e sem o 

qual, por evidente, ele não pode ser bem compreendido - o seu caráter político381. 

Destarte, ao afastar a dimensão política do orçamento público, rejeitando, como 
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 MAYER, Otto. Derecho Administrativo Alemán. T. II. Trad. H. Heredia e E. Krotoschin. Buenos 
Aires: Depalma, 1949, p. 195. 
380

 CAMPOS, Francisco. Pareceres. Orçamento. Natureza Jurídica. Anualidade. Revista de Direito 
Administrativo, V. 71, jan./mar., 1963, p. 331. 
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 Ver tópico 1.2.1.1. 
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conseqüência, a própria natureza vinculante da lei orçamentária (caráter jurídico 

do orçamento382), só resta mesmo a Laband definí-lo como mera conta, reduzindo 

essa importantíssima garantia constitucional à noção dos planos financeiros 

elaborados pelas Fazendas Régias durante as Monarquias Absolutistas, 

circunstância que se adequava perfeitamente à sua intransigente defesa do 

“princípio monárquico”. 

Sendo certo, porém, que os perfis político e jurídico são 

intrínsecos ao orçamento público, como já detalhadamente analisado no primeiro 

capítulo deste trabalho, a inconsistência científica da teoria orçamentária 

labandiana se revela patente, sendo fruto de uma evidente tentativa de 

desqualificar o instituto, por meio de uma argumentação circular, como bem 

salienta Francisco Campos: 

“Ora, para chegar à conclusão de que o orçamento não é lei em sentido 
material, Laband afirma, axiomaticamente, que a lei orçamentária não 
contém regra jurídica, ordem, proibição ou autorização. Mas, a questão 
relativa à natureza jurídica do orçamento consiste, precisamente, em 
saber se nele se contém preceito jurídico, ordem, autorização ou 
proibição. A teoria de Laband resulta, portanto, em uma evidente 
petição de princípio, ou em um raciocínio circular, cuja conclusão vem a 
ser a mesma que serviu de ponto de partida. Por que o orçamento não 
contém preceito jurídico, ordem, autorização ou proibição? Porque o 
orçamento não é uma lei em sentido material. Por que não é uma lei em 
sentido material? Porque não contém preceito jurídico, ordem, 
autorização ou proibição.”383 

 

Não é por outro motivo - inconsistência científica de sua teoria -

que, apesar de Laband ter o expresso intuito de dar uma resposta “jurídica” ao 

conflito constitucional prussiano, a sua tese seja incapaz de bem explicar o 

desfecho “político” da crise orçamentária, pois foi somente depois do Parlamento 

aceitar ratificar o orçamento dos anos anteriores, sob a influência das sucessivas 

vitórias militares alcançadas por Bismarck, que o impasse teve seu fim. Ora, se o 

Governo não prescindia do orçamento para realizar os gastos e arrecadar as 

receitas, por que os orçamentos anteriores tiveram que ser ratificados? Para 

Laband, era uma mera questão de formalidade, até porque a não ratificação 
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desses orçamentos pelo Parlamento não implicariam qualquer possibilidade de 

responsabilização do Governo; ou seja, em que pese a exigência constitucional, a 

aprovação do orçamento pelo Legislativo significava para Laband, em último 

termo, um nada. 

Logo, consoante aduz Rodríguez Bereijo, apesar da pretensão de 

Laband de construir uma teoria jurídica do orçamento desvinculada dos interesses 

e das lutas políticas, o certo é que sua doutrina representa um retrato fiel dos 

conflitos políticos alemães do Século XIX, não podendo ser separada dessa 

circunstância384. Mais que isso, é fundamental reconhecer, como faz Canotilho, 

que a problemática jurídico-constitucional do orçamento era fruto das condições 

sócio-econômicas imperantes no momento histórico em que foram formuladas, 

estando indissociavelmente ligada a uma certa “ideologia constitucional”, 

caracterizada pela defesa do princípio monárquico.385 

Entretanto, a despeito das específicas questões jurídico-políticas 

que envolvem a teoria de Laband, é impressionante e inexplicável que ela tenha 

sido recepcionada pela doutrina posterior, tanto na Alemanha pós-monarquia, 

como em outros países de base parlamentar sólida (França, Itália e outros mais), 

tornando-se, praticamente, um dogma científico. Sobre essa circunstância, é bom 

lembrar as palavras de Canotilho: 

“tornando-se hoje evidente a aceitação da historicidade e relatividade 
dos conceitos da dogmática jurídica, com a consequente diversidade de 
soluções das ordens jurídicas positivas, não raro se assiste à 
transferência de alguns <dogmas> ou <postulados> de certas estruturas 
constitucionais para constelações políticas substancialmente diferentes. 
A teoria da lei do orçamento é um exemplo do que se acabou de 
afirmar. Elaborada pela dogmática positivistas alemã, tendo como pano 
de fundo as relações de tensão na monarquia dualista entre um governo 
que se pretendia com poderes originários, e um Parlamento que se 
arrogava da legitimidade democrática, ela foi transferida para horizontes 
político-constitucionais (como eram os parlamentares) que à partida se 
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revelavam informados por princípios distintos dos da monarquia 
dualista”386 

 

Veja-se que o próprio Laband parecia compreender os limites de 

sua teoria, pois, ao final de sua obra, ele alude que a validez de sua doutrina 

estava circunscrita ao direito germano-prussiano, porque nem na Prússia, nem no 

Império, regia o sistema parlamentar387. E nem poderia ser diferente essa 

conclusão, já que a principal preocupação de Laband (apresentar uma solução 

jurídica de modo a impedir a repetição do conflito constitucional prussiano) não 

tem justificativa num Estado parlamentar, porquanto a recusa de aprovação do 

orçamento pelo Legislativo, num regime parlamentar, só pode resultar na queda 

do Gabinete, com a formação de um novo Governo (mas era justamente essa 

posição que ele procurou demonstrar ser inaplicável frente ao sistema jurídico-

constitucional prussiano, organizado sob uma monarquia limitada, pelo qual a 

Administração não respondia ao Parlamento)388.  

Contudo, observa-se que, diante da sucessiva aceitação acrítica 

da teoria orçamentária alemã, originalmente formulada por Laband, as doutrinas 

dos demais países receberam e reproduziram seus postulados, consistentes na: 

1) concepção de que a intervenção do Legislativo em matéria orçamentária 

decorria apenas como meio de controle político da atuação do Governo, não 

constituindo o exercício de uma função propriamente legislativa; 2) negação do 

orçamento público como ato jurídico unitário, sendo necessário distinguir o 

orçamento propriamente dito da lei que o aprova; 3) configuração do orçamento 

como mero ato administrativo, desprovido de valor jurídico, por não conter 

verdadeiras normas jurídicas; 4) consideração de que a lei orçamentária não 

produz efeitos jurídicos em relação aos particulares (credores e devedores), 
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esgotando seus efeitos na relação entre Legislativo e Executivo; e 5) natureza 

vinculada do orçamento face à leis materiais preexistentes.389 

Porém, com esse agir, os países de raiz parlamentar acabaram 

por incidir (ainda que de modo inverso) no mesmo erro que a Prússia cometeu ao 

introduzir um elemento liberal numa Constituição que era fundada em um 

princípio monárquico e que levou à crise constitucional-orçamentária. No caso, os 

outros países continentais (em especial França e Itália) introduziram, por meio de 

sua doutrina jurídica, elementos não liberais, típicos da monarquia limitada alemã, 

em sistemas constitucionais de matriz parlamentar, dando azo ao surgimento de 

distorções e paradoxos conceituais que até hoje se fazem sentir.390 

Assim, é fundamental compreender que, ao seguir o pensamento 

labandiano, as teorias orçamentárias produzidas sobretudo pelas doutrinas 

tradicionais italiana e francesa conduziram também à destruição da própria 

instituição orçamentária, tal como foi ela revelada pelo constitucionalismo 

moderno, durante a afirmação da idéia de Estado de Direito, no final do Século 

XVIII.  

Nesse sentido, deve-se recordar, consoante já anteriormente 

exposto, que o orçamento público não foi fruto de mera elucubração teórica, 

derivando, em verdade, de um penoso e multissecular processo de lutas políticas 

que culminou com a sua consagração como uma das mais importantes garantias 

constitucionais do povo soberano frente ao Governo, configurando, desde o 

princípio, um instrumento de limitação e controle da atividade financeira estatal 

pelo Parlamento, com o propósito de evitar os excessos e arbitrariedades 

costumeiramente praticados pelos governantes. Portanto, ao aderir às conclusões 

de Laband, afirmando ser o orçamento público um ato tipicamente executivo, a 

doutrina estrangeira também relegou toda a evolução histórica da instituição 

orçamentária para, em absoluta desnaturação do instituto, reduzí-lo a uma “mera 

conta” ou a uma simples “planilha contábil”, semelhante aos planos financeiros 

elaborados pelas Fazendas medievais e absolutistas. 
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 Ver RODRIGUEZ BEREIJO, Alvaro. El Presupuesto del Estado. Introducción al Derecho 
Presupuestario. Madrid: Editorial Tecnos, 1969, p. 66-67. 
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 Ver DUARTE, Tiago. A Lei por detrás do Orçamento. Coimbra: Almedina, 2007, p. 60-62. 
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Dessa forma, em que pese a larga adoção da teoria orçamentária 

labandina pela doutrina estrangeira, parece certo que ela não se adéqua ao 

sistema político estabelecido nos Estados constitucionais modernos, só 

apresentando algum sentido diante da realidade jurídica-política alemã do Século 

XIX; pois sendo aqueles fundados sobre o amparo da soberania popular e do 

princípio democrático, a questão, de natureza eminentemente política, relativa a 

quem tem o poder de decidir sobre matéria orçamentária encontra-se claramente 

definida, pelo Constituinte Originário, em favor do Parlamento391. 

Se essa posição de atribuir ao Legislativo a competência para 

decidir sobre assuntos orçamentários mostra-se acerta ou não, isso é outra 

discussão; mas o fato é que, por razões históricas, já anteriormente explicitadas, 

ao surgir o Estado de Direito, coube ao Parlamento, como órgão de 

representação dos interesses do povo, o poder de deliberar e aprovar, por meio 

de lei, o orçamento público, tendo sido esse importantíssimo “direito” 

expressamente reconhecido pelas Constituições democráticas. Frisa-se, portanto, 

que, nos Estados de base democrática, por ter o Constituinte Originário 

previamente definido que compete ao Legislativo dispor sobre matéria 

orçamentária, a aplicação da teoria orçamentária labandiana não faz qualquer 

sentido, a não ser que se queira, por meio dela, limitar o poder do Parlamento.  

Nesses termos, evidencia-se que a negação à natureza material 

da lei orçamentária, por uma significativa parcela da doutrina, tem realmente o 

firme propósito de, mediante formulações jurídicas, afastar, ainda que 

parcialmente, a decisão originária, estabelecida pelo Constituinte, que atribui ao 

Parlamento o poder de dispor, de modo amplo, sobre o orçamento público. 

Todavia, não se pode deixar de notar que a sua adoção num sistema democrático 

- Estado de Direito - importa a desconfiguração da ordem constitucional posta, em 

nítida ofensa ao princípio da soberania popular. 

                                                 
391

 Nesse sentido, expõe Francisco Campos: “Ainda que se pudesse justificar perante o Direito 
Constitucional positivo da Alemanha, o que não é o caso, como se viu em Jellinek, Hatschek, Zorn 
e Kelsen, a teoria orçamentária de Laband não poderia ser recebida nos países de autêntico 
regime constitucional ou nos quais às cláusulas da Constituição se atribui um valor jurídico 
definido, não só nas relações dos podêres entre si, como particularmente, no que se refere à 
esfera da liberdade individual. (...) Não há cláusula constitucional juridicamente indiferente, como 
resulta da doutrina de Laband sôbre a regra constitucional, relativa à capacidade orçamentária do 
Poder Legislativo” (CAMPOS, Francisco. Pareceres. Orçamento. Natureza Jurídica. Anualidade. 
Revista de Direito Administrativo, V. 71, jan./mar., 1963, p. 331). 
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Por isso, quando a norma fundamental de um Estado democrático 

atribui ao Legislativo a competência para deliberar e aprovar o orçamento, 

editando a respectiva lei orçamentária, não há como conceber que esta seja lei 

apenas no sentido formal, pois esse entendimento implica retirar do Parlamento o 

poder de, na prática, decidir sobre matéria orçamentária, conferindo-o um papel 

figurativo ou, quando muito, limitado ao exercício de uma função de controle.  

Anota-se, então, que a doutrina do duplo conceito de lei 

representa a criação jurídica (discurso jurídico) que permitiu a Laband e a seus 

seguidores justificar a limitação do poder do Parlamento em matéria orçamentária, 

ao defender que a atuação do legislativo, nesse caso, não constituía o exercício 

de autêntica função legislativa.  

Entretanto, consoante já exposto, é preciso enxergar os fins 

políticos desse discurso labandiano, recheado pelo desejo de reforçar o sistema 

da monarquia limitada e a posição do Governo (Rei) em oposição ao 

parlamentarismo na Prússia. Sobre esse ponto, vale reproduzir as seguintes 

palavras de Canotilho: 

“A doutrina do duplo conceito de lei era uma filha da sua época. Em 
primeiro lugar, era um produto do positivismo estadual e do método 
jurídico-formal. Através da logicização da teoria do Estado, de quadros 
conceituais antitéticos, de composições lógicas, procurava-se resolver 
as questões jurídico-constitucionais fundamentais. O jogo de conceitos 
antagônicos ou contrapostos (norma jurídica – negócio jurídico; criação 
de direito – aplicação do direito; direito objetivo – direito subjetivo; lei 
material – lei formal; esfera interna – esfera externa; abstracto – 
concreto) converte-se em centro da dogmática jurídica, que assim 
remete os problemas político-constitucionais para o campo da 
conceitualização lógico-formal. (...) O conteúdo e alcance de um simples 
conceito – Rechtssatz [regra de direito] – determinava o próprio conceito 
de lei e de poder legislativo. A teoria das funções materiais do Estado 
desembocava, assim, numa discussão teorético-conceitual sobre a 
noção de regra de direito. Por outro lado, é evidente que a lei, como 
conceito central de uma constituição, é um conceito político: 
institucionaliza uma situação histórica, transporta uma constelação 
política na forma ordenada e ordenadora do direito. Esta constelação 
política era a <monarquia limitada> ou <dualista> na qual se pretendia 
estabelecer uma repartição material de competências entre Parlamento 
e Governo. A discussão sobre o conceito de lei do orçamento não era 
senão uma manifestação do problema da reserva de lei que a doutrina 
pretendia estabelecer de forma científica. (...) Um dos resultados 
práticos desta doutrina era o da limitação do direito do Parlamento 
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quanto ao orçamento do Estado e a reserva, para a administração, no 
campo do direito orçamental, de um domínio de atuação livre da lei.”392 

 

Na mesma linha, é relevante transcrever as seguintes conclusões 

de Tiago Duarte: 

“a construção do conceito de lei em sentido formal e de lei em sentido 
material apenas tem como propósito desvalorizar a imposição 
constitucional de aprovação legislativa da lei do Orçamento, sem, no 
entanto, explicar como é que a utilização do mesmo procedimento 
parlamentar e da mesma forma gerariam actos jurídicos diferenciados, 
credores de força e valores diversos. A teoria de Laband vive enredada 
numa contradição que perpassa toda a sua obra, já que, tentando negar 
o valor do Orçamento no sistema jurídico prussiano, Laband é, 
porventura, o autor que melhor compreendeu o potencial que o domínio 
do Orçamento representa ao nível do equilíbrio de poderes em qualquer 
sistema político-constitucional, pelo que acaba por tentar desvalorizar 
juridicamente um acto, precisamente por o valorizar politicamente”.393 

 

Em resumo, entedemos que a teoria orçamentária de Laband 

consiste, mais propriamente, em uma teoria política, trajada sob uma veste 

jurídica, cujo efetivo propósito era defender a suprema posição do Monarca frente 

ao Parlamento, resguardando a aplicação do “princípio monárquico” na Alemanha 

do Século XIX. Por isso que a larga adoção acrítica de suas conclusões pela 

doutrina estrangeira revela-se tão surpreendente, sendo digna de censura. 

 

2.5.2. A inconsistência jurídica da teoria orçamentária 

labandiana e de suas variantes 

 

Saindo da esfera político-científica e se concentrando num plano 

estritamente jurídico, deve-se observar que as teorias orçamentárias de matriz 

labandiana também são dignas de crítica em muitos aspectos. 
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 CANOTILHO, J. J. Gomes. A Lei do Orçamento na Teoria da Lei. Boletim da Faculdade de 
Direito, Número Especial: Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor J. J. Teixeira Ribeiro, II. 
Coimbra: Univ. de Coimbra, 1979, p. 551-552 e 573. 
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 DUARTE, Tiago. A Lei por detrás do Orçamento. Coimbra: Almedina, 2007, p. 57. 
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I) Crítica à concepção dualista da lei 

Primeiramente, no que diz respeito ao duplo conceito de lei, 

parece ser a distinção entre lei formal e lei material juridicamente insustentável, 

na medida em que ao definir a lei (material) apenas pelo seu aspecto substancial, 

ou seja, pelo seu conteúdo, essa teoria acaba por desconsiderar o elemento que 

diferencia a lei das outras regras jurídicas e que dá a ela o caráter de norma 

superior dentro do ordenamento - o processo de sua elaboração. 

Nesse sentido, observa-se que, sem se desconsiderar as diversas 

acepções do termo “lei”, desde a Constituição francesa de 1791, a sua definição 

técnica se identifica com um conceito constitucional, estando especificamente 

relacionada às normas cujo processo de elaboração conta com a participação 

popular394. Outrossim, é necessário verificar, consoante Goffedro Telles Junior, 

que a lei, como espécie de norma jurídica, distingue-se materialmente das outras 

espécies normativas porque só ela se apresenta como emanação da vontade do 

povo, sendo elaborada pelos representantes populares no seio do Parlamento, 

segundo um processo legislativo previamente fixado pela Constituição395. 

Veja-se, por conseguinte, conforme anotado por Carré de 

Malberg, que a conceituação da lei por um critério material não tinha amparo nem 

na Constituição prussiana de 1850 nem em outros textos constitucionais da 

época, como o francês, sendo fruto da interpretação de autores que procuravam 

dar à lei uma função ou destino especial.396 

Nessa tentativa de atribuir à lei um fim especial, identifica-se, 

inclusive, na teoria normativa exposta por Laband (lei material como regra de 

direito) o estabelecimento de uma confusão entre “norma jurídica” e “lei”, 

circunstância que o levava a negar a qualidade de lei aos atos legislativos que 

não expressavam uma “regra de direito” (compreendida, unicamente, como 

aquela incidente sobre a esfera dos direitos individuais) ou, pior, que o permitia 

reconhecer, desde uma perspectiva material (ou seja, se contivesse “regra de 
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 Ver CANOTILHO, J. J. Gomes. A Lei do Orçamento na Teoria da Lei. Boletim da Faculdade de 
Direito, Número Especial: Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor J. J. Teixeira Ribeiro, II. 
Coimbra: Univ. de Coimbra, 1979, p. 552; e MALBERG, R. Carré de. Teoría General del Estado. 
Trad. José Lión Depetre. México: Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 309. 
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 Ver tópico 2.3.1. 
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 Ver MALBERG, op. cit., p. 272-353. 
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direito”), uma medida administrativa como lei397. Além disso, essa conceituação 

servia para Laband defender a inobservância das leis formais pela autoridade 

administrativa, pois, ainda que ele reconhecesse a impossibilidade, em razão de 

sua força formal, dessas leis serem modificadas pela via de ordenações 

administrativas, ele entendia que o descumprimento de seus preceitos não tinha o 

caráter de irregularidade jurídica, porquanto, ao não expressarem uma autêntica 

“regra de direito”, as violações das leis meramente formais não configurariam uma 

ofensa ao direito vigente398. 

Contudo, afora as pertinentes críticas já lançadas, por exemplo, 

por Carré de Malberg à posição labandiana pela qual as “leis administrativas” não 

conteriam regras de direito399, é fundamental esclarecer que o estágio atual da 

Ciência do Direito não permite confundir a norma jurídica (“regra de direito”, na 

expressão de Laband) com a lei, uma vez que esta constitui, na verdade, apenas 

uma das “fontes do direito”.  

De acordo com Miguel Reale, por “fonte de direito” se designa os 

processos ou meios em virtude dos quais as regras jurídicas se positivam com 

legítima força obrigatória, isto é, com vigência e eficácia no contexto de uma 

estrutura normativa; assim, a expressão fonte de direito implica uma “estrutura 

normativa de poder, pois a gênese de qualquer regra de direito (nomogênese 

jurídica) só ocorre em virtude da interferência de um centro de poder, o qual, 

diante de um complexo de fatos e valores opta por dada solução normativa com 

características de objetividade”400. Nessa linha, Goffredo Telles Junior vislumbra 

sete fontes normativas de Direito Objetivo: a) o Poder Constituinte; b) o Poder 

Legislativo; c) o Poder Executivo; d) o Poder Judiciário; e) os usos e costume; f) 

os princípios gerais de direito; e g) a vontade autônoma das pessoas401. 

Dessa maneira, por representar a lei tão somente uma das 

possíveis formas de manifestações do Direito, diferenciando-se das demais em 
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 Especificamente quanto a esse entendimento, ver LABAND, Paul. El Derecho Presupuestario. 
Trad. José Zamit. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1979, p. 08-09. 
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 Ver LABAND, Paul. Le Droit Public de L’Empire Allemand. T. II. Trad. C. Gandilhon. Paris: V. 
Giard et E. Brière, 1900, p. 380. 
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 Ver tópico 2.3.1. 
400

 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 140-141. 
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 TELLES JR, Goffredo. Iniciação na Ciência do Direito. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 106-
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razão do processo legislativo a que é submetida, mostram-se equivocadas as 

confusões, estabelecidas por Laband, entre “lei” e “regra jurídica”, bem como as 

consequências derivadas desse particular entendimento. Ao contrário do 

defendido pelo autor original da teoria dualista da lei, compreende-se, então, que, 

constitucionalmente falando, toda lei, considerada tanto pelo seu aspecto material 

ou apenas pelo seu suposto sentido formal, expressa uma norma jurídica, mas 

nem toda norma jurídica constitui lei, não ao menos no sentido técnico da 

palavra402. 

Indo além, não parece ser adequado imputar à lei qualquer outro 

critério material como elemento essencial de definição (seja a generalidade, a 

abstração, a inovação ou a ingerência na liberdade ou propriedade dos 

indivíduos), pois ainda que se entenda caber à lei, como produto da função 

legislativa do Estado, expressar, precipuamente, regras gerais, originais ou 

mesmo determinado conteúdo específico, se ela, por ventura, manifestar uma 

regra individual, antiga ou de conteúdo diverso, não será correto negar a esse ato 

legislativo o valor e a força de lei, que lhe são próprios e intrínsecos.  

Em outros termos, considerando, conforme aduz Malberg, que o 

campo da lei é ilimitado e indefinido403, cabe questionar: uma lei, editada pelo 

Legislativo, mas tida como meramente formal, pode ser livremente alterada pelo 

Governo (Executivo)?  Os administradores públicos ou os cidadãos podem deixar 

de cumprir uma lei por entenderem ser ela uma lei simplesmente formal? Parece 

que as respostas a essas perguntas não podem ser positivas, senão estar-se-á a 

negar toda a estrutura política e normativa estabelecida a partir da Constituição, 

refutando-se, em última instância, a própria organização do Estado de Direito, 

fundado sob a ordem constitucional posta. 
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 TELLES JR, Goffredo. Iniciação na Ciência do Direito. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 106-
112. 
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 Apesar de tratar, especificamente, da Constituição francesa, esse entendimento exposto por 
Malberg se adapta a outras ordens constitucionais. Diz ele, então, que o campo da lei é ilimitado 
porque a Constituição não indica matérias que se excluam do Poder Legislativo, reservando-as à 
competência administrativa; por outro lado, o campo da lei é indefinido, pois, ao não enumerar, de 
forma limitativa, matérias que devem ser especialmente reservadas ao legislador, a Constituição 
determina para a autoridade administrativa a faculdade de atuar na seara não reservada, 
expressamente, à lei. Assim, o que se extrai do texto constitucional, no que diz respeito à 
competência legislativa, é que o Poder Legislativo pode atuar indistinta e indefinidamente sobre 
qualquer classe de objeto que não se refiram apenas à execução de leis (MALBERG, R. Carré de. 
Teoría General del Estado. Trad. José Lión Depetre. México: Fondo de Cultura Económica, 2001, 
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Não é a toa que mesmo autores, como Jorge Miranda, que 

defendem a essencialidade de um caráter material para se definir a lei (no caso, a 

generalidade), admitindo, por consequência, a perspectiva de uma lei em sentido 

material404, não ousam negar a força jurídica da lei considerada apenas no 

sentido formal: 

“A força de lei é um conceito relacional, que se decompõe num duplo 
alcance material e formal, como capacidade de dispor, positiva ou 
negativamente, originária ou supervenientemente, sobre as relações e 
situações da vida, e como capacidade de agir ou reagir frente a outros 
actos jurídico-políticos. Força de lei material positiva (ou originária) 
consiste na capacidade de dispor originariamente (ou, como por vezes, 
se diz, de inovar) sobre todas as matérias, sobre quaisquer relações e 
situações da vida. Força de lei material negativa (ou superveniente) 
consiste na capacidade de modificar, suspender, revogar ou impedir a 
subsistência da regulamentação de qualquer matéria por lei anterior. 
Força de lei formal positiva consiste na capacidade de modificar, 
suspender, revogar, destruir, eventualmente invalidar actos de outra 
natureza (ou de outra função do Estado) e, em certos casos, outras leis. 
Força de lei formal negativa consiste na capacidade de resistir ou reagir 
a actos doutra natureza (ou doutra função do Estado) ou, em certos 
casos, a outras leis, não se deixando modificar, suspender, revogar ou 
destruir por eles. A força de lei material e a força de lei formal positiva 
reconduzem-se a força de lei activa; a forma de lei formal negativa a 
força de lei passiva. A força de lei material e a força de lei formal 
positiva referem-se ao acto legislativo em si mesmo; a força de lei 
formal negativa refere-se mais às normas por ele criadas”405 

 

Dessa maneira, consoante já fora anteriormente exposto por Von 

Martitz, Myrbach-Rheinfeld, Haenel, Heller, Carré de Malberg e tantos outros, não 

é acertado falar em leis meramente formais, haja vista constituir toda deliberação 

emanada sob a forma legislativa pelo Parlamento uma norma superior de direito; 

em outras palavras, todos os atos legislativos do Parlamento têm força e valor de 

lei.406 

Na realidade, pode-se até questionar a manifestação de 

determinados conteúdos pela forma legislativa, falando-se em crise de 
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 Diz Jorge Miranda: “continuamos a pensar quer em tese geral quer com base nos dados de 
Direito constitucional positivo português, que se justifica uma perspectiva favorável à lei em 
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Manual de Direito Constitucional. T. V. 3ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 139 e 145). 
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legislação407 e cogitando-se da existência de leis-medida ou leis não-norma408, 

mas isso não tem o condão de retirar da lei, seja ela vista por um aspecto material 

ou apenas sob um critério formal, a força que lhe é inerente. Quando o Poder 

Legislativo decide expressar sua posição sobre determinado assunto que, por 

princípio, não deveria ser objeto de uma função propriamente legislativa, 

manifestando-a em forma de lei, ele pretende dar um matiz de superioridade 

normativa à matéria regulada, exigindo que essa decisão, popularmente 

soberana, seja observada por todos, em especial pelos outros agentes públicos, 

que ficam impedidos de modificá-la ou revogá-la por meio de outro ato estatal de 

diferente natureza. 

Portanto, parece evidente que a distinção entre lei material e lei 

formal não conduz a nenhum efeito jurídico prático, sendo somente válida como 

análise acadêmica e instrumento de didática, pois, independentemente de seu 

conteúdo, o mandamento legislativo tem eficácia jurídica e deve ser observado 

por todos, tanto por particulares, como pela Administração. Em situação análoga, 

destaca-se que a distinção, corriqueiramente apresentada pela doutrina 

constitucionalista, entre normas materialmente e formalmente constitucionais 

jamais significou a retirada da força jurídica superior das normas constitucionais 

simplesmente formais, servindo apenas como classificação pedagógica409.  

Enfim, não deve existir lei para não ser cumprida e as disposições 

orçamentárias, ao serem expressas por lei, também devem ser observadas pela 

Administração. A mera classificação doutrinária da lei do orçamento como lei em 

sentido formal não é, por conseguinte, suficiente para afastar sua inerente força 

normativo-jurídica.  
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II) Crítica à definição do orçamento público como ato 

administrativo  

Outro ponto exposto pelas teorias orçamentárias clássicas que 

merece crítica é a definição do orçamento público como mero ato administrativo 

executivo. 

No caso, é preciso ressaltar ter esse entendimento origem na 

prévia distinção formulada por Laband entre “regra de direito” e “regra de 

administração”. Sobre este tema, recorda-se, consoante as linhas traçadas pelo 

autor, constituir “regra de direito” somente aquelas normas que afetavam, de 

algum modo, a esfera jurídica do indivíduo, enquanto que a “regra de 

administração” se referia às normas destinadas, exclusivamente, a regular a 

atividade do Estado, dirigindo a conduta de seus agentes, sem importar nenhuma 

faculdade ou direito aos cidadãos. 

Com substrato nessa peculiar divisão, Laband compreendia, 

então, ser a lei orçamentária uma mera “lei administrativa” desprovida de caráter 

jurídico, na medida em que ela não expressava uma “regra de direito”, 

condicionadora dos interesses individuais. Ademais, ao argumentar que o 

orçamento público não satisfazia a nenhuma necessidade do Direito, 

relacionando-se, na realidade, a uma exigência econômica do Estado, ele 

expunha não ter a sua elaboração nada que ver com a legislação, pois essa 

deveria se restringir a ditar “regras de direito”. Assim, a confecção do orçamento 

público, por se referir a uma questão estritamente administrativa, sem conexão 

com a seara jurídica, figuraria, mais propriamente, no exercício da função 

executiva estatal410, constituindo, na verdade, um ato de administração. Contudo, 

face à expressa previsão constitucional e unicamente em razão disso, a 

aprovação do orçamento devia seguir as formalidades legislativas, configurando, 

por conseguinte, uma lei simplesmente formal. Nesse passo, por não ser a lei 

orçamentária um ato tipicamente legislativo, a sua fixação pelo Parlamento 

deveria ser feita em rigorosa observância ao direito vigente. É, portanto, seguido 
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essa lógica muito específica que Laband afirmava ser a lei orçamentária um ato 

administrativo, veiculador de um mero plano financeiro para o Estado.  

Em resumo, de acordo com Laband, por ser desprovida de valor 

jurídico, ao não expressar “regra de direito”, a lei orçamentária devia ser 

compreendida como uma simples lei formal, configurando o orçamento público 

propriamente dito como um ato administrativo de aplicação das leis preexistentes. 

Assim, para ele o orçamento público representava, basicamente, uma conta 

descritiva das receitas e dos gastos a serem empreendidos pelo Estado, 

conforme determinado pelo direito vigente. 

Anota-se, no entanto, que, apesar de Laband qualificar o 

orçamento público propriamente dito como mera conta, isso não importava, 

contraditoriamente, a negação do conteúdo normativo das disposições 

orçamentárias, tendo Laband tão somente rejeitado o caráter jurídico das regras 

previstas no orçamento. Essa conclusão pode ser, inclusive, inferida de alguns 

trechos de sua doutrina, como na passagem em que diz: “nadie puede negar que 

el Presupuesto contiene normas para la Administración”411; devendo-se destacar, 

ainda, que, em outra ocasião, ele afirma ser o orçamento um “programa de 

administração” para o exercício vindouro, constituindo uma regra a qual a 

autoridade administrativa tem que se sujeitar412.413 

Desse modo, se é certo que a disposições orçamentária 

apresentam um caráter normativo, configurando a suposta ausência de conteúdo 

jurídico o motivo pelo qual Laband entendia não ser a aprovação do orçamento 

um ato típico da função legislativa, circunstância que o levava a classificar o 

orçamento público como um ato administrativo, pode-se deduzir que, afastada a 
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premissa inicial, consistente na definição de “regra de direito” - ou em outros 

termos, “norma jurídica” - como sendo apenas as disposições que tivessem por 

fim regular as relações jurídicas individuais, toda a construção teórica labandiana 

perde o sentido, caindo como um castelo de cartas.  

Outrossim, sem deixar de relevar as específicas circunstâncias 

históricas e políticas que envolveram a formulação da noção de “regra de direito” 

(Rechtssatz) pela dogmática jurídica alemã, mas ressaltando que ela não se 

mostra adequada à moderna compreensão do Direito, tanto que sua aceitação 

ficou restrita aos publicistas alemães do Século XIX, evidencia-se que toda a 

teoria orçamentária de Laband, ao culminar com a categorização do orçamento 

como ato administrativo, desprovido de valor jurídico e veiculador de mera conta 

financeira, merece ser revista. 

Antes, porém, de exploramos propriamente a validade do conceito 

de “regra de direito”, é necessário se fazer uma pequena digressão para observar 

que a teoria orçamentária labandiana resta, desde logo, comprometida se 

considerarmos que, apesar das disposições constantes do orçamento serem 

dirigidas, primordialmente, à Administração, elas se refletem também na esfera 

dos direitos individuais, constituindo, ao menos, uma garantia dos cidadãos contra 

o arbítrio governamental. Sob essa ótica, as prescrições concernentes ao 

funcionamento administrativo do Estado não seriam indiferentes aos interesses da 

coletividade, atingindo, ainda que indiretamente, os direitos de seus membros, 

circunstância que levaria à conclusão de configurar o orçamento público uma 

“regra de direito”, inviabilizando, por conseqüência, a sua classificação como 

mero ato administrativo, desprovido de valor jurídico, como fazia Laband.414 

 

II-a) Crítica à definição do orçamento público como ato 

administrativo a partir da noção de “regra de direito” 

Particularmente sobre insubsistência do conceito de “regra de 

direito” frente à atual concepção de “norma jurídica”, deve-se começar lembrando 
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não conseguir o homem, por sua natureza, viver senão em sociedade, devendo 

se submeter às normas que regem os grupos sociais, dentre as quais se 

destacam as normas jurídicas. Nesse passo, expõe Maria Helena Diniz: 

“a sociedade sempre foi regida e se há de reger por um certo número 
de normas, sem o que não poderia subsistir. A vida em sociedade exige 
o estabelecimento de normas jurídicas que regulem os atos de seus 
componentes; são os mandamentos dirigidos à liberdade humana no 
sentido de restringí-la em prol da coletividade, pois essa liberdade não 
pode ser onímoda, o que levaria ao caos. As normas de direito visam 
delimitar a atividade humana, preestabelecendo o campo dentro do qual 
pode agir. Sua finalidade é traçar as diretrizes do comportamento 
humano na vida social, para que cada um tenha o que lhe é devido, e 
dirigir a liberdade no sentido da justiça, estabelecendo, para a vantagem 
de todos, os marcos das exigibilidades recíprocas, garantindo a paz e a 
ordem da sociedade.”415 

 

Assim, consoante aponta a citada autora, o “poder” é elemento 

essencial no processo de criação da norma jurídica, pois só é jurídica a norma por 

ele - poder - declarada. Desse modo, toda norma jurídica envolve uma escolha 

pelo centro de poder, constituindo uma decisão dentre os muitos caminhos 

possíveis. Contudo, é fundamental sublinhar que o estabelecimento de uma 

norma jurídica não deve estar sujeita a uma força arbitrária, mas, sim, a um 

conjunto de circunstâncias fático-axiológicas incidentes sobre determinada 

realidade social, que conduzem ao atendimento das necessidades de ordem, 

equilíbrio e justiça.416  

Mas, em que pese a importância do exame de sua gênese, o que 

se deve entender propriamente por “norma jurídica”? De acordo com Tércio 

Sampaio Ferraz Júnior, “não há uma, mas inúmeras noções de norma jurídica”417, 

afirmando, no entanto, que “a opinião prevalecente na doutrina dogmática é de 

que a norma jurídica é uma espécie de imperativo despsicologizado”418.  

Nessa linha, Tércio Ferraz Júnior define a norma jurídica como 

“um diretivo vinculante, coercivo, no sentido de institucionalizado, bilateral, que 

estatui uma hipótese normativa (facti speceis) à qual se imputa uma 
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consequência jurídica (que pode ser ou não uma sanção) e que funciona como 

um critério para a tomada de decisão (decidibilidade)”419.  

Melhor explicando, o mencionado autor expressa, seguindo a 

dogmática analítica contemporânea, constituir a norma jurídica um comando 

genérico e universal que não identifica nem o comandante nem o comandado (ou 

seja, emissores e receptores da norma), servindo, na verdade, para qualificar os 

papéis sociais por eles desempenhados. Todavia, os papéis sociais 

implicitamente previstos na norma devem ser abstraídos para se compreender a 

norma jurídica apenas como uma proposição vinculante, detentora de caráter 

impositivo, funcionando como base para a tomada de uma decisão. Ademais, a 

concepção da norma jurídica como “imperativo despsicologizado” implica o 

reconhecimento de ser ela composta por uma hipótese normativa, uma situação 

de fato, a qual se imputa uma consequência ou efeito jurídico.  Finalmente, o 

autor explicita, segundo a doutrina recente, não ser a sanção um elemento 

primordial para a definição do caráter vinculante da norma jurídica, assim como 

também não são a generalidade/abstração e a bilateralidade, explicando, 

especialmente quanto a essa última, que nem toda norma jurídica estabelece 

relações entre sujeitos; porém, assevera que a bilateralidade pode integrar a 

estrutura da norma jurídica quando compreendida no sentido de alteridade.420  

Outra teoria normativa bastante aceita e difundida no meio jurídico 

brasileiro, é aquela exposta por Goffredo Telles Júnior ao definir a norma jurídica 

como um “imperativo autorizante, harmonizado com a ordenação ética vigente”421; 

isto é, um mandamento que estabelece o comportamento a ser seguido, conforme 

as convicções, concepções ou princípios vigentes em determinado grupo social, e 

que autoriza a reação contra o ato que o viola. Nesses termos, segundo o autor, o 

traço distintivo da norma jurídica em relação às outras espécies normativas é o 

autorizamento, compreendido como a permissão para que a pessoa ou ente 
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lesado exija seu cumprimento ou a reparação do dano, sob pena de imposição da 

respectiva sanção, pois somente as normas jurídicas são autorizantes422. 

Nessa esteira, observa-se que a conceituação da norma jurídica a 

partir da idéia de “imperativo autorizante” também leva à exclusão da sanção, da 

coação e da generalidade/abstração como elementos específicos de definição da 

norma jurídica423, constituindo, na verdade, o autorizamento a característica que 

confere juridicidade às normas.  

Apresentadas, então, duas das principais teorias normativas da 

atualidade, que conceituam a norma jurídica como um “imperativo 

despsicologizado” ou mesmo como um “imperativo autorizante”, pode-se 

constatar estar absolutamente ultrapassada a formulação teórica levada a cabo 

pela dogmática alemã do Século XIX, que defendia ser regra jurídica apenas as 

prescrições que influíssem na esfera individual dos cidadãos. Na realidade, com 

esteio nessas modernas doutrinas (“imperativo despsicologizado” ou “imperativo 

autorizante”), a qualificação jurídica de uma norma decorre da “coercibilidade” ou 

do “autorizamento” de seus comandos.  

Destarte, considerada a inaplicabilidade da teoria da “regra de 

direito”, isto é, sendo a norma jurídica caracterizada, na verdade, pela 

coercibilidade ou autorizamento de seu comando, a premissa básica estabelecida 

por Laband para montagem de sua teoria orçamentária resta quebrada, 

importando o conseqüente desmanche de suas outras conclusões. 

No caso, se o conceito de norma jurídica é muito mais abrangente 

do que aquele definido pelo referido autor alemão, não se resumindo apenas aos 

atos que condicionam os interesses individuais dos particulares, a distinção entre 

“regra de direito” e “regra de administração” mostra-se sem razão. Logo, as 

normas reguladoras da atividade administrativa do Estado não podem ser 

enxergadas como meras “leis administrativas”, desprovidas de conteúdo jurídico; 

ao contrário, representam autênticas regras jurídicas, expressando comandos 

coercitivos ou mandamentos autorizantes a serem seguidos pelos gestores 
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públicos, sob pena de sanção.  Mais que isso, restando certo não ser a atuação 

legislativa restrita à imposição de normas condicionadoras dos interesses 

individuais (“regras de direito”), como postulava Laband, a organização da 

atividade administrativa estatal pode, perfeitamente, ser objeto de deliberação 

pelo Parlamento, constituindo a regulação da matéria típico exercício da função 

legislativa.  

Nesses termos, por ter o orçamento público a função de regular a 

atividade financeira do Estado, fixando balizas e limites para atuação do 

administrador público, especialmente no que tange aos gastos, é induvidoso que 

ele explicita verdadeiras normas jurídicas, representando, portanto, a sua 

aprovação pelo Parlamento, um perfeito ato legislativo, ou seja, lei em sentido 

pleno (formal e material).  

Além do mais, quando afastada a divisão entre “regra de direito” e 

“regra administrativa”, percebe-se que não se pode mais negar que os atos 

administrativos são também dotados de juridicidade. Assim, a redução do 

orçamento a um ato administrativo não lhe retira o conteúdo jurídico, como 

pretendia Laband e algum de seus seguidores, pois o ato administrativo, incluso o 

estritamente executório, também é, em última instância, um ato jurídico, 

inexistindo, portanto, razão para compreender o orçamento como mera conta, 

desprovida de valor jurídico.  

Veja-se, por fim, que, mesmo se desconsiderássemos a dimensão 

política do orçamento público, caso a competência para fixá-lo fosse, a título 

meramente hipotético, atribuída ao Chefe do Executivo pela Constituição, o 

orçamento continuaria a conservar não só a sua juridicidade, mas a própria 

normatividade que lhe é inerente, configurando um “ato administrativo normativo”, 

pois a normatividade jurídica do orçamento independe de ser ela determinada 

pelo Parlamento ou pelo Executivo, derivando, na verdade, da “coercibilidade” ou 

do “autorizamento” de suas disposições. E nem poderia ser diferente, porquanto 

não seria aceitável que um gestor público local pudesse livremente descumprir as 

disposições orçamentárias estabelecidas pelo Governo central, realizando gastos 

não previstos ou despesas a maior, sem que isso resultasse em conseqüências 

jurídicas. 
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Conclusões semelhantes podem ser extraídas da doutrina de 

Francisco Campos: 

“O ato administrativo, se é um ato jurídico, e não apenas uma simples 
operação material, há de ter e terá necessariamente, consequências e 
efeitos jurídicos. Ou consistirá em uma ordem, embora fundada em lei, 
a qual restringirá a esfera da liberdade individual, ou em autorização, 
mediante a qual se permite a um indivíduo ou a um órgão administrativo 
inferior a prática ou o exercício de determinada atividade, ou se edita, 
no uso de uma faculdade legal, cuja utilização se deixou ao juízo da 
autoridade administrativa, quanto à sua conveniência, oportunidade ou 
necessidade, uma proibição ou uma restrição, até então inexistente ou 
inefetiva. Pelo fato de haver conceituado o orçamento como ato 
administrativo, não obstante a alta categoria dos poderes a que a 
Constituição atribui a competência para editá-lo, Laband não pode 
considerá-lo como juridicamente indiferente ou como insuscetível de 
gerar efeitos jurídicos. (...) Lei em sentido formal, lei material, ou ato 
administrativo (pouco importa a denominação que se lhe dê na tipologia 
categorial dos atos jurídicos), o orçamento teria os mesmos efeitos 
jurídicos, ou dele dependeria a gestão financeira do Govêrno (...) 
Recusando ao orçamento o caráter de lei propriamente dita, ou de lei 
em sentido material, Laband, entretanto, com o conceituá-lo como ato 
administrativo, não conseguiu seu intento de o reduzir a uma simples 
operação de contas, indiferente ao direito ou sem a capacidade para 
produzir efeitos jurídicos, pois o ato administrativo ainda é ato jurídico e 
dêle resultam ou podem resultar os efeitos jurídicos que lhe são 
imputados na lei ou na Constituição. É evidente, pois, que do ponto de 
vista constitucional, o orçamento, seja qual for a categoria, a classe ou a 
definição jurídica que se lhe atribua, contém, ao contrário do que 
sustenta Laband, ordem, autorização, proibição e preceito jurídico. (...) 
Assim ao contrário do que doutrina Laband, a lei orçamentária contém o 
seguinte preceito jurídico de ordem geral: o Tesouro não poderá efetuar 
pagamento de nenhuma soma, ainda que a ela o indivíduo tenha direito 
em virtude de lei, contrato ou qualquer outro título jurídico, se do 
orçamento não constam os fundos necessários à satisfação da dívida, 
e, reciprocamente, o Estado não poderá exigir, do indivíduo imposto, 
contribuição ou outra qualquer prestação tributária, se não figura na lei 
orçamentária como elemento da receita autorizada”.424 

 

Em síntese, refutada a teoria da “regra de direito”, a compreensão 

da lei orçamentária como mero ato administrativo, sem conteúdo jurídico e, por 

conseguinte, veiculadora de simples conta financeira, nos termos proposto por 

Laband, revela-se profundamente equivocada. 
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II-b) Crítica à definição do orçamento público como ato 

administrativo em razão de sua vinculação ao direito preexistente 

Demonstrado que, para Laband, a negação do caráter jurídico do 

orçamento público e a sua conseqüente classificação como ato administrativo 

estavam intrinsecamente relacionadas a uma particular conceituação da norma 

jurídica a partir da noção de “regra de direito”, é absolutamente surpreendente 

que uma respeitável parcela da doutrina estrangeira, em especial francesa e 

italiana, sem respaldar essa concepção de “regra de direito”, tenha tão facilmente 

digerido as conclusões da teoria orçamentária labandiana. 

Sublinha-se, então, que, sem se apoiar nos fundamentos da teoria 

labandiana, construída sobre o alicerce da idéia de “regra de direito”, muitos 

autores estrangeiros reproduziram a compreensão do orçamento público como 

ato administrativo executório, limitado a executar o Direito preexistente, devendo-

se anotar, no entanto, que, para defender tal posição, eles foram além, ousando 

fazer, diretamente, aquilo que nem mesmo o próprio Laband fora capaz: negar a 

normatividade das disposições orçamentárias. 

Assim, ainda que os efeitos práticos sejam os mesmos, observa-

se haver, porém, uma sensível diferença na justificação da teoria orçamentária 

labandiana e naquelas defendidas por muitos de seus seguidores: enquanto 

Laband não negava, particularmente, a normatividade do orçamento público, 

atribuindo a ele a natureza de “ato administrativo”, veiculador de uma mera conta, 

em razão da suposta ausência de conteúdo jurídico (na medida em que não 

expressava “regras de direito”); a doutrina estrangeira, por outro lado, aderiu, de 

pronto, às conclusões de Laband por considerar ser o orçamento desprovido de 

qualquer carga normativa própria, representando, tão somente, uma simples 

contabilização financeira elaborada de acordo com o direito vigente ou, quando 

muito, uma mera autorização - faculdade - dada ao Executivo pelo Parlamento. 

Isto é, de um modo geral, a doutrina majoritária estrangeira, a despeito de não 

corroborar com premissa labandiana da “regra de direito”, avalizou as conclusões 

do autor alemão, defendendo a natureza administrativa executória do orçamento 

público, basicamente pelo fato dele não expressar um conteúdo geral e abstrato, 

concentrando-se em aplicar a legislação material vigente. 
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Seja como for e independentemente das metodologias ou 

justificativas teóricas, o certo é que tanto Laband como os autores que se 

inspiraram em sua doutrina afirmavam ser o orçamento público um mero ato 

administrativo, limitado a aplicar o direito objetivo preexistente, sendo a 

intervenção parlamentar exigida unicamente face à necessidade de se efetuar um 

controle político dos atos executivos estatais, ou melhor, representando a 

aprovação da lei orçamentária um simples “voto de confiança” dado pelo 

Parlamento ao programa proposto pelo Governo. Todavia, a despeito do 

brilhantismo daqueles que defendem a natureza meramente executória da lei 

orçamentária, não se pode concordar com essa posição, porquanto parece ser 

completamente desarrazoado negar a normatividade jurídica da lei orçamentária. 

Ora, para que serve o orçamento público? Não é ele um 

instrumento de regulação da atividade financeira do Estado no que tange, 

especialmente, aos gastos? Não impõe a lei orçamentária ao Governo, no 

mínimo, uma proibição de efetuar despesas fora daquelas relacionadas em seu 

quadro e uma limitação quantitativa aos gastos autorizados? Ainda que se defina 

a lei orçamentária como uma “lei de autorização” (como diz a doutrina tradicional 

italiana) ou, no máximo, um “ato-condição” (como afirmam Jèze e parcialmente 

Duguit), não representaria o “autorizamento” ou o “condicionamento” da execução 

do orçamento uma forma de limitação normativa da atuação governamental pelo 

Parlamento, podendo, por isso mesmo, ser expresso em lei? 

Sobre a inerente normatividade jurídica do orçamento público, 

repita-se, desde logo, ser ela derivada dos próprios perfis político e jurídico da 

instituição orçamentária425, constituindo um elemento histórico e intrínseco ao 

instituto, sem o qual ele restaria descaracterizado. Contudo, ainda que se 

desconsidere a evolução histórica do orçamento público e se concentre apenas 

no aspecto técnico-jurídico das teorias que negam a sua normatividade jurídica, 

pode-se constatar que elas também não têm maior sustentação.  

Primeiramente, ainda que se admitisse a definição do conceito de 

lei por um critério material, nos termos apresentados por Rousseau, a suposta 

ausência da generalidade e abstração das disposições orçamentárias não poderia 
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conduzir, prontamente, à negação da normatividade do orçamento, pois, 

conforme examinado no tópico anterior, o caráter normativo-jurídico de um 

comando não se relaciona com esses critérios materiais utilizados para definir a 

lei426; em outras palavras, não se pode confundir a noção de “lei” com a de 

“norma jurídica”. Assim, o fato do orçamento público poder conter, eventualmente, 

disposições “individuais e concretas” não afasta a sua normatividade jurídica, pois 

essa é caracterizada por outros elementos como a “coercibilidade” ou o 

“autorizamento” dos mandamentos. 

Ademais, a questão de ser o orçamento elaborado em 

observância ao direito objetivo vigente tampouco é suficiente para afastar a 

normatividade da lei orçamentária. Nesse ponto, salienta-se que, malgrado uma 

grande parte das despesas previstas no orçamento público derive, efetivamente, 

de vinculações constitucionais, legais ou, até mesmo, contratuais, refletindo 

gastos “obrigatórios” do Estado, é certo, por outro lado, que o Parlamento não 

determina o destino das receitas somente com base nas leis e obrigações estatais 

preexistentes, mas, também, em observância às necessidades que 

voluntariamente seleciona para serem atendidas427. Outrossim, por não serem 

essas despesas, ditas “discricionárias”, decorrentes de uma aplicação da 

legislação financeira anterior, especificamente quanto a elas, o orçamento jamais 

poderia configurar um mero ato administrativo executório, pois a lei orçamentária 

constituiria o próprio fundamento legal de sua existência.  

Já no que toca aos gastos ditos “obrigatórios”, apesar de 

efetivamente não constituir a lei orçamentária o fundamento legal de sua 

existência ou validade, ela representa, contudo, o fundamento legal de sua 

concretização, na medida em que as normas constitucionais dos Estados 

modernos expressamente exigem a específica autorização do Legislativo para 

realização de qualquer despesa, ensejando, em caso de descumprimento, uma 

série de conseqüências jurídicas que, a depender do ordenamento de cada país, 

                                                 
426

 Lembra-se que Laband também não entendia ser a generalidade e a abstração elementos 
integrantes do conceito de “regra de direito” (LABAND, Paul. El Derecho Presupuestario. Trad. 
José Zamit. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1979, p. 8 e 22). 
427

 MALBERG, R. Carré de. Teoría General del Estado. Trad. José Lión Depetre. México: Fondo 
de Cultura Económica, 2001, p. 336. 
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vão desde o reconhecimento da irregularidade dos gastos à responsabilização 

política, civil e penal do gestor do gestor público.  

Assim, considerando que a lei orçamentária tem por objetivo fixar 

os limites financeiros da atuação estatal, impedindo a realização de despesas não 

previstas ou o dispêndio de valores superiores ao que foi autorizado, mostra-se 

inadequado, consoante as modernas teorias da norma (“imperativo 

despsicologizado” ou “imperativo autorizante”) negar a patente carga normativa 

jurídica de suas disposições, reduzindo-a a um mero ato administrativo 

executório, veiculador de mera conta financeira. 

Inclusive, é importantíssimo registrar, novamente, o seguinte: 

ainda que o orçamento fosse um ato administrativo executivo, isso não lhe 

retiraria a juridicidade, pois o ato administrativo é um ato jurídico. Por isso, a 

conclusão, exposta originalmente por Laband e corroborada especialmente por 

Jèze, no sentido de que o orçamento de receitas e o orçamento relativo às 

despesas obrigatórias não têm nenhuma significação jurídica, retratando mera 

conta, são completamente despropositadas.  

Ademais, vale anotar que se fosse a lei orçamentária realmente 

um mero ato administrativo executivo, fadado a simplesmente aplicar a legislação 

preexistente, a efetivação das despesas previstas por essas leis não dependeria 

da prática de outros atos tipicamente executórios, como o empenho, por exemplo. 

Vê-se, então, que, por não ser a previsão orçamentária o ato que dá efetiva 

concretude as despesas determinadas pelas leis anteriores, isso também não 

justificaria a compreensão do orçamento como um ato notadamente executório.  

Indo além, parece ser a definição do orçamento público como um 

“ato-condição” igualmente insuficiente para afastar a normatividade da lei 

orçamentária. Nesse sentido, frisa-se, a priori, que o simples fato de uma lei 

condicionar o exercício de direitos estabelecidos em outra lei não tem a 

capacidade de retirar a natureza eminentemente legislativa da primeira, ou seja, 

não afasta a sua normatividade, que deverá ser, em verdade, apurada a partir das 

específicas disposições condicionadoras428. Do mesmo modo, o fato de estar a 
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 Mutatis mutandis, se tomarmos o ordenamento jurídico brasileiro como exemplo, pode-se 
constatar que existem inúmeros direitos constitucionalmente assegurados que dependem 
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realização de uma despesa, prevista em lei anterior, condicionada à sua 

autorização na lei orçamentária, não pode significar a pronta redução desta a um 

mero ato administrativo. 

Outrossim, ainda que o orçamento público seja definido como um 

“ato-condição”, a sua aprovação por lei, em razão de expressa determinação 

constitucional, o transformaria em um “ato legislativo condicionante” e não num 

“ato administrativo condicionante” fixado pelo Parlamento, sendo a sua 

normatividade particularmente caracterizada pelo próprio condicionamento 

imposto, qual seja: necessidade de uma explícita e específica autorização do 

gasto pelo orçamento e proibição de realizar despesas não previstas ou acima da 

soma determinada pelas disposições orçamentárias. 

Repita-se, então, que é errôneo classificar a lei orçamentária 

como um ato administrativo, tipicamente executivo, porquanto, apesar de ser 

aprovada em observância ao Direito vigente, ela exprime uma autêntica carga 

jurídico-normativa ao condicionar a efetivação das despesas, inclusive as 

obrigatórias, aos limites substanciais e quantitativos por ela determinados.  

Mais que isso, anota-se que independentemente da classificação 

doutrinária que se dê ao orçamento público (lei ou ato administrativo), a 

normatividade jurídica que lhe é inerente restaria caracterizada, pois ele constitui, 

por sua própria natureza, um ato destinado a produzir efeitos jurídicos, limitando, 

especialmente no que se refere aos gastos, a ação executiva estatal, ou seja, 

suas disposições são dotadas dos elementos que efetivamente definem uma 

                                                                                                                                                    
expressamente de uma lei específica para serem exercidos, o direito de greve dos servidores 
públicos, previsto no art. 37, VII, da CF, é um exemplo (“o direito de greve será exercido nos 
termos e nos limites definidos em lei específica”). Vê-se, pois, que, nessa situação, a lei específica 
constitui uma condição para a efetivação do direito de greve no serviço público, mas certamente 
isso não significa que, quando for editada, ela corresponderá a um ato administrativo, 
configurando uma lei meramente formal; nem tampouco se poderá dizer que as condições 
impostas são desprovidas de normatividade jurídica. Na verdade, a normatividade jurídica da lei 
específica deverá ser apurada a partir de suas próprias disposições. Ademais, para evitar a 
oposição ao exemplo anterior, em razão da hierarquia das normas, destaca-se que o mesmo 
raciocínio pode ser utilizado na hipótese do art. 168-A do Código Penal brasileiro (“Deixar de 
repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal 
ou convencional”). Vê-se, portanto, que a configuração do crime de “apropriação indébita 
previdenciária” previsto na lei penal ordinária do país está condicionada aos prazos e formas 
previstos na lei financeira, mas isso não torna essa última em ato-condição administrativo, 
mantendo ela, seguramente, a sua qualidade normativa própria. 
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norma jurídica - “coercibilidade” ou “autorizamento”, a importar variadas 

conseqüências jurídicas em caso de descumprimento. 

Por isso, conforme já dito anteriormente, mesmo que o orçamento 

público fosse um ato administrativo editado pelo Executivo, ele seria um “ato 

normativo”, destinando-se a regular, ou dito de outra maneira, a condicionar, ao 

menos, a administração financeira relativa aos gastos, podendo o 

descumprimento de suas disposições produzir as mesmas conseqüências 

jurídicas. 

Agora, saindo do plano exclusivo das despesas e voltando a 

atenção para o orçamento público como um “todo orgânico”, em que pese a lei 

orçamentária não ter por objetivo precípuo inovar o ordenamento jurídico 

financeiro, também não parece acertado afirmar que ela se resumiria a aplicar o 

Direito preexistente, pois é primordial observar que o orçamento não apenas 

descreve os gastos a serem realizados pelo Estado e o valor estimado de 

arrecadação, mas, muito mais que isso, ele serve para, de um modo global, afetar 

a receita prevista às despesas nele especificadas.  

Nesse sentido, como já dizia Haenel, por representar o orçamento 

um instrumento de gestão financeira, pelo qual se estabelece uma relação entre 

os ingressos e os gastos, a sua função jurídica consiste na afetação das receitas 

às necessidades anuais da administração financeira que foram aprovadas pelo 

Legislativo. Assim, é a lei orçamentária que permite o emprego dos recursos 

arrecadados nas despesas fixadas, cabendo ao orçamento público resumir, 

ordenar e limitar as disposições legislativas especiais referentes aos ingressos e 

despesas para um exercício econômico determinado429.  

Essa idéia também é atestada por Malberg, tendo ele asseverado 

que, ao aprovar o orçamento para o ano seguinte, o Legislativo tem por objetivo 

principal determinar os gastos aos quais deverão ser afetados os ingressos 

previstos; em outras palavras, segundo o autor, por meio do orçamento o 

Parlamento estabelece para quais usos administrativos se empregarão os 
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 Apud LABAND, Paul. Le Droit Public de L´Empire Allemand. T. VI. Trad. C. Gandilhon. Paris: 
Ed. Giard et Brière, 1900, p. 392-393; Apud BEREIJO, Alvaro. El Presupuesto del Estado. 
Introducción al Derecho Presupuestario. Madrid: Editorial Tecnos, 1969, p. 104-105. 
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recursos arrecadados, fixando esse emprego com base nas leis e obrigações 

anteriores, bem como em outras necessidades que entenda relevante. Por isso, 

ele entende ser o orçamento um “estatuto superior” regente da ação 

administrativa, pelo qual se prescreve a apropriação e o aproveitamento que 

devem ser dados aos créditos postos à disposição do poder público.430 

Sob essa perspectiva, também não há razão para negar a 

normatividade jurídica da lei orçamentária, refutando, por conseqüência, a sua 

materialidade, justamente porque, apesar de ser elaborada em observância ao 

Direito vigente, ela não se restringe a contabilizar as receitas e despesas 

derivadas da legislação financeira ou a demonstrar a concordância do Parlamento 

com o programa governamental; mais que isso, ela tem um propósito específico, 

singular, qual seja: preparar a gestão financeira do Estado para o ano seguinte, 

afetando anualmente as receitas às despesas, isto é, dando um destino particular 

aos recursos a serem arrecadados, num específico exercício financeiro. 

Portanto, ao acrescentar algo novo à gestão financeira do Estado 

– afetação das receitas às despesas -, com a conseqüente limitação da ação 

executiva aos termos aprovados, a lei orçamentária é dotada de um caráter 

primário, típico a todas as leis, e o fato de muitos gastos terem por fundamento a 

legislação preexistente não lhe retira essa qualidade, devendo-se, inclusive, 

ressaltar que, mesmo se ela apenas repetisse as despesas e receitas previstas 

pelas leis preexistentes, isso também não descaracterizaria a sua primariedade, 

pois a mera repetição de disposições constantes de uma legislação anterior não 

tem o condão de transformar uma lei em ato administrativo executório431. 

Vê-se, pois, que muito além de apenas refletir a legislação 

financeira preexistente, é preciso constatar que a lei orçamentária possui a 

imprescindível função de integrar toda a legislação financeira vigente, compilando, 

ordenando e resumindo a totalidade das disposições relativas a ingressos e 

gastos previstos nas leis especiais, para, a partir da organização efetuada, 

                                                 
430

 MALBERG, R. Carré de. Teoría General del Estado. Trad. José Lión Depetre. México: Fondo 
de Cultura Económica, 2001, p. 336. 
431

 Sobre esse aspecto, pode-se constatar a existência de inúmeras disposições legislativas que 
reproduzem o conteúdo normativo previsto na constituição ou mesmo em outras leis, sem que isso 
lhes retire a substancialidade, ou seja, sem que isso implique a natureza meramente formal do ato 
legislativo em questão.  
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distribuir os recursos de modo a atender não só essas obrigações legais como 

também as outras demandas livremente aprovadas pelo Legislativo. Não 

bastasse isso, considerando que, na maioria das vezes, a legislação preexistente, 

por ser genérica, não prevê os exatos montantes das receitas e das obrigações 

dela derivadas, cabe à lei orçamentária estimar a arrecadação e especificar a 

quantia que será disponibilizada à Administração para cumprimento dos 

encargos, servindo o valor atribuído a cada despesa de limite à atuação financeira 

do gestor público. 

Nesse passo, o fato da lei orçamentária ser composta por quadros 

numéricos que indicam os valores estimados dos ingressos e as quantias 

referentes a cada dotação de gasto não reduz a sua natureza, como querem 

muitos, a uma mera conta patrimonial, pois, consoante afirma Fonrouge, os 

montantes de receita e despesa expressos na lei orçamentária possuem caráter 

substancial e integram o ato legislativo, cumprindo os “anexos” do texto legal uma 

função explicativa, que não é juridicamente independente432. Por isso, mais que 

uma planilha contábil, a lei orçamentária estabelece, em cifras, os limites dentro 

dos quais deve se desenvolver a atividade executiva estatal; em outras palavras, 

os valores monetários expostos na lei orçamentária têm significação jurídica, 

porquanto integram as regras disciplinadoras da gestão financeira do Estado, 

servindo de balizas para atuação da Administração.433 

Em resumo, ao ser a lei orçamentária responsável por fixar, de 

maneira primária, as bases jurídicas para a atuação do Governo para o exercício 

financeiro subseqüente, não se mostra adequado classificá-la como um ato 

administrativo de execução do Direito vigente. Ao contrário, mesmo considerando 

a não incidência do princípio da anualidade tributária na maioria dos 

ordenamentos modernos, ela se revela um ato pressuposto à realização das 

despesas públicas, sendo responsável por: organizar os ingressos e os gastos 
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 GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. V. I. 3ª ed. Buenos Aires: Depalma, 
1976, p. 141. 
433

 Guardada a devida proporção, quanto à essa circunstância - valor jurídico de uma expressão 
monetária -, é interessante anotar que ninguém ousa questionar, por exemplo, a juridicidade dos 
montantes pecuniários constantes de um contrato público ou privado (inclusive de um pré-contrato 
de orçamento) ou mesmo fixados em determinadas leis (como aquela que estabelece o piso do 
salário mínimo ou que concede um benefício previdenciário ou assistencial), pois, nesses casos, 
as cifras ajustadas pelos contratantes ou aprovadas pelo legislativo integram o ato, apresentando 
indubitável significação jurídica. 
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previstos nas leis financeiras preexistentes; estabelecer outras necessidades 

estatais a serem atendidas; definir os valores máximos a serem empregados a 

cada despesa; e, primordialmente, afetar o produto da arrecadação estimada aos 

gastos especificados, sujeitando, enfim, a ação estatal à observância de suas 

disposições e limites. 

Portanto, ao constituir a lei orçamentária um programa geral para 

a administração financeira do Estado que se impõe sobre todos os gestores 

públicos, parece inegável que ela apresenta um conteúdo jurídico próprio, não 

sendo possível refutar a sua normatividade, circunstância que leva muitos juristas 

a apontá-la, inclusive, como a “manifestação mais importante da função 

legislativa”434 ou como a “lei das leis”435. 

Assim, a intervenção do Parlamento em matéria orçamentária não 

ocorre apenas considerada a necessidade de controle político dos atos 

governamentais, ela vai além, representando a aprovação da lei do orçamento um 

autêntico ato legislativo, fixador de normas jurídicas para a Administração. Além 

do mais, considerando que, em muitos países, o Legislativo pode propor 

emendas, alterando a proposta orçamentária encaminhada pelo Governo, resta 

evidenciado que a intervenção parlamentar não se restringe a uma função de 

controle ou de aprovação dos gastos (leis de controle ou de aprovação), 

consistindo, de fato, uma atuação propriamente legislativa. Ressalta-se, ainda, 

que a circunstância da lei orçamentária seguir, em muitos ordenamentos, ritos 

especiais de aprovação tampouco altera a natureza desse ato, sendo, consoante 

aduz Rodriguez Bereijo, fruto de sua especial transcendência econômica e 

política436. 

                                                 
434

 INGROSSO, Gustavo. Diritto Finanziario. Napoli: Jovene, 1954, p. 64. 
435

 Essa expressão foi utilizada por Rui Barbosa, como Ministro da Fazenda, em parecer 
defendendo a criação do Tribunal de Contas da União, em 1890: “Refiro-me à necessidade de 
tornar o orçamento uma instituição inviolável e soberana, em sua missão de prover as 
necessidades públicas mediante o menor sacrifício dos contribuintes, à necessidade urgente de se 
fazer dessa lei das leis uma força da nação, um sistema sábio, econômico, escudado contra todos 
os desvios, todas as vontades, todos os poderes, que ousem perturbar-lhe o curso normal” 
(Relatório do Ministro da Fazenda. Prefácio e revisão de Oscar Bormann. V. 18, T. III, Rio de 
Janeiro: MEC, 1949, p. 361). 
436

 RODRIGUEZ BEREIJO, Alvaro. El Presupuesto del Estado. Introducción al Derecho 
Presupuestario. Madrid: Editorial Tecnos, 1969, p. 164.  
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Por fim, mesmo que se entenda não ser a lei orçamentária uma 

norma de conduta, destinada a reger comportamentos sociais, ela deve, 

consoante Ingrosso437, ser classificada como uma “lei de organização”, 

qualificação que não reduziria a sua normatividade jurídica. Nesse sentido, vale 

destacar as seguintes palavras de Miguel Reale: 

“A primeira distinção que se impõe é entre normas de organização e 
normas de conduta (...). Na realidade, há regras de direito cujo objetivo 
imediato é disciplinar o comportamento dos indivíduos, ou as atividades 
dos grupos e entidades sociais em geral; enquanto que outras possuem 
um caráter instrumental, visando à estrutura e funcionamento dos 
órgãos, ou à disciplina de processos técnicos de identificação e 
aplicação de normas, a fim de assegurar uma convivência juridicamente 
ordenada. (...) O essencial é reconhecer que as normas jurídicas, sejam 
elas enunciativas de formas de ação ou comportamento, ou de formas 
de organização e garantia das ações ou comportamentos, não são 
modelos estáticos e isolados, mas sim modelos dinâmicos que se 
implicam e se correlacionam, dispondo-se num sistema, no qual umas 
são subordinantes e outras subordinadas, umas primárias e outras 
secundárias, umas principais e outras subsidiárias ou complementares, 
segundo ângulos e perspectivas que se refletem nas diferenças de 
qualificação verbal. (...) Quer se destinem a organizar, por exemplo, um 
serviço público (normas de organização) quer tenham por fim disciplinar 
a conduta dos indivíduos (normas de comportamento) as regras 
jurídicas se constituem visando a que se faça ou se deixe de fazer 
alguma coisa”.438  

 

De forma aproximada, a doutrina de Alf Ross também permite 

reconhecer a normatividade jurídica da lei orçamentária, uma vez que, por fixar 

uma “competência material”, limitando o poder do administrador público, a lei do 

orçamento poderia ser classificada como uma “norma de competência”439, 

ressaltando-se, inclusive, que segundo o autor, as normas de competência 

                                                 
437

 Ver tópico 2.3.2.II. 
438

 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 97-98 e 129. 
439

 De acordo com o autor, “O direito público, por conseguinte, pode ser definido como o direito 
concernente à posição jurídica das autoridades públicas: sua constituição, competência e deveres. 
O direito público, portanto, consiste exclusivamente em normas de competência e em normas de 
conduda ligada às mesmas, isto é, realtivas ao exercício da competência. Toda normas de 
competência define um ato jurídico, quer dizer, indica condições para o estabelecimento do direito 
vigente. Estas condições podem ser divididas em três grupos, os quais determinam: 1º) o órgão 
competente para realizar o ato jurídico (competência pessoal); 2º) o procedimento (competência 
formal) e 3º) o conteúdo possível do ato jurídico (competência material). De acordo com isto, o 
tema principal do direito público é uma exposição: 1) da constituição dos órgãos do Estado, 2) do 
procedimento pelo qual se exerce seu poder e 3) dos limites materiais de seu poder” (ROSS, Alf. 
Direito e Justiça. Trad. Edson Bini. 2ª ed. Bauru: Edipro, 2007, p. 241-242). 
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encerram, indiretamente, preceitos relativos à conduta, porquanto são elas 

redutíveis a normas de condutas440. 

Nesses termos, ainda que a lei orçamentária seja uma lei 

vinculada ao Direito objetivo preexistente, ela não perde sua qualidade de norma 

jurídica, não podendo ser classificada como lei meramente formal. 

 

III) Crítica à atomização do orçamento público 

Primeiramente, sendo certo que não há um orçamento público 

antes de sua efetiva aprovação pelo Parlamento, mas mero projeto orçamentário 

elaborado pelo Executivo, a separação, formulada originalmente por Laband, 

entre o “orçamento público propriamente dito” e a “lei que o estabelece” carece de 

sentido, servindo apenas como premissa - no nosso entender, errônea – para 

tentar embasar a doutrina que nega a qualidade legislativa desse instituto. 

Ademais, considerando, conforme já dito previamente, que o 

orçamento público deve ser compreendido como um “todo orgânico”, pelo qual as 

receitas estimadas são afetadas às despesas fixadas, dando-se um emprego 

específico aos recursos a serem arrecadados, parece injustificável proceder sua 

atomização, tal como proposto pela doutrina clássica francesa, segregando o 

“orçamento de receita” do “orçamento de despesa”. 

Na realidade, por configurar a lei orçamentária um ato jurídico 

unitário, mesmo após a consolidação do processo de bifurcação do princípio da 

legalidade financeira pela maioria dos ordenamentos441, a previsão da receita não 

pode ser dissociada da fixação da despesa, justamente porque a determinação e 

realização dos gastos são condicionadas pela estimação e arrecadação dos 

recursos. 

                                                 
440

 Em suas palavras: “As normas jurídicas podem ser divididas, de acordo com seu conteúdo 
imediato, em dois grupos: normas de conduta e normas de competência. Ao primeiro grupo 
pertencem as normas que prescrevem uma certa linha de ação (...). O segundo grupo contém as 
normas que criam competência (poder, autoridade) – são diretivas que dispõe que as normas que 
são criadas em conformidade com um modelo estabelecido de procedimento serão consideradas 
como normas de conduta. Uma norma de competência é, deste modo, uma norma de conduta 
expressa indiretamente. (...) Normas de competência são normas de conduta indiretamente 
formuladas (ROSS, Alf. Direito e Justiça. Trad. Edson Bini. 2ª ed. Bauru: Edipro, 2007, p. 57 e 76).  
441

 Ver tópico 1.2.2.1. 
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Veja-se que, originalmente, eram as despesas que condicionavam 

as receitas tributárias, pois primeiro se definiam os gastos públicos essenciais 

para, então, ser apurada a “medida de sacrifício” a que os contribuintes deveriam 

ser submetidos442 443. Contudo, a partir da desconexão do direito de consentir os 

impostos do direito orçamentário e da conseqüente transformação das leis 

tributárias em legislação permanente, essa relação foi invertida; isto é, ao ser a 

arrecadação dos tributos autorizada independentemente de sua previsão no 

orçamento, a fixação e realização dos gastos passaram a ser condicionadas pela 

estimação e efetiva arrecadação dos ingressos tributários, que seguramente 

representam a principal fonte de recursos dos Estados.  

É certo que esse condicionamento das despesas pelas receitas 

volta a sofrer revisão com a aceitação da política de “déficits sistemáticos”, 

sobretudo a partir da década de 1930444; mas, considerando que o défice é um 

mecanismo anticíclico, em algum momento, os gastos estatais voltarão a ser 

condicionados pelos ingressos. Ademais, observa-se que, mesmo admitindo-se o 

déficit, os gastos que superam as receitas correntes devem ser cobertos pelas 

receitas de capital, especialmente pelas derivadas da realização de operações de 

crédito, que, por sua vez, precisam ser devidamente contabilizadas no orçamento, 

pois todo ingresso deve ser resgistrado na peça orçamentária para fazer frente às 

despesas previstas; fato que demonstra a estreita ligação entre o “orçamento de 

despesas” e o “orçamento de receitas”, sem implicar, contudo, um orçamento em 

equilíbrio445. Indo além, ressalta-se que nem todo tipo de gasto pode ser 

                                                 
442

 Nesse sentido, ver SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho. T. I. Madrid: Instituto 
de Estudios Politicos, 1975, p. 328; e MALBERG, R. Carré de. Teoría General del Estado. Trad. 
José Lión Depetre. México: Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 336. 
443

 Até por isso, historicamente o primeiro anexo das leis orçamentárias era o da fixação de 
despesas. 
444

 Ver BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 15ª ed. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 1998, p. 426. 
445

 Ressalta-se que, nas Finanças Públicas o equilíbrio entre receitas e despesas tem muitas 
acepções, podendo-se falar em: a) equilíbrio financeiro em sentido amplo (equilíbrio econômico), 
para englobar crédito público, orçamento, patrimônio público e equilíbrio global da economia; b) 
equilíbrio financeiro em sentido restrito (equilíbrio orçamentário), relativo à situação estática da 
peça orçamentária. Este último, por sua vez, pode ser compreendido num sentido formal 
(equilíbrio formal), quando se observa uma situação contábil de igualdade entre despesas e 
receitas; e num sentido amplo (equilíbrio substancial), quando se leva em consideração 
determinadas espécies de receita (excluindo os empréstimos, por exemplo). Ademais, é 
importante sublinhar que a idéia de equilíbrio pressupõe a escolha de um determinado critério 
econômico, variável segundo o modelo teórico adotado (ver FRANCO, Antônio L. de Sousa. 
Finanças Públicas e Direito Financeiro. V. 1. 4ª ed. Coimbra: Almedina, 2007, p. 365-390). 
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justificado pelo déficit, pois tendo este um fim específico - influir na conjuntura 

nacional - ele deve ser ajustado à idéia de “orçamento de capital”, favorecendo, 

sobretudo, as despesas de investimento446.  

Seja como for e ressaltando a tendência contemporânea de se 

impor, novamente, o equilíbrio orçamentário, evitando-se o déficit447, observa-se 

que, mesmo nos ordenamentos onde não incide o princípio da anualidade 

tributária, o “orçamento de receita” tem influência notória e direta sobre o 

“orçamento de despesa”, atingindo, reflexamente, a própria gestão financeira 

estatal. 

Assim sendo, não parece viável compreendê-lo como mero 

quadro contábil das receitas a refletir a legislação financeiro-tributária 

preexistente; ao contrário, por apresentar a estimativa constante do quadro de 

receitas da lei orçamentária uma significação jurídica, na medida em que ela 

produz inegáveis efeitos jurídicos tanto na fixação como na realização dos gastos 

públicos, é preciso reconhecer que ela também possui caráter substancial, 

integrando o ato legislativo. Desta feita, o orçamento público não pode ser 

fragmentado, devendo, em boa verdade, sempre ser analisado num contexto 

global, como um “todo orgânico”. 

 

IV) Crítica à negação da imperatividade do orçamento 

público 

Demonstrado, nos tópicos anteriores, que a lei orçamentária 

exprime um autêntico conteúdo normativo jurídico e que, portanto, não é correta a 

negação de sua materialidade, qualificando-a como simples lei formal, infere-se 

                                                 
446

 Nesse sentido, expõe Baleeiro: “nos períodos de pleno emprego, quando o equilíbrio é 
defensável e aconselham os economistas que o Estado restrinja seus consumo e seus 
investimentos, ainda razoavelmente se poderá conceder que, do ponto de vista conjuntural, o 
deficit será justificável se promana de despesas para remoção dos pontos de estrangulamento 
oriundos da precariedade da rede de serviços públicos. Se a produção não se pode expandir por 
deficiência de energia elétrica, vetustez da frota mercante, ou de sistema ferroviário, falta de 
portos equipados etc. não parece condenável o deficit e originou das despesas imprescindíveis à 
eliminação desses nós de estrangulamento que impedem o desenvolvimento harmonioso da 
economia nacional. (...) A política de deficit sistemático há de ajustar-se à noção dos orçamentos 
de capital, nos quais o equilíbrio em cada exercício é substituído pelo equilíbrio dos ciclos ou 
flutuações econômicas” (BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 15ª ed. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 1998, p. 426). 
447

 Ver tópico 1.3. 
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que, na verdade, os objetivos visados por muitos daqueles que defendem esse 

discurso da mera formalidade da lei do orçamento concetra-se mais em afastar a 

imperatividade das disposições orçamentárias do que, propriamente, em refutar a 

sua inerente normatividade. 

Outrossim, em vez de discutir se o orçamento público é realmente 

uma lei “material” - circuntância que já nos parece ter restado devidamente 

comprovada, porquanto a lei orçamentária expressa, de forma induvidosa, um 

conteúdo normativo jurídico – entendemos que os seguidores de Laband 

deveriam ter se dedicado mais em analisar o próprio conteúdo das normas 

explicitadas pela lei do orçamento; isto é, em investigar se as normas 

orçamentárias contém uma ordem, uma proibição ou uma permissão. 

De acordo com Carlos Maximiliano, a classificação das leis em 

imperativas, proibitivas, permissivas e punitivas remonta ao Direito Romano, mais 

precisamente a Modestino, com base no seguinte brocardo: “Legis virtus hoec est: 

imperare, vetare, permittere, punire” (“é função da lei: ordenar, proibir, permitir, 

punir”). Ademais, ressalta o autor que a última categoria - punir - não durou muito, 

pois o seu assunto se enquadra nas duas primeiras, sobretudo na segunda; e 

que, em relação às três restantes, houve quem acrescentasse mais duas: leis 

interpretativas e leis supletivas, destacando, porém, o autor que as supletivas se 

confundem com as permissivas e que as interpretativas se enquadram nas 

imperativas.448 

Na mesma linha, Paulo de Barros Carvalho afirma que a 

obrigação, a proibição e a permissão são as três formas de modalização da 

relação jurídica, os três modais deônticos da lei; assinalando, ainda, que cada um 

deles tem a propriedade de definir-se pelo outro com o auxílio do conector 

negativo: uma conduta será obrigatória se não for permitida omiti-la; será 

facultativa, se não for obrigatória; e será proibida se também não for permitida.449 

Assim, sendo certo que as obrigações e as proibições se definem 

pela não permissão, Carlos Maximiliano já dizia que “as próprias disposições 

                                                 
448

 Ver MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do Direito. 17ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1998, p. 218. 
449

 Ver CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. São 
Paulo: Saraiva, 2004, p. 31. 
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imperativas resolvem-se em proibitivas; porque a ordem rigorosa de fazer alguma 

coisa importa na proibição de fazer o contrário”, e, por isso, ele salienta que 

muitos autores só admitem duas categorias de normas: a) imperativas ou 

preceptivas (leis cogentes) e b) permissivas, dispositivas ou declarativas.450 

Considerando-se, então, que, de um ponto de vista lógico, um 

enunciado não deve “impor” e “permitir” uma mesma conduta ao mesmo tempo, 

pois esses modais se anulariam, prevalecendo, em última instância, a permissão 

da conduta; compreendemos que a imperativiade das disposições orçamentárias 

resta caracterizada, pois não é viável supor que a lei do orçamento, ao regular a 

atividade financeira do Estado para um determinado exercício (compilando a 

legislação financeira vigente - cuja observância é inquestionavelmente obrigatória; 

estabelecendo outras despesas reputadas relevantes; e afentando as receitas às 

despesas aprovadas), represente simples faculdade conferida ao Executivo pelo 

Legislativo, permitindo que o Governo decida, discrionariamente, se os gastos 

fixados serão ou não realizados. 

Veja-se, inclusive, que, se a lei do orçamento constituísse mera 

permissão, não haveria sentido em exigir o controle posterior da execução 

orçamentária pelo Legislativo, consoante determinado por todas as Constituições 

modernas. Nesse particular, é justamente por expressar a lei orçamentária um 

conteúdo obrigatório que as Cartas Políticas impõem o dever do Governo prestar 

contas ao Parlamento, no início de cada exercício financeiro subquente ao da 

execução orçamentária anterior. 

Não bastasse isso, ainda que se entenda possível a convivência 

simultânea dos modais “imposição” e “permissão” dentro da lei orçamentária - no 

sentido de proibição para efetuar despesas fora ou em montante superior do que 

foi aprovado pelo Parlamento, mas faculdade para realizar ou não os gastos 

dentro dos limites fixados – compreendemos que essa posição não se mostra 

correta, porquanto o objetivo da aprovação do orçamento pelo Legislativo é impor 

um mínimo de segurança jurídica à condução da atividade financeira estatal. 

Nesses termos, a imposição orçamentária não deve ser depreendida de forma 
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 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do Direito. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1998, p. 218-219. 
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parcial, mas sim como uma proibição geral, vedando não só a realização de 

gastos distintos ou acima do que foi aprovado pelo Legislativo, mas também 

impedindo que o Governo atue de modo autoritário e arbitrário no que tange à 

execução orçamentária. 

Ademais, sendo notório que o orçamento público expressa, por 

meio da programação das despesas, um conteúdo finalístico, viabilizando a 

efetiva concretização das políticas públicas definidas tanto pelo Executivo como 

pelo Legislativo; não se mostra adequado atribuir às normas orçamentárias um 

caráter de mera “permissão”, uma vez que não se pode deixar ao livre arbítrio do 

Governo a decisão de realizar ou não as despesas programadas, pondo em risco, 

em última análise, a própria consecução de todos os fins materializados pela lei 

orçamentária.451  

Em síntese, considerada a intrínseca normatividade da lei 

orçamentária, não nos parece viável, sob qualquer circunstância, atribuir às 

normas jurídicas por ela explicitadas um conteúdo permissivo (que serviria, na 

realidade, para assegurar ao Governo uma faculdade no exercício da execução 

do orçamento); ao contrário, diante dos argumentos acima apresentados, 

entendemos ser inquestionável o reconhecimento da imperatividade ou 

obrigatoriedade de seus preceitos452. 

 

 

 

 

 

                                                 
451

 Esse aspecto será tratado mais detalhadamente no tópico seguinte. 
452

 Ressalta-se que ao defendermos a imperatividade das disposições orçamentárias, estamos 
nos referindo, tão somente, à imperatividade stricto sensu, e não à imperatividade como elemento 
integrante da norma jurídica (questão controvertida dentro da Teoria da Norma Jurídica, já que há 
autores, como Kelsen e Cossio que negam ser a imperatividade latu sensu um elemento essencial 
para a definição da norma jurídica, compreendendo esta como um juízo hipotético). Assim, para 
afastar qualquer dúvida, ao nos referimos à imperatividade da lei orlamentária, estamos tratando, 
na liguagem de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, exclusivamente, da sua “força de incidência” (ver 
FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 6ª 
ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 101; e DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do 
Direito. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 381 et seq e 409 et seq). 
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2.5.3. A inadequação das teorias clássicas para a efetivação 

das funções orçamentárias de controle e planejamento 

 

Restado definido, conforme exposto no capítulo precedente, que o 

orçamento público se revela um instrumento de controle e de planejamento da 

atividade financeira estatal, é preciso realçar, neste momento, que a 

compreensão da lei orçamentária como mera lei formal, nos termos formulados 

inicialmente por Laband e corroborados por seus seguidores, acaba por 

desnaturar o verdadeiro propósito desse histórico instituto. 

No caso, especificamente quanto à função parlamentar de 

controle, deve-se observar que ela somente se justifica se o conteúdo do 

orçamento aprovado pelos representantes populares, em especial no que tange 

aos gastos, for vinculante para o Executivo, pois se a Administração tiver ampla 

liberdade para alterar as disposições constantes da lei orçamentária, a atuação 

prévia do Poder Legislativo na discussão e votação do projeto de lei encaminhado 

pelo Governo se mostra completamente sem razão e desprovida de significado. 

Nesse sentido, é imprescindível lembrar não ter sido à toa que, 

após uma multissecular disputa entre Governo e contribuintes, a instituição 

orçamentária surgiu justamente com a afirmação do Estado Constitucional de 

Direito, no final do Século XVIII, configurando, obviamente, uma ferramenta 

jurídica em favor dos cidadãos, isto é, com força normativa para impor limites à 

atividade financeira do Estado, vinculando o exercício da administração pública às 

balizas determinadas pelos representantes do povo. 

Desta feita, a atribuição de uma natureza meramente formal à lei 

orçamentária implica, indubitavelmente, a negação do perfil jurídico do orçamento 

público, porquanto de nada adianta reduzir a atuação parlamentar na apreciação 

da matéria orçamentária a um suposto e falacioso “controle político”, pelo qual os 

representantes populares declaram seu consentimento à necessidade e utilidade 

das despesas propostas pelo Governo (como dizia Laband) ou manifestam sua 

conformação com o programa apresentado pelo Executivo (como dizia Jèze), se a 

Administração não se subordinar aos limites fixados pelo Legislativo, estando 

autorizada a, voluntariamente (para não dizer autoritária e arbitrariamente), 
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modificar o orçamento aprovado, em ofensa aos princípios democrático e da 

soberania popular. 

Nesses termos, é necessário deixar claro que o “controle político” 

do orçamento público deve importar efeitos jurídicos, impedindo a Administração 

de realizar gastos não previstos ou acima dos créditos destinados para cada 

despesa. Dessa maneira, não há um “controle político” desprovido de seu 

correlato “controle jurídico”, pois se o Legislativo não puder impor ao Executivo a 

supremacia financeira que lhe foi atribuída pelo constitucionalismo moderno, a 

atuação parlamentar na aprovação orçamentária restará absolutamente 

esvaziada, desnaturando-se, por conseqüência, o próprio instituto do orçamento 

público. Em outras palavras, não deve o Executivo, mediante a utilização do 

discurso da natureza meramente formal da lei orçamentária, querer se sobrepor 

ao poder do Legislativo de aprovar o orçamento, sob pena de se anular a própria 

força das normas constitucionais, uma vez que esse poder - aprovação do 

orçamento - foi explicitamente definido pela Cartas Políticas modernas em favor 

do Parlamento. 

Por isso, é de se apresentar alguns questionamentos que a 

aceitação acrítica das teorias orçamentárias clássicas nos conduz a formular: se, 

em última instância, a participação parlamentar não serve à efetiviação de um 

autêntico controle político-jurídico da ação financeira governamental, qual seria a 

sua real finalidade? De que adiantaria o Parlamento, ao votar o orçamento, 

manifestar sua conformidade ou inconformidade com certos gastos propostos 

pelo Governo se a lei orçamentária, por ser apenas formal, seria passível de livre 

alteração pela Administração? Se a lei orçamentária é meramente formal, por que 

as Constituições contemporâneas insistem em exigir a prévia autorização do 

Legislativo para realização dos gastos estatais? 

Malgrado o esforço exegético dos renomados autores que 

defendem a natureza simplesmente formal da lei orçamentária, por não 

encontrarmos respostas satisfatórias a essas basilares perguntas, não podemos 

aderir às suas conclusões. Repita-se, então, que, adotada a teoria orçamentária 

de Laband ou, em certos pontos, até mesmo a de Jèze, não haveria propriamente 

um orçamento público, mas apenas uma conta financeira, alterável ao talante do 
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Governo e similar aos planos fazendários elaborados pelas Fazendas Régias 

absolutistas. Pior ainda, considerada a consolidação do processo de bifurcação 

do princípio da legalidade financeira, o Parlamento teria, hoje, em certa medida, 

menos poder que as assembléias estamentais medievais e absolutistas em 

matéria fiscal, pois, se o orçamento não obriga a Administração, diante da não 

concordância parlamentar com os gastos anuais propostos pelo Governo, sequer 

poderia o Parlamento negar, prontamente, o consentimento à exação tributária 

necessária para fazer frente a essas despesas, já que os tributos estariam 

permanentemente autorizados; no mínimo, toda a legislação tributária teria que 

ser revogada pelo Legislativo. 

Ademais, a compreensão da aprovação do orçamento como 

simples ato de autorização de gastos (ato-condição), dada pelo Legislativo ao 

Executivo, tampouco serve para reduzir a intervenção parlamentar em matéria 

orçamentária a um mero “controle político”. Ao contrário, reforça a natureza 

eminentemente jurídica desse ato parlamentar, pois sem a devida autorização do 

Legislativo, as despesas não podem ser realizadas pelo Governo. 

Nesses termos, pode-se dizer que as razões da atuação 

parlamentar na votação do orçamento até são políticas - necessidade dos 

representantes populares controlarem, anualmente, a atividade financeira do 

Estado a ser desenvolvida pelo Governo -, mas o ato de controle, em si, é 

político-jurídico. 

Em resumo, considerando que o controle – político e jurídico – 

realizado pelo Parlamento ao aprovar o orçamento não pode ser apenas formal, 

sob pena de se esvaziar o instituto orçametário e o próprio conteúdo das normas 

e princípios constitucionais, também não há como sustentar ser a lei orçamentária 

uma lei meramente formal; pelo contrário, tem ela uma nítida natureza 

substancial, servindo para impor limites à ação executiva.  

Indo além, frisa-se que as teorias orçamentárias clássicas, 

elaboradas antes da revelação do caráter econômico do orçamento público 

moderno, tampouco se adéquam à atual concepção do instituto orçamentário 

como instrumento de planejamento da ação interventora estatal. 
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Sobre esse aspecto, sendo o orçamento público contemporâneo 

estruturado de modo a atingir fins econômicos e sociais, não há sentido em negar 

a obrigatoriedade das disposições orçamentárias, sob risco de se obstruir a 

materialização do planejamento formulado, inviabilizando, em último termo, a 

própria concretização dos objetivos e diretrizes traçados, em conjunto ou de forma 

concorrente, pelos órgãos políticos do Estado (Executivo e Legislativo). 

Dessa maneira, considerada a finitude dos recursos estatais 

frente ao infindável número de demandas a serem prestadas pelo Poder Público, 

o orçamento público tem a função de assegurar um racional e adequado 

planejamento da atividade financeira do Estado, otimizando a aplicação dos 

recursos pela Administração e impedindo que as receitas sejam despendidas de 

forma aleatória e arbitrária; nesse passo, a lei orçamentária impõe a efetivação do 

planejamento formulado, subordinando toda a ação estatal, de modo a garantir o 

fiel cumprimento das despesas e de outras medidas, fiscais ou extrafiscais, 

previstas na legislação financeira vigente, bem como o atendimento de outros 

gastos e medidas reputadas relevantes no momento da apreciação do orçamento. 

Portanto, ao estar inserida numa macro-estrutura de planejamento, a lei 

orçamentária revela um caráter substancial-normativo que deve ser observado 

pelos gestores públicos, de forma a permitir que ela possa efetivamente atingir os 

fins programados, influindo eficazmente na conjuntura sócio-econômica do país. 

Nessa linha, vale lembrar que, utilizando-se dos princípios da 

“visualização global” e da “otimização da gestão”, Gerlado Vidigal já chegava a 

conclusões semelhantes, afirmando a qualidade substancial da lei do orçamento; 

pois, segundo esse autor, as disposições orçamentárias impactam, direta ou 

indiretamente, na conjuntura econômica do país, influenciando, inclusive, o 

espaço reservado à iniciativa privada.453 

Ademais, mesmo não sendo o caráter normativo dos “planos” um 

ponto pacífico na doutrina jurídica, ressalta-se que essa posição vem se 

mostrando majoritária, encontrando, muitas vezes, explícito substrato 

                                                 
453

 Nesse sentido, vale lembrar que, utilizando-se dos princípios da “visualização global” e da 
“otimização da gestão”, Gerlado Vidigal, já chegava a conclusões semelhantes, afirmando a 
qualidade substancial da lei orçamentária, uma vez que suas disposições impactam, direta ou 
indiretamente, na conjuntura econômica do país, influenciando, inclusive, o espaço reservado à 
iniciativa privada (ver tópico 2.3.2.VI). 
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constitucional, na medida em que as Constituições de vários países, como é o 

caso da brasileira de 1988, expressamente prevêem a vinculação do setor público 

às políticas de planejamento, servindo estas, ainda, de indicativo para o setor 

privado.454 

Frisa-se, então, que a lei orçamentária não é mais apenas uma 

“lei de meios”, porquanto, muito além disso, hodiernamente, ela configura uma “lei 

de fins”, a revelar as políticas públicas a serem realizadas no exercício financeiro 

por ela regulado e cuja medida de cumprimento depende do efetivo alcance dos 

objetivos constantes dos seus programas. 

Quanto a essa circunstância, verifica-se, por conseguinte, que 

todo o processo de positivação do gasto público envolve considerações relativas 

tanto aos efeitos que as despesas públicas devem produzir na promoção do 

desenvolvimento do país (“metas”), como à disponibilização de recursos para 

atender os programas estabelecidos (“meios”). Em outras palavras, a lei 

orçamentária deve ser sempre compreendida sob uma dupla perspectiva: a) 

determinação dos fins a serem alcançados pela realização do gasto público; e b) 

previsão dos meios financeiros necessários à concretização das despesas - 

metas - aprovadas. Nesse passo, sendo patente que os objetivos refletidos pela 

lei do orçamento devem ter natureza impositiva, obrigando a Administração a 

cumprir as metas planejadas, não é possível considerá-la mera lei formal 

(desprovida de normatividade jurídica) nem mesmo mera lei permissiva 

(facultando ao Governo a realização dos programas aprovados). 

Tem-se, enfim, que, ao regular o funcionamento da Administração 

- planejando, direcionando, limitando e obrigando a ação financeira estatal - a 

aprovação do orçamento público reflete uma carga decisória, sendo 

essencialmente um ato político455, cuja competência, por razões históricas, foi 

expressamente atribuída pelas Constituições ao Legislativo. Desse modo, é 

injustificável que alguns doutrinadores defendam a natureza meramente formal da 

lei orçamentária, negando seu caráter legislativo e compreendendo-a como 

                                                 
454

 Sobre a natureza normativa dos planos, ver GRAU, Eros Roberto. Planejamento Econômico e 
Regra Jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978; MONCADA, Luís Cabral de. A 
Problemática Jurídica do Planejamento Econômico. Coimbra: Coimbra Editora, 1985. 
455

 Quanto à natureza política do orçamento ver tópico 1.2.1.1. 



219 
 

simples ato administrativo executório da legislação financeira preexistente, pois, 

se é certo que ela expressa um conteúdo decisório, a atuação do Parlamento na 

aprovação do orçamento público só pode ser caracterizada como um típico 

exercício da função legislativa, apresentando uma inquestionável feição 

normativo-jurídica. Da mesma maneira, é injustificável reconhecer à lei 

orçamentária um conteúdo normativo essencialmente permissivo, porquanto a 

realização dos gastos e das metas por ela determinados não pode ficar ao 

alvedrio do Governo, sob pena de se esvaziar a decisão política que 

constitucinalmente compete ao povo, por meio de seus representantes. 

Não obstante, considerando os supostos malefícios do sistema 

engendrado a partir das revoluções liberais do Século XVIII, sobretudo quanto à 

sua aplicação num contexto de intervencionismo estatal, pode-se até discutir a 

adequação do orçamento público ser determinado pelo Legislativo e não pelo 

Executivo. Contudo, evidencia-se que esse debate não cabe, propriamente, à 

Ciência Jurídica, estando mais próximo à Ciência Política, pois, no fundo, o que 

se estaria a discutir é se o Parlamento tem a capacidade técnica para regular, de 

modo apropriado, a atividade financeira do Estado, especialmente no que tange à 

fixação das despesas; dito de outra forma, estar-se-ia a discutir o papel do 

Legislativo numa nova ordem política, questionando-se, em última instância, a 

própria validade da fórmula da separação dos Poderes, considerada não nos 

termos formais da teoria originalmente proposta por Montesquieu - que, sem 

dúvida, já se encontram superados, consoante as modernas doutrinas do Estado - 

mas no sentido, bem exposto por Carré de Malberg, segundo o qual a separação 

dos poderes implica, na verdade, uma hierarquia ou gradação entre os Poderes, 

porquanto uma mesma decisão ou prescrição há de ter um alcance e uma força 

diferentes se for ela uma manifestação do Poder Legislativo (ato legislativo) ou 

um ato derivado do poder regulamentar do Executivo456.  

Seja como for, o certo é que, diante do histórico de abusos e 

arbitrariedades perpetrados pelos governantes, o constitucionalismo impôs, como 

medida de segurança jurídica, a necessidade dos representantes populares 

aprovarem, previamente e por meio de lei, o orçamento público. E nem poderia ter 

                                                 
456

 Ver MALBERG, R. Carré de. Teoría General del Estado. Trad. José Lión Depetre. México: 
Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 741 et seq. 
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sido outra a solução, pois se, num Estado Democrático de Direito – construído, 

especialmente, sob a base dos princípios da soberania popular, da participação 

democrática, da separação dos poderes e da legalidade -, a atuação executiva 

deve ser uma atividade regrada, ou seja, se a Administração só tem liberdade 

para fazer aquilo que a lei antecipadamente autoriza (princípio da estrita 

legalidade administrativa), é óbvio que a regulação da ação financeira do Estado 

tem que competir ao Legislativo457. Por isso, entendemos, consoante já 

anteriormente afirmado, que a intervenção parlamentar na aprovação do 

orçamento é elemento essencial e inerente ao instituto orçamentário, sem a qual 

ele restaria descaracterizado. 

Ademais, é bom repetir que, mesmo se a competência para 

estimar as receitas e fixar as despesas fosse atribuída, pela Constituição, ao 

Chefe do Executivo, esse ato continuaria a apresentar uma carga normativa e 

jurídica a obrigar toda a Administração, porquanto não seria aceitável que um 

gestor público pudesse livremente descumprir as disposições estabelecidas pelo 

Governo central, realizando gastos não previstos ou despesas a maior ou mesmo 

deixando de realizar um gasto determinado; isto é, ainda que se desprezasse a, 

na nossa opinão, intangível necessidade da intervenção prévia do Legislativo, o 

                                                 
457

 Sobre a aplicação do princípio da legalidade no âmbito administrativo, vale destacar os 
seguintes trechos da doutrina de Celso Bandeira de Mello: “Com efeito, enquanto o princípio da 
supremacia do interesse público sobre o interesse privado é da essência de qualquer Estado, de 
qualquer sociedade juridicamente organizada com fins políticos, o da legalidade é específico do 
Estado de Direito, é justamente aquele que o qualifica e que lhe dá identidade própria. (...) É fruto 
da submissão do Estado à lei. É, em suma: a consagração da idéia de qua a Administração 
Pública só pode ser exercida na conformidade da lei e que, de conseguinte, a atividade 
administrativa é ativiadade sublegal, infralegal, consistente na expedição de comandos 
complementares à lei. Para avaliar corretamente o princípio da legalidade e captar-lhe o sentifo 
profundo cumpre atentar para o fato de que ele é a tradução jurídica de um propósito político: o de 
submeter os exercentes do poder em concreto – o administrativo – a um quadro normativo que 
embargue favoritismos, perseguições ou desmandos. (...) O princípio da legalidade contrapõe-se, 
portanto, e visceralmente, a quaisquer tendências de exarcebação personalista dos governantes. 
Opõe-se a todas as formas de poder autoritário, desde o absolutista, contra o qual irrompeu, até 
as manifestações caudilhescas ou messiânicas típicas dos países subdesenvolvidos. O princípio 
da legalidade é o antido natural do poder monocrático ou oligárquico, pois tem como raiz a idéia 
de soberania popular, de exaltação da cidadania. Nesta última se consagra a radical subversão do 
anterior esquema de poder assentado na relação soberano-súdito (submisso). (...) Assim, o 
princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-
somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos os seus 
agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto 
dos servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 
gerais fixadas pelo Poder Legislativo (...)” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 
Administrativo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 83-84). 
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“orçamento público” apresentaria uma nítida função regulatória, expressando um 

intrínseco conteúdo jurídico-normativo-impositivo.  

Nesse passo, se é certo que a lei orçamentária tem um evidente 

conteúdo normativo-jurídico e se este, por sua vez, contém um caráter impositivo, 

resta claro que tanto as teorias orçamentárias ditas clássicas (ao negarem a 

normatividade do orçamento público, afastando por conseqüência sua própria 

qualidade legislativa) como qualquer outra teoria que defenda a natureza 

permissiva dessa lei (facultando ao Governo o arbítrio de decidir se realiza ou não 

as despesas programadas) têm o preciso intuito de transfigurar a decisão do 

Constituinte Originário, relativizando os efeitos jurídicos dela decorrentes, para 

conceder ao Governo uma almejada autonomia na condução da matéria 

financeira, em nítida ofensa, porém, aos consagrados princípios caracterizadores 

de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, notadamente os princípios da 

soberania popular, da participação democrática, da separação dos poderes e da 

legalidade. 
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3. O ORÇAMENTO PÚBLICO NO BRASIL: EVOLUÇÃO, 

NATUREZA JURÍDICA E LIMITES 

 

3.1. Breve histórico sobre a evolução do orçamento público 

no Brasil 

 

Inicialmente, cabe observar, com amparo em Aliomar Baleeiro, 

que, desde o Século XVI, a colonização lusitana implantou no Brasil um modelo 

de organização política municipal, de base romana, semelhante ao existente na 

Corte portuguesa, pelo qual a população local elegia representantes para compor 

as Vereanças ou Câmaras, que, além de auxiliarem na administração das 

cidades, tinham a função de, em respeito ao princípio da representação e da 

tributação consentida, decretar os impostos cujas receitas seriam destinadas à 

realização de obras públicas e de outras despesas de interesse comum, 

determinando, ainda, a forma de distribuição do ônus dos impostos pessoais entre 

as várias classes, quando o monarca lhes pedia um “donativo” ou tributo 

extraordinário.458 

                                                 
458

 Sobre esse aspecto, realça Baleeiro: “a colonização lusa transportou para o Brasil, desde o 
meado do século XVI, suas instituições municipais, que aqui medraram, assumindo várias delas 
atitudes de altivez e até de indolência. A da Bahia enfrentava o governador e capitão-general com 
vivacidade, regateando os impostos para sustento das tropas que guarneciam a velha capital, 
escarmentada com a invasão holandesa. A do Rio de Janeiro, como não se conformasse com 
certa finta, depôs o governador Salvador Correia de Sá e Benevides, em 1660, encabeçando 
motins graves. (...) Os reis portugueses, quando necessitaram de contribuições extraordinárias, 
‘pedidos’, ‘peitas’ ou ‘donativos’, para a guerra contra a Holanda, ou cumprimento da paz com 
esta, libertação de Angola, dote para a princesa real, reedificação de Lisboa etc., dirigiram seus 
apelos às Câmaras municipais brasileiras, que deliberavam, então, a maneira de repartir o 
gravame. Algumas delas celebraram empréstimos desde o primeiro século da colonização” 
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Outrossim, durante o período colonial, já se podia constatar, no 

Brasil, a existência de mecanismos para cálculo das receitas e despesas 

públicas459, tendo eles sido aprimorados com a chegada da família real 

portuguesa, em 1808, e a posterior elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal e 

Algarves, em 1815460. Porém, é certo que os quadros financeiros da época não 

podem ser considerados verdadeiros orçamentos públicos, representando, tão 

somente, instrumentos rudimentares de previsão de ingressos e gastos, que, no 

máximo, se aproximavam aos planos financeiros elaborados pelas fazendas reais 

européias absolutistas461. 

Na realidade, foi apenas com a outorga da Constituição do 

Império de 1824, após a declaração de independência do Brasil, que um 

verdadeiro sistema orçamentário público começou a ser engendrado no país, 

estabelecendo-se a competência do Poder Legislativo (Assembléia), sob a 

moderação do Imperador462, para autorizar impostos e empréstimos, bem como 

para fixar, anualmente, as despesas a serem realizadas. No caso, o Ministro da 

Fazenda elaborava uma proposta orçamentária, encaminhando-a à Assembléia 

Nacional para votação e conversão em lei.463  

                                                                                                                                                    
(BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 15ª ed. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 1998, p. 417-417). 
459

 Ver OLIVEIRA, Regis Fernandes. Curso de Direito Financeiro. 2ª ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 299. 
460

 Nesse sentido, anota Giacomoni que a abertura dos portos e a necessidade de uma maior 
disciplina na cobrança dos tributos aduaneiros conduziram à criação do Erário Público e à fixação 
de um regime de contabilidade (GIACOMONI, James. Orçamento Público. 14ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2007, p. 52) 
461

 Ver tópico 1.1. Ademais, sobre essa questão, relata Baleeiro que “antes da Independência, 
Nogueira da Gama já levantava para o príncipe regente dados comparativos da receita e da 
despesa do Brasil, mas esses quadros ainda não eram um orçamento, embora se aproximassem 
das estimativas rudimentares de Sully e Colbert” (BALEEIRO, op. cit., p. 417). 
462

 Destaca-se que assim como muitas Constituições européias da época, a Carta brasileira de 
1824 também sofreu certa influência da doutrina do “princípio monárquico”, tendo ela restado 
transparecida, especialmente, pela previsão do Poder Moderador, atribuído ao Imperador, nos 
termos do art. 98: “Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organisação Politica, e é 
delegado privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da Nação, e seu Primeiro 
Representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da Independencia, equilibrio, 
e harmonia dos mais Poderes Politicos”. Para maiores detalhes sobre o Poder Moderador na 
Constituição de 1824, ver HOLANDA, Sérgio Buarque de. Historia Geral da Civilização Brasileira. 
T. II. Vol. VII. 8ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.  
463

 Prescrevia o art. 15, da Constituição de 1824, que: “E' da attribuição da Assembléa Geral: (...) 
X. Fixar annualmente as despezas publicas, e repartir a contribuição directa. (...) XIII. Autorisar ao 
Governo, para contrahir empréstimos”. O art. 36, por sua vez, determinava que “E' privativa da 
Camara dos Deputados a Iniciativa: I. Sobre Impostos”. Já o artigo 172, assim dispunha: “O 
Ministro de Estado da Fazenda, havendo recebido dos outros Ministros os orçamentos relativos ás 
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Assim, em que pese a possibilidade de intervenção do Imperador 

no processo de autorização de autorização dos ingressos e fixação dos gastos 

pelo Legislativo, com base no uso do Poder Moderador, a Carta de 1824 deu 

origem à instituição orçamentária no Brasil, permitindo a efetivação de um 

controle parlamentar sobre a administração financeira do Estado conduzida pelo 

Governo. Nesses termos, Veiga Filho salienta que, embora houvesse um 

orçamento do Tesouro na Corte e Província do Rio de Janeiro desde 1828, o 

primeiro orçamento nacional elaborado com base nas disposições da Constituição 

Imperial, em especial seu artigo 172, foi aquele votado para o exercício de 1831-

1832.464 465 

O sistema orçamentário inaugurado pela Carta de 1824 perdurou 

até queda da monarquia, com a proclamação da República, em 1889, tendo a 

Constituição Republicana de 1891 apresentado um maior detalhamento da 

matéria, ainda que de forma dispersa. Dentre as principais alterações imposta 

podem ser citadas: a criação do Tribunal de Contas como órgão auxiliar do 

Congresso (art. 89), a instituição do crime de responsabilidade do Presidente da 

República por atos atentatórios às leis orçamentárias aprovadas (art. 54, 8º) e, 

sobretudo, a previsão de que a fixação do orçamento era competência privativa 

do Congresso Nacional (art. 34, 1º)466. 

Contudo, apesar do texto constitucional determinar a competência 

privativa do Congresso sobre as questões orçamentárias, podendo-se daí inferir 

                                                                                                                                                    
despezas das suas Repartições, apresentará na Camara dos Deputados annualmente, logo que 
esta estiver reunida, um Balanço geral da receita e despeza do Thesouro Nacional do anno 
antecedente, e igualmente o orçamento geral de todas as despezas publicas do anno futuro, e da 
importancia de todas as contribuições, e rendas publicas”. 
464

 Ver VEIGA FILHO, João Pedro. Manual da Sciencia das Finanças. 4ª ed. São Paulo: Monteiro 
Lobato & C, 1923, p. 191-192. 
465

 Ademais, sobre o primeiro orçamento público brasileiro, escreve Agenor de Roure: “Afinal veio 
a primeira nova legislatura de 1830-1834 e esta deunos o primeiro orçamento regularmente 
decretado pelo poder competente para o exercício financeiro de 1831-1832. Mas, assim mesmo, o 
paiz só teve orçamento em sessão extraordinária que se seguio á ordinária, a 3 de Setembro de 
1830, havendo Pedro I declarado ‘sentir muitoter de significar á assembléa o quanto lhe havia sido 
desagradável que a sessão ordinária chegasse ao seu termo sem os actos que a Constituição 
exigia e que o povo esperava do patriotismo de seus representantes’. (...) Esse primeiro 
orçamento votado regularmente e sanccionado, ainda era, como os outros que lhe seguiram, uma 
lei única para a receita e despeza” (ROURE, Agenor de. Formação do Direito Orçamentário 
Brazileiro. Rio de Janeiro: Typ do Jornal do Comércio, 1916. 
466

 Especificamente quanto à competência privativa do Congresso para dispor sobre matéria 
orçamentária, o art. 34 da Constituição de 1891 assim prescrevia: “Compete privativamente ao 
Congresso Nacional: 1º) orçar a receita, fixar a despesa federal anualmente e tomar as contas da 
receita e despesa de cada exercício financeiro”.  
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que a elaboração do orçamento público também cabia ao Legislativo, a Lei n. 23, 

de 30.10.1891, conferiu, em seu art. 3º, § 2º, ao Ministro da Fazenda a função de 

“centralizar e harmonizar, alterando ou reduzindo, os orçamentos parciaes dos 

demais Ministerios para o fim de organizar annualmente a proposta do orçamento 

da União, que será apresentada á Camara dos Deputados na época e na fórma 

prescriptas pela lei da contabilidade publica”. Mais que isso, a Lei n. 30, de 

08.01.1892, previa, em seu art. 51, ser crime contra a guarda e emprego 

constitucional dos dinheiros públicos e contra as leis orçamentárias a não 

apresentação ao Congresso, no prazo legal, da proposta geral da lei do 

orçamento. 

Por conseguinte, não obstante a Constituição de 1891 ter 

reservado ao Congresso a competência privativa para orçar a receita e fixar as 

despesas federais, na prática, a confecção da proposta orçamentária cabia ao 

Governo, por meio do Ministério da Fazenda, configurando o projeto de 

orçamento elaborado pelo Executivo e encaminhado ao Parlamento uma mera 

orientação ou subsídio informal à votação do orçamento público pelo 

Legislativo467.  

Finalmente, no que se refere à regulação da matéria orçamentária 

nesse período, vale lembrar a edição, em 1922, do Código de Contabilidade da 

União (DPL n. 4.563/22), com o propósito de aprimorar as técnicas contábeis de 

programação da atividade financeira federal, bem como a promulgação da 

Emenda Constitucional n. 3, em 1926, que promoveu relevantes mudanças no 

texto original da Constituição de 1891, proibindo a lei orçamentária de conter 

dispositivos estranhos à previsão de receita e à fixação de despesas; vendando a 

concessão de créditos ilimitados; e determinando a prorrogação do orçamento 

anterior quando o novo não estivesse em vigor até 15 de janeiro. 

Após a Revolução de 1930 e assunção de Getúlio Vargas ao 

poder, um novo modelo de Governo, mais centralizador e preocupado com o 

desenvolvimento econômico do país, começou a ser implementado, passando a 

feitura do orçamento público a ser influenciada pela noção de planejamento. 

                                                 
467

 Nesse sentido, ver VIANA, Arizio de. Orçamento Brasileiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Financeiras, 
1950, p. 76. 
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Nesse contexto, a Constituição de 1934 manteve a competência privativa do 

Legislativo de votar o orçamento (art. 39, 1), introduzindo, entretanto, uma seção 

específica para tratamento da matéria orçamentária (Seção IV, do Capítulo II), 

que estabelecia, dentre outros detalhes, o dever do Presidente da República 

enviar a proposta de orçamento para aprovação da Câmara dos Deputados no 

primeiro mês da sessão legislativa ordinária (art. 50, § 1º) e a divisão da peça 

orçamentária em duas partes, uma fixa e outra variável, sendo vedada a alteração 

da primeira, senão por lei, e determinada a rigorosa especialização da parte 

variável (art. 50, § 2º)468. Ademais, a Carta de 1934 ratificou a prática de atribuir 

ao Ministro da Fazenda a função de organizar a proposta orçamentária do 

Governo (art. 60, p. único, inciso 1º). Por fim, é importando sublinhar uma 

inovação trazida por essa Constituição, consistente na imposição de aplicação de 

um percentual mínimo da renda dos impostos na manutenção e desenvolvimento 

dos sistemas educativos, pelas três esferas de governo (art. 156)469. 

Todavia, com a instalação do regime autoritário no Brasil, uma 

nova Constituição foi outorgada por Vargas em 1937. No que tange ao orçamento 

público, assim como fez a Carta de 1934, a Constituição de 1937 o regulou em 

tópico específico, prevendo a criação, junto à Presidência da República, de um 

“Departamento Administrativo”, responsável, em resumo, por efetuar estudos e 

determinar, do ponto de vista da economia e eficiência, modificações a serem 

feitas na organização dos serviços públicos, especialmente sobre sua distribuição 

e agrupamento, dotações orçamentárias, condições e processos de trabalho, 

relações de uns com os outros e com o público; bem como por organizar a 

                                                 
468

 Reproduz-se a íntegra da Seção IV, do Título II, da Constituição de 1934: “Art 50 - O orçamento 
será uno, incorporando-se obrigatoriamente à receita todos os tributos, rendas e suprimentos dos 
fundos e incluindo-se discriminadamente na despesa todas as dotações necessárias ao custeio 
dos serviços públicos. § 1º - O Presidente da República enviará à Câmara dos Deputados, dentro 
do primeiro mês da sessão legislativa ordinária, a proposta de orçamento. § 2º - O orçamento da 
despesa dividir-se-á em duas partes, uma fixa e outra variável, não podendo a primeira ser 
alterada senão em virtude de lei anterior. A parte variável obedecerá a rigorosa especialização. § 
3º - A lei de orçamento não conterá dispositivo estranho à receita prevista e à despesa fixada para 
os serviços anteriormente criados. Não se incluem nesta proibição: a) a autorização para abertura 
de créditos suplementares e operações de créditos por antecipação de receita; b) a aplicação de 
saldo, ou o modo de cobrir o déficit. § 4º - É vedado ao Poder Legislativo conceder créditos 
ilimitados. § 5º - Será prorrogado o orçamento vigente se, até 3 de novembro, o vindouro não 
houver sido enviado ao Presidente da República para a sanção”. 
469

 No original: “Art 156 - A União e os Municípios aplicarão nunca menos de dez por cento, e os 
Estados e o Distrito Federal nunca menos de vinte por cento, da renda resultante dos impostos na 
manutenção e no desenvolvimento dos sistemas educativos”. 
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proposta orçamentária e fiscalizar a execução do orçamento (art. 67). O princípio 

da unidade do orçamento foi mantido (art. 68), prevendo-se a discriminação das 

despesas por órgão (art. 69). Além da vedação às caudas orçamentárias (art. 70), 

foram fixados prazos extremamente curtos, de 45 e 25 dias, respectivamente, 

para votação do orçamento pela Câmara dos Deputados e pelo Conselho 

Federal, permitindo, inclusive, a publicação da lei orçamentária, nos termos da 

proposta encaminhada pelo Governo, se o orçamento não fosse votado pelo 

Legislativo dentro dos prazos indicados (arts. 71 e 72). Contudo, frisa-se que, 

apesar da exigüidade desses prazos, mesmo se o Legislativo conseguisse votar o 

orçamento em tempo hábil, modificando a proposta do Governo, este não estaria 

obrigado a se submeter às alterações aprovadas pelo Parlamento, consoante 

disposto no art. 69, § 2º470. Mais que isso, diferentemente das Constituições de 

1891 e 1934, a Carta de 1937 deixou de prever como crime de responsabilidade 

do Presidente a hipótese de violação da lei orçamentária. 

Vê-se, portanto, que a estrutura orçamentária moldada pela 

Constituição de 1937 tinha o claro objetivo de restringir a atuação do Legislativo. 

Mas, na realidade, esse sistema jamais foi implantado, porquanto não houve 

sequer, durante o Estado Novo, a instalação das Casas Legislativas previstas no 

texto constitucional (Câmara dos Deputados e Conselho Federal). Sendo assim, 

tanto o orçamento público como as leis de um modo geral eram elaborados e 

aprovados unicamente pelo Executivo. Quanto ao orçamento em si, no início, a 

sua confecção foi atribuída, de maneira transitória, à Comissão de Orçamento do 

Ministério da Fazenda com a assistência do Departamento Administrativo do 

Setor Público – DASP (art. 3º do DL n. 579/38), tendo, posteriormente, este último 

órgão assumido a função, de forma integral (DL n. 7.416/45). Fosse como fosse, o 

orçamento era elaborado por um órgão da Administração Federal e aprovado, por 

decreto, pelo Chefe do Executivo.  
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 Dispõe o § 2º, do art. 69, da Constituição de 1937, que “depois de votado o orçamento, se 
alterada a proposta do Governo, serão, na conformidade do vencido, modificados os quadros a 
que se refere o parágrafo anterior; e, mediante proposta fundamentada do Departamento 
Administrativo, o Presidente da República poderá autorizar, no decurso do ano, modificações nos 
quadros de discriminação ou, especialização por itens, desde que para cada serviço não sejam 
excedidas as verbas globais votadas pelo Parlamento”. 
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Todavia, em que pese a ausência, no curso desse período 

autoritário, de um efetivo controle político dos atos do Executivo pelo Legislativo, 

ressalta-se, conforme exposto por Clóvis Veiga, que a implementação de métodos 

orçamentários mais modernos no Brasil muito se deveu aos estudos coordenados 

pelo DASP471. Além disso, é importante destacar a elaboração, pelo DASP, do 

Plano Especial de Obras Públicas e Aparelhamento da Defesa Nacional (DL n. 

1.058/39) e do Plano de Obras e Equipamentos (DL n. 6.144/43), os quais, no 

entender de Eros Grau, assumiram um caráter de orçamento plurianual472. 

Com a redemocratização do país e a promulgação da 

Constituição de 1946, o processo orçamentário “misto”, pelo qual se atribuía ao 

Executivo a função de apenas elaborar o projeto de orçamento, cabendo ao 

Legislativo sua discussão e votação, foi restabelecido (arts. 65, I, e 87, XVI), 

sendo também restaurada a previsão, como crime de responsabilidade, dos atos 

do Presidente praticado em desacordo à lei orçamentária. Ademais, o orçamento 

público foi sinteticamente regulado na Seção VI, do Capítulo II, valendo destacar, 

apenas, a possibilidade de prorrogação do orçamento em vigor, caso um novo 

não fosse enviado para sanção presidencial até o dia trinta de novembro de cada 

ano (art. 74). Quanto ao Tribunal de Contas, adquiriu ele a sua feição atual (arts. 

76 e 77). Outro aspecto relevante do texto constitucional, com reflexos na 

temática orçamentária, refere-se à previsão de vários planos setoriais e regionais, 

inclusive com a determinação, em muitos casos, da vinculação de receitas para 

seu cumprimento473. 

                                                 
471

 Sobre esse aspecto, afirma o autor: “nos trabalhos, tanto da elaboração da proposta 
orçamentária, como da fiscalização da execução orçamentária, havia entre o DASP e o Ministério 
da Fazenda, uma íntima articulação, porquanto, para essas tarefas, era indispensável a 
colaboração da Contadoria Geral da República, da Divisão do Imposto de Rendas, da Diretoria da 
Despesa Pública e de outros serviços subordinados diretamente àquele Ministério. Dos serviços 
da maior importância realizados pelo DASP, destacam-se a classificação das despesas públicas e 
a padronização das contas. O DASP assim iniciou a revolução do sistema orçamentário brasileiro, 
inclusive instituindo o Calendário Orçamentário” (VEIGA, Clóvis de Andrade. Direito Financeiro 
Aplicado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, p. 6). 
472

 Ver GRAU, Eros Roberto. Planejamento Econômico e Regra Jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1978, p. 130-132. 
473

 Nesse sentido, destaca-se a previsão, pela Constituição de 1946, de elaboração de um plano 
nacional de aviação (art. 5º, X), de planos de colonização e aproveitamento de terras públicas (art. 
156), de plano contra a seca no Nordeste (art. 198), de plano para valorização econômica da 
Amazônia (art. 199) e de plano para aproveitamento econômico do Rio São Francisco e seus 
afluentes (art. 29, do ADCT). 
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Em complemento a esse último ponto e realçando a evolução do 

orçamento público brasileiro enquanto instrumento de intervenção do Estado no 

processo sócio-econômico, é primordial mencionar a contínua ampliação, durante 

o período de vigência da Constituição de 1946, de uma política de planejamento 

estatal, que monetariamente se materializava por meio da lei orçamentária. Nesse 

particular, vale lembrar a implementação do plano SALTE (lei n. 1.102/50), no 

governo Dutra, e do “Plano de Metas”, no governo Kubistchek474 475. Ademais, é 

importante fazer referência, também, à criação de órgãos governamentais, como 

o Conselho do Desenvolvimento (Decreto n. 38.744/56) e a Comissão Nacional 

de Desenvolvimento (Decreto n. 51.152/61), com a precípua função de coordenar 

a estruturação das políticas econômicas desenvolvidas pelo Estado476. 

Nesse passo, considerando a crescente intervenção estatal nas 

searas econômicas e sociais e a conseqüente adoção de políticas de 

planejamento cada vez mais globais pelo Governo, verificou-se, seguindo uma 

tendência de ordem mundial, uma paralela preponderância do Executivo na 

regulação da atividade financeira pública, em especial, na determinação das 

despesas; ou seja, malgrado a Constituição de 1946 ter restabelecido que a 

aprovação do orçamento era uma atribuição do Legislativo, na prática, quem 

comandava o processo orçamentário era o Governo, segundo o planejamento por 

ele elaborado.477 

Sob essa perspectiva foi aprovada, então, em 17.03.1964, a Lei n. 

4.320/64, estatuindo “normas gerais de direito financeiro para elaboração e 

                                                 
474

 Sobre esses planos, ver GRAU, Eros Roberto. Planejamento Econômico e Regra Jurídica. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1978, p. 132-140. 
475

 Especificamente quanto ao “Plano de Metas” elaborado no Governo JK, ressalta-se, com apoio 
em Eros Grau, que se tratava de um mero programa político, não podendo ser compreendido 
como um verdadeiro plano, pois não estava fundado sobre qualquer ato normativo, seja do 
Legislativo, seja do Executivo (Eros Roberto. Planejamento Econômico e Regra Jurídica. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1978, p. 139). 
476

 Maiores detalhes sobre a atuação desses órgãos pode ser encontrada em BERCOVICI, 
Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2005.  
477

 Uma análise aprofundada dessa questão pode ser encontrada na obra de Ianni, onde o autor, 
após discorrer sobre a evolução da política econômica brasileira a partir de 1930, ressaltando a 
existência de uma tendência pendular entre dois modelos - “estratégia de desenvolvimento 
nacionalista” e “estratégia de desenvolvimento associado” – afirma que a transição para uma 
economia industrial e a necessidade do planejamento importaram a alteração da estrutura de 
poder político, com o progressivo crescimento do papel do Executivo frente ao Legislativo até se 
alcançar a hegemonia absoluta do Governo, fortalecido pelo surgimento de uma tecnocracia 
durante o regime militar (IANNI, Octávio. Estado e Planejamento Econômico no Brasil. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 2009, p. 287 et seq). 
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controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal”. No caso, tinha essa lei o propósito de modernizar as técnicas 

orçamentárias nacionais, adaptando-as ao novo papel assumido pelo Estado 

brasileiro no decorrer do último século, consistente na sua atuação como principal 

agente da vida econômica do país. Nessa linha, a lei n. 4.320/64 implantou o 

modelo do “orçamento-programa” no Brasil478, reforçando a utilização do 

orçamento público como instrumento de planejamento da ação estatal479. Além do 

mais, é fundamental enaltecer os avanços produzidos pela Lei n. 4.320/64, de tal 

forma que, mesmo desatualizada, ela continua vigente, representado, ainda, um 

dos principais instrumentos regulatórios do sistema orçamentário nacional. 

Na seqüência histórica do sistema orçamentário brasileiro, novo 

sobressalto foi dado a partir do Golpe Militar de 1964, tendo o Decreto n. 53.914, 

de 11.05.1964, incumbido ao Ministro de Estado Extraordinário para o 

Planejamento e Coordenação Econômica, em síntese, a tarefa de dirigir o 

planejamento estatal e coordenar a elaboração e execução do Orçamento Geral 

da União e dos orçamentos relacionados à Administração indireta, harmonizado-

os com o plano nacional de desenvolvimento econômico.480 

Posteriormente, a Constituição de 1967 dispôs largamente sobre 

o orçamento no seu Capítulo VI, Seções VI e VII, trazendo algumas significativas 

inovações, como a inserção, no texto constitucional, do princípio da não 

vinculação das receitas de tributos a certo órgão, fundo ou despesa (art. 65, § 
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 Dispõe o “caput” do art. 2º, da Lei 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 Govêrno, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade”. 
479

 Acerca da estrutura do orçamento-programa no Brasil, ver SILVA, José Afonso da. Orçamento-
Programa no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973. 
480

 Na íntegra: “Art. 1º Incumbe ao Ministro de Estado Extraordinário para o Planejamento e 
Coordenação Econômica: a) dirigir e coordenar a revisão do plano nacional de desenvolvimento 
econômico, em cooperação com os Ministérios e demais órgãos da administração direta ou 
descentralizada do Govêrno da União; b) coordenar e harmonizar, em planos gerais, regionais e 
setoriais, os programas e projetos elaborados por órgãos da administração pública, entidades 
paraestatais, sociedades de economia mista, e emprêsas subvencionadas pela União; c) conhecer 
e coordenar os planos de ajuda externa, econômica, financeira e de assistência técnica prestadas 
aos órgãos e entidades referidas na alínea "b"; d) coordenar a elaboração e a execução do 
Orçamento Geral da União e dos orçamentos dos órgãos e entidades referidos no item "b" 
harmonizando-os com o plano nacional de desenvolvimento econômico; e) assessorar o 
Presidente da República na decisão de assuntos relacionados com o plano de desenvolvimento 
econômico e na formulação de planos e projetos de desenvolvimento econômico e social; f) 
exercer outras funções e encargos que lhe sejam atribuídos pelo Presidente da República”. 
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3)481 e a imposição de um equilíbrio orçamentário, ressalvando, por outro lado, a 

inaplicabilidade dessa última regra tanto em um cenário de recessão econômica, 

desde que respeitado os limites e prazos definidos pelo Senado quanto à política 

corretiva proposta pelo Executivo, como diante da imprescindibilidade de abertura 

de créditos extraordinários para atender despesas imprevistas, decorrente de 

guerra, subversão interna ou calamidade pública (art. 66 c.c. art. 64, § 2º)482.  

No mais, seguindo um perfil centralizador e autoritário, a Carta de 

1967 estabeleceu ser de competência exclusiva do Presidente da República a 

iniciativa de leis que dispusessem sobre a matéria financeira e que criassem 

cargos, funções ou empregos públicos ou aumentassem vencimentos, vendando, 

ainda, de maneira geral, qualquer emenda parlamentar aos projetos de 

competência exclusiva do Chefe do Executivo que importassem aumento de 

despesa (art. 60)483. Além disso, a expansão do poder do Governo no trato das 

questões orçamentárias pode ser visualizado no fato da Constituição ter impedido 

qualquer modificação de relevo ao projeto de lei do orçamento encaminhada pelo 

Executivo ao Congresso (art. 67, § 1º484)485 e, também, por prever, de forma 
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 “Art 65 – (...) § 3º - Ressalvados os impostos únicos e as disposições desta Constituição e de 
leis complementares, nenhum tributo terá a sua arrecadação vinculada a determinado órgão, 
fundo ou despesa. A lei poderá, todavia, instituir tributos cuja arrecadação constitua receita do 
orçamento de capital, vedada sua aplicação no custeio de despesas correntes”. 
482

 “Art 66 - o montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro não poderá ser 
superior ao total das receitas estimadas para o mesmo período. § 1º - O disposto neste artigo não 
se aplica: a) nos limites e pelo prazo fixados em resolução do Senado Federal, por proposta do 
Presidente da República, em execução de política corretiva de recessão econômica; b) às 
despesas que, nos termos desta Constituição, podem correr à conta de créditos extraordinários. § 
2º - Juntamente com a proposta de orçamento anual ou de lei que crie ou aumente despesa, o 
Poder Executivo submeterá ao Poder Legislativo as modificações na legislação da receita, 
necessárias para que o total da despesa autorizada não exceda à prevista; § 3º - Se no curso do 
exercício financeiro a execução orçamentária demonstrar a probabilidade de deficit superior a dez 
por cento do total da receita estimada, o Poder Executivo deverá propor ao Poder Legislativo as 
medidas necessárias para restabelecer o equilíbrio orçamentário; § 4º - A despesa de pessoal da 
União, Estados ou Municípios não poderá exceder de cinqüenta por cento das respectivas receitas 
correntes”; e “Art 64 – (...) § 2.º - A abertura de crédito extraordinário somente será admitida em 
casos de necessidade imprevista, como guerra, subversão interna ou calamidade pública. 
483

 “Art 60 - É da competência exclusiva do Presidente da República a Iniciativa das leis que: I - 
disponham sobre matéria financeira; II - criem cargos, funções ou empregos públicos ou 
aumentem vencimentos ou a despesa pública; III - fixem ou modifiquem os efetivos das forças 
armadas; IV - disponham sobre a Administração do Distrito Federal e dos Territórios. Parágrafo 
único - Não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista: a) nos projetos oriundos 
da competência exclusiva do Presidente da República; b) naqueles relativos à organização dos 
serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e dos Tribunais Federais”. 
484

 “Art 67 - É da competência do Poder Executivo a iniciativa das leis orçamentárias e das que 
abram créditos, fixem vencimentos e vantagens dos servidores públicos, concedam subvenção ou 
auxilio, ou de qualquer modo autorizem, criem ou aumentem a despesa pública. § 1º - Não serão 
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parecida com a Carta de 1937, a possibilidade do Executivo promulgar 

diretamente a proposta orçamentária, transformando-a em lei, se o orçamento 

não fosse aprovado pelo Congresso no prazo estipulado de quatro meses (art. 

68)486.487 

Particularmente no que concerne à compreensão do orçamento 

público como instrumento de planejamento, é essencial afirmar que o regime 

militar aprofundou a sua prática, tendo, inclusive, o Decreto-Lei n. 200/67 

ratificado a adoção do orçamento-programa no Brasil, ao estabelecer, em seu art. 

7º, que a ação governamental deveria obedecer ao planejamento, destinado a 

promover o desenvolvimento econômico-social do país e a segurança nacional, 

com base na elaboração e atualização dos seguintes instrumentos: a) plano geral 

de governo; b) programas gerais, setoriais e regionais, de duração plurianual; c) 

orçamento-programa anual; e d) programação financeira de desembolso488. Logo 

depois, a Constituição de 1967 corroborou essa linha de atuação, prevendo, 

expressamente, a elaboração de orçamentos plurianuais pelo Estado, aos quais 

corresponderiam as despesas de capital, os projetos e programas que se 

prolongassem por mais de um exercício financeiro, bem como as despesas 

necessárias para execução de planos de valorização das regiões menos 

desenvolvidas do país (arts. 46, 63 e 65)489. 

                                                                                                                                                    
objeto de deliberação emendas de que decorra aumento da despesa global ou de cada órgão, 
projeto ou programa, ou as que visem, a modificar o seu montante, natureza e objetivo”. 
485

 Nesse sentido, César Sabbag anota que a Constituição de 1967 “impôs tantas restrições ao 
poder de emenda que inviabilizou, na prática, a discussão legislativa sobre o projeto gerado no 
Executivo” (SABBAG, César. Orçamento e Desenvolvimento – Recurso Público e Dignidade 
Humana: O Desafio das Políticas Desenvolvimentistas. Campinas: Millennium, 2007, p. 10). 
486

  “Art 68 - O projeto de lei orçamentária anual será enviado pelo Presidente da República à 
Câmara dos Deputados até cinco meses antes do início do exercício financeiro seguinte; se, 
dentro do prazo de quatro meses, a contar de seu recebimento, o Poder Legislativo não o devolver 
para sanção, será promulgado como lei”. 
487

 Sobre as restrições impostas ao legislativo no que tange ao orçamento, assevera Giacomoni 
que “o papel desse Poder passou a ser o de aprovar o projeto de lei oriundo do Executivo, já que a 
hipótese de rejeição era impossível de ser considerada” (GIACOMONI, James. Orçamento 
Público. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 56). 
488

 “Art. 7º A ação governamental obedecerá a planejamento que vise a promover o 
desenvolvimento econômico-social do País e a segurança nacional, norteando-se segundo planos 
e programas elaborados, na forma do Título III, e compreenderá a elaboração e atualização dos 
seguintes instrumentos básicos: a) plano geral de govêrno; b) programas gerais, setoriais e 
regionais, de duração plurianual; c) orçamento-programa anual; d) programação financeira de 
desembôlso”. 
489

 “Art 46 - Ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, cabe dispor, 
mediante lei, sobre todas as matérias de competência da União, especialmente: III - planos e 
programas nacionais, regionais e orçamentos plurianuais”; “Art 63 – (...) Parágrafo único - As 
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Nessa esteira, o Ato Complementar n. 43/69, alterado pelo Ato 

Complementar n. 76/69 e pela LC n. 9/70, determinou a elaboração de Planos 

Nacionais de Desenvolvimento, com caráter normativo (aprovação pelo 

Congresso), de duração igual a do mandato do Presidente da República, 

regulando, ademais, a feitura dos Orçamentos Plurianuais de Investimentos, com 

a exigência de que eles deveriam respeitar as diretrizes e os objetivos traçados 

no PND.490 

Assim, instituiu-se, no Brasil, um “planejamento estrutural”, 

promovendo a integração do orçamento público com o econômico, na medida em 

que existia uma vinculação entre todos os planos e programas, aqui incluídos os 

orçamentos plurianuais de investimento e o próprio orçamento anual, com o Plano 

Nacional de Desenvolvimento. Nesse sentido, expõe José Afonso da Silva: 

“Realmente, êste [Plano Nacional de Desenvolvimento] estabelece ou 
condiciona: a) de um lado, a estrutura dos planos setoriais e regionais 
federais como estaduais (Constituição art. 10, n. V, ‘c’), êstes, a 
estrutura dos planos locais e municipais; b) de outro lado, a estrutura 
dos Orçamentos Plurianuais de Investimentos, e êstes, a estrutura do 
Orçamento-Programa anual, que, por sua vez, condiciona a estrutura da 
programação financeira de desembôlso. Essa ‘integração do orçamento 
público com o econômico – como assinala Alejandro Ramirez Cardona 
– ‘garante a necessária coordenação entre política fiscal 
(intervencionismo indireto) e a política econômica (intervencionismo 
direto). Em realidade, assim como a política fiscal é parte da política 
econômica, igualmente o plano financeiro do Estado deve fazer parte do 
plano econômico do país. E, por outro lado, já que o equilíbrio financeiro 
nas finanças modernas se há de estabelecer em relação ao equilíbrio 
econômico geral, aquela integração é absolutamente indispensável’. É 
ela precisamente que dá configuração de orçamento-programa ao 
orçamento anual, que adquire, além do mais, característica operativa de 
todo o processo de planejamento do desenvolvimento econômico. (...) A 
integração referida no tópico anterior, tem caráter dinâmico, como é 
peculiar às estruturas. Não se trata, por isso, de simples justaposição de 

                                                                                                                                                    
despesas de capital obedecerão ainda a orçamentos plurianuais, de investimento, na forma 
prevista em. lei complementar”; e “Art 65 - (...) § 4º - Nenhum projeto, programa, obra ou despesa, 
cuja. execução se prolongue além de um exercício financeiro, poderá ter verba consignada no 
orçamento anual, nem ser iniciado ou contratado, sem prévia inclusão no orçamento plurianual de 
investimento, ou sem prévia lei que o autorize e fixe o montante das verbas que anualmente 
constarão do orçamento, durante todo o prazo de sua execução. (...) § 6º - O orçamento 
consignará dotações plurianuais para a execução dos planos de valorização das regiões menos 
desenvolvidas do País”. 
490

 Para maiores informações sobre os Planos Nacionais de Desenvolvimento elaborados no país, 
ver GRAU, Eros Roberto. Planejamento Econômico e Regra Jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1978; IANNI, Octávio. Estado e Planejamento Econômico no Brasil. Rio de Janeiro: 
Editora UFRJ, 2009; e LOPES, Carlos T. G. Planejamento, Estado e Crescimento. São Paulo: 
Pioneira, 1990. 
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planos, mas de uma vinculação permanente e contínua, que não admite 
interrupção, de sorte que os planos mais gerais ou globais abrangem os 

mais concretos e a execução destes leva à materialização daqueles”.
491

 

 

Do mesmo modo, Eros Grau comenta: 

“Assim, entre nós, a nível federal, o plano – que a União, através do 
Poder Executivo, está obrigada a elaborar e aplicar, sujeitando-o à 
aprovação do Poder Legislativo – condiciona o orçamento plurianual de 
investimentos, que, por sua vez, na forma do que dispõe o parágrafo 
único do art. 60, da Emenda Constitucional n. 1/69, condiciona os 
orçamentos anuais. Além disso, em função do que dispõe o art. 63 do 
vigente texto constitucional [Constituição de 1967], vinculação também 
é estabelecida entre os planos regionais de desenvolvimento – estes 
sempre coerentes com os Planos Nacionais de Desenvolvimento – e os 
orçamentos anuais”.492 

 

Entretanto, malgrado tenha ocorrido uma efetiva integração do 

orçamento público a um modelo de planejamento estrutural, visando ao 

desenvolvimento sócio-econômico do país, é imperioso recordar que, durante 

todo o governo militar, o Poder Legislativo esteve, na prática, alijado das 

discussões orçamentárias, concentrando-se a definição da política financeira 

estatal nas mãos do Executivo. Até mesmo o controle externo posterior que cabia 

ao Congresso Nacional desenvolver, tanto sobre a execução orçamentária como, 

também, sobre a execução dos próprios planos, restava comprometida, na 

medida em que o autoritarismo vigente impedia uma atuação parlamentar mais 

crítica. 

Assim, não obstante os efeitos da efetiva perda do controle 

parlamentar sobre os gastos públicos tenham sido minimizados por um maior 

planejamento da administração estatal brasileira, não se pode deixar de 

reconhecer a descaracterização da instituição orçamentária durante o governo 

autoritário militar. Ademais, vale lembrar que, face à intensificação da crise 

econômica no decorrer da década de setenta, que culminou com a declaração da 

moratória do país em 1987, a política de planejamento restou profundamente 

                                                 
491

 SILVA, José Afonso da. Orçamento-Programa no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1973, p. 74. 
492

 GRAU, Eros Roberto. Planejamento Econômico e Regra Jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1978, p. 149. 
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comprometida, ressaltando-se, inclusive, que a maioria das metas constantes do 

terceiro PND (1980/1985) não chegou sequer a ser implementada493. 

O processo de redemocratização trouxe, então, novos ares à 

ordem política nacional, levando ao fim do regime militar e à convocação de uma 

Assembléia Nacional Constituinte (EC n. 26/85), responsável por elaborar uma 

nova Constituição que refletisse os anseios sociais da época, afastando qualquer 

traço autoritário na condução do Estado. Outrossim, em 5 de outubro de 1988, a 

atual Constituição Federal do Brasil foi promulgada, sendo chamada de 

“Constituição Cidadã”, face à ampla participação da sociedade civil nos debates 

constituintes. Os avanços promovidos pela Carta de 1988, em quase todos os 

temas nela regulados, foram inegáveis, merecendo especial realce o abrangente 

e complexo sistema orçamentário por ela organizado. 

 

3.2. Um panorama do sistema orçamentário previsto na 

Constituição Federal de 1988 

 

A Constituição Federal de 1988 deu grande destaque à matéria 

orçamentária494, tendo promovido significativas mudanças a partir da previsão de 

um complexo sistema orçamentário integrado por três diferentes orçamentos: a) o 

plano plurianual, b) as diretrizes orçamentárias e c) os orçamentos anuais, todos 

eles expressos por lei, de iniciativa do Poder Executivo (art. 165, I, II, e III). 

Em síntese, o plano plurianual - PPA - tem a função de 

estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e metas da 

administração pública federal para as despesas de capital e para os programas 

de duração continuada, isto é, que ultrapassem o período de um ano 

correspondente ao orçamento anual (art. 165, § 1º). Por sua vez, a lei de 

diretrizes orçamentárias - LDO - determinará as metas e prioridades da 
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 Ver LOPES, Carlos T. G. Planejamento, Estado e Crescimento. São Paulo: Pioneira, 1990; e 
PEREIRA, Luiz C. Bresser. Economia Brasileira: Uma Introdução Crítica. 3ª ed. São Paulo: Editora 
34, 1998. 
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Constituição Federal. 
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administração pública federal para o exercício financeiro subseqüente, orientando 

a elaboração da lei orçamentária anual, dispondo sobre as alterações na 

legislação tributária e estabelecendo a política de aplicação das agências 

financeiras oficiais de fomento (art. 165, § 2º). Por fim, a lei orçamentária anual - 

LOA – é aquela destinada a estimar as receitas e autorizar as despesas para um 

exercício financeiro determinado, devendo compreender: a) um orçamento fiscal, 

responsável por fixar as receitas e despesas da União no que toca a seus fundos, 

órgãos, e entidades da Administração direta e indireta; b) um orçamento de 

investimentos relativos às empresas em que a União detenha a maioria do capital 

votante; e c) um orçamento da seguridade social, com abrangência sobre todas 

as entidades, órgãos e fundos a ela vinculados (art. 165, § 5º, I, II e III). 

Consta-se, pois, a efetiva complexidade do sistema orçamentário 

engendrado que não apenas previu três distintas leis orçamentárias (PPA, LDO e 

LOA), mas também estabeleceu o desdobramento da LOA em outros três 

orçamentos específicos (orçamento fiscal, orçamento das empresas estatais e 

orçamento da seguridade social), tudo isso com o propósito de estimular um 

adequado planejamento da ação financeira estatal, permitindo a concretização 

dos objetivos descritos em toda a Constituição. Em outras palavras, verifica-se 

que a Constituição de 1988 estruturou o sistema orçamentário nacional de forma 

a assegurar a efetivação da função concebida ao orçamento público moderno de 

servir como um instrumento de planejamento da ação estatal. 

Nesse sentido, a Carta Magna de 1988 previu um orçamento com 

fim específico de planejar a atuação do Estado num longo prazo (PPA); um 

orçamento para organizar as ações e programas da União a curto prazo (LOA); e 

outro orçamento (LDO) com a função de conectar o planejamento de longo prazo 

do plano plurianual ao de curto prazo, materializado na lei orçamentária anual. 

Desta feita, é claro que esse novo sistema tinha que produzir 

sensíveis mudanças na própria dinâmica do processo de elaboração do 

orçamento, exigindo uma harmonização das leis que o integram, de modo a 

garantir a coerência e compatibilidade de seus conteúdos495. Assim, em que pese 
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inexistir uma hierarquia jurídica entre as leis orçamentárias, uma vez que todas 

são leis ordinárias, não se pode deixar de reconhecer, malgrado a existência 

várias posições doutrinárias em sentido contrário, que há uma hierarquia material, 

de conteúdo, entre elas, na medida em que são interdependentes. Nesse sentido, 

vale mencionar o entendimento de Hely Lopes Meirelles: 

“a Constituição Federal de 1988 institucionalizou um verdadeiro sistema 
orçamentário ao prever a edição de uma lei do plano plurianual, lei de 
diretrizes orçamentárias e lei do orçamento anual, todos atos 
normativos que, de forma hierarquizada, se interligam com o objetivo de 
dotar o setor público de um processo de planejamento orçamentário que 
espelhe um plano de governo a longo, médio e curto prazos”496. 

 

Tem-se, então, que, por expressa previsão constitucional, as 

disposições do PPA condicionam a elaboração da LDO que, por sua vez, delimita 

os parâmetros a serem observados pela LOA, fazendo com que esta última 

corporifique um verdadeiro programa de ação governamental, voltado a atender 

as prioridades públicas eleitas como imprescindíveis para o alcance dos fins 

sócio-econômicos que cabem ao Estado realizar. Ademais, ressalta-se que essa 

“estrutura de planejamento” a ser expressa pela via orçamentária é tão forte que a 

Constituição exige, inclusive, a consonância de todos os planos e programas 

nacionais, regionais e setoriais ao PPA (art. 165, § 4º). 

Outro aspecto acerca do sistema orçamentário estabelecido pela 

Constituição de 1988 que merece atenção diz respeito à democratização do 

processo legislativo orçamentário, tendo a Carta Magna conferido ao Poder 

                                                                                                                                                    
necessidade de compatibilização dos orçamentos fiscais e de investimentos das empresas 
públicas ao PPA (165, § 7º), bem como exigindo que as emendas parlamentares ao projeto da 
LOA sejam compatíveis com o PPA e a LDO (166, § 3º) e, do mesmo modo, que as emendas ao 
projeto da LDO respeitem as disposições constantes do PPA (166, § 4º). Ademais, a necessidade 
de harmonização dessas leis pode ser extraída, pelo menos de um ponto de vista lógico, a partir 
dos prazos fixados para encaminhamento e aprovação de cada uma delas, consoante previsto no 
art. 35, § 2º, do ADCT: “até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 165, § 
9º, I e II, serão obedecidas as seguintes normas: I - o projeto do plano plurianual, para vigência até 
o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subseqüente, será encaminhado 
até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção 
até o encerramento da sessão legislativa; II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será 
encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido 
para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa; III - o projeto de lei 
orçamentária da União será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do exercício 
financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa”. 
496
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Legislativo posição sobranceira na aprovação do orçamento, ao afastar as 

agruras do tempo da ditadura militar, quando a atuação parlamentar foi muito 

restringida e, na prática, as disposições orçamentárias eram determinadas 

exclusivamente pelo Executivo. 

Nesse passo, a Constituição de 1988 reforçou a compreensão de 

que as leis orçamentárias são de iniciativa vinculada (art. 166, § 6º), ou seja, o 

Chefe do Executivo é obrigado a encaminhar as propostas orçamentárias ao 

Congresso, devendo observar, até a edição da lei complementar prevista no art. 

165, § 9º, os prazos definidos no art. 35, § 2º, do ADCT. Assim, o projeto do PPA, 

para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial 

subseqüente, será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do 

primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da 

sessão legislativa; o projeto da LDO será encaminhado até oito meses e meio 

antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o 

encerramento do primeiro período da sessão legislativa; e, finalmente, projeto da 

LOA será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do exercício 

financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. 

Além do mais, destaca-se que, apresentados os projetos de lei ao 

Congresso, o Presidente da República só poderá propor modificações à proposta 

encaminhada enquanto não forem iniciadas as votações, na Comissão Mista do 

Orçamento, da parte cuja alteração é pretendida (art. 166, § 5º, da CF). Vê-se, por 

conseguinte, que, iniciada a votação pelo Congresso, o Executivo perde o poder 

de dispor sobre os orçamentos. 

Quanto ao processo de votação das leis orçamentárias pelo 

Congresso, sublinha-se que, ressalvadas algumas especificidades próprias da 

matéria, como a previsão de uma Comissão Mista permanente de Senadores e 

Deputados (art. 166, § 1º, da CF), o processo legislativo segue o mesmo trâmite - 

discussão parlamentar, emendas, votação, aprovação, veto e sanção - previsto 

para a confecção de outras leis, tendo, inclusive, a Constituição explicitamente 

determinado que aos projetos de leis orçamentárias se aplicam, no que couber, 

as normas relativas ao processo legislativo comum (art. 166, § 7º). Logo, em 
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relação ao aspecto formal, não existe distinção entre as leis orçamentárias e as 

demais leis ordinárias. 

Especificamente no que se refere à LOA, vale ressaltar que a 

Constituição expressamente proíbe que ela contenha dispositivo estranho à 

previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo nesta vedação a 

autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações 

de crédito, ainda que por antecipação de receita (art. 165 § 8º), tendo 

estabelecido, ainda, que as emendas ao projeto de lei só podem ser aprovadas 

se: a) forem compatíveis com o PPA e a LDO; e b) indicarem os recursos 

necessários, sendo neste caso admitidos apenas aqueles provenientes de 

anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre dotação para pagamento 

de pessoal e seus encargos, sobre o serviço da dívida e sobre as transferências 

tributárias constitucionais (art. 166, § 3º). Assim, observa-se que os parlamentares 

podem criar despesa não-prevista, mudar a destinação de despesas propostas ou 

mesmo extinguir algumas outras de igual porte, desde que indiquem os recursos 

e respeitem os limites estabelecidos pelas normas constitucionais. 

Dessa maneira, constata-se que, ao ser a aprovação do 

orçamento submetida a um ordinário processo legislativo, a Constituição de 1988 

reafirmou o caráter político do instituto; isto é, tendo sido assegurado ao 

Congresso, como órgão representante do povo, um amplo poder para, em 

observância aos anseios gerais, referendar ou alterar o plano financeiro proposto 

pelo Executivo, a Carta de 1988, como “Constituição Cidadã” que é, enalteceu o 

atributo orçamentário de servir como mecanismo de controle social prévio do 

gasto público.  

Realça-se, também, que, face à previsão de diversos orçamentos, 

o Constituinte Originário impôs, no art. 167, da CF, uma série de restrições à 

atuação administrativa, vedando, por exemplo, o início de programas ou projetos 

não incluídos na LOA (art. 167, I); a realização de despesas que excedam os 

créditos orçamentários ou adicionais previamente fixados (art. 167, II); a 

vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa específica, 

ressalvadas aquelas expressamente consignadas na Constituição (art. 167, IV); a 

abertura de crédito suplementar ou especial sem a prévia autorização legislativa 
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(art. 167, V); a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de 

uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem a 

prévia autorização do Congresso (art. 167, VI); a concessão ou utilização de 

créditos ilimitados (art. 167, VII); a instituição de fundos sem a autorização do 

Parlamento (art. 167, IX). Enfim, verifica-se que a Constituição procurou “amarrar” 

a ação executiva, impedindo que o Governo, de forma discricionária ou, por que 

não dizer, arbitrária, desconfigure o orçamento aprovado pelo Legislativo. 

Mais que isso, a Carta de 1988 procurou organizar a despesa 

relativa aos gastos com servidores ativos e inativos de todos os entes federados, 

estabelecendo, dentro outras disposições específicas, a proibição que ela exceda 

aos limites estabelecidos em lei complementar (art. 169), determinando, inclusive, 

que qualquer aumento dessa despesa só pode ser efetuado se houver prévia e 

suficiente dotação orçamentária e se houver, também, autorização específica na 

LDO, ressalvando quanto a essa última exigência, as empresas estatais (art. 169, 

§ 1º). 

É importante mencionar, ainda, que a própria Constituição admite, 

mesmo que indiretamente, a rejeição do projeto de lei orçamentária anual pelo 

Congresso ao dispor, no art. 166, § 8º, que se houver recursos sem despesas 

correspondentes, em razão de veto, emenda ou rejeição do projeto da LOA, eles 

poderão ser utilizados mediante créditos especiais ou suplementares, desde que 

haja prévia e específica autorização legislativa. 

Vale dizer, ademais, que a Constituição de 1988, reiterou a 

necessidade de um efetivo controle interno e externo dos gastos públicos, 

conferindo ao Congresso Nacional a importantíssima função de realizar, com o 

auxílio do Tribunal de Contas, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da União e de suas entidades, observando a legalidade, 

legitimidade e economicidade das despesas (arts. 70 e 71), sem prejuízo do 

sistema de controle interno de cada Poder. 

Em resumo, a Constituição Federal de 1988 alçou o sistema 

orçamentário brasileiro a um novo e significativo patamar, não só ao consolidar a 

concepção do orçamento público como um relevante instrumento de 
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planejamento da ação estatal, mas também ao restituir ao Congresso o poder 

para realizar um efetivo controle sobre os atos financeiros do Governo. 

Por fim, é preciso apontar que, compondo o sistema orçamentário 

estabelecido pela Constituição, o Congresso editou, com amparo nos art. 163, I, e 

166, § 9º, da CF, a Lei Complementar n. 101/2000, que estabelece normas gerais 

de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal. Tal lei, 

conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, obriga todos os entes 

federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) a promover uma ação 

planejada e transparente, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de 

afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante: a) o cumprimento de metas de 

resultados entre receitas e despesas; e b) a obediência a limites e condições no 

que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da 

seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, 

inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos 

a pagar. 

Ademais, deve-se recordar que, face à ausência de lei 

complementar específica, a Lei n. 4.320/64, que estatui normas de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos, continua vigente. 

 

3.3. A discussão doutrinária sobre a natureza jurídica do 

orçamento público no Brasil 

 

De início, deve-se anotar que a discussão sobre a natureza 

jurídica da lei orçamentária no Brasil segue o mesmo caminho traçado em outros 

países, tendo sofrido, conforme já rapidamente mencionado no capítulo 

precedente, forte influência da teoria originalmente proposta por Laband, em 

especial da vertente derivada da doutrina francesa.  

Nesse ritmo, Augusto Olympio Viveiros de Castro, um dos 

primeiros autores nacionais a tratar do tema, com expressa inspiração em Jèze, 

assim se manifestou quanto à natureza do orçamento público, no início do século 

passado: 
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“é o ato de administração geral pelo qual são resolvidas e autorizadas 
previamente, e para um período determinado, as despesas e as receitas 
annuaes do Estado. II. Realmente o orçamento não é uma lei, é um acto 
de administração, porquanto não estabelece nenhuma regra geral e 
permanente e sim assegura simplesmente a execução das leis 
preexistentes. Apezar disto, a sua votação pelo Poder Legislativo é um 
elemento essencial do crédito do Estado. (...) Mas seria um erro pensar 
que toda deliberação do Poder Legislativo constitue uma lei, 
propriamente dita, ou, mais precisamente, que ao alludido Poder é 
vedado praticar actos de administração. (...) A natureza de um acto não 
é determinada pela do poder que o pratica, e sim pelo exame intrínseco 
da sua substância. (...) Os actos que não cream direitos verdadeiros e 
próprios não são leis, se bem que tenham a sua fôrma. (...) Bouvier & 
Jéze também não consideram o orçamento como lei, porque definem 
esta – uma regra primordial e fundamental, regendo as relações sociaes 
dentro do Estado de fôrma geral e permanente. Ora o orçamento não 
constitue uma regra fundamental, geral e permanente; a periodicidade, 
pelo contrário, é o seu attributo essencial. Logo elle pertence à classe 
das leis formais, mas a sua verdadeira natureza jurídica é a de acto de 
alta administração, meio efficaz de syndicate político, uma garantia, um 
instrumento de fiscalização”.497 

 

Na mesma linha, Carlos Maximiliano, asseverava, em seus 

comentários à Constituição brasileira de 1891, que “não se confunde o poder de 

aprovar a receita e fixar a despesa com o de legislar; porque rigorosamente o 

orçamento não é lei”498. 

Carvalho de Mendonça também se posicionava contra a 

materialidade da lei do orçamento, afirmando que “os atos orçamentários não têm 

as condições de generalidade, constância ou permanência que dão cunho à 

verdadeira lei; não encerram declaração de direitos; e não são mais do que 

medidas administrativas tomadas com a intervenção do aparelho legislativo”499. 

Ademais, com notório embasamento na teoria de Jèze, vários 

outros doutrinadores brasileiros de prestígio, como Aliomar Baleeiro e Hely Lopes 

Meirelles, defenderam a natureza meramente formal da lei orçamentária, 

definindo o orçamento público como um ato administrativo, um ato-condição. Nas 

palavras de Baleeiro: 
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“Formalmente, o orçamento não difere das demais leis. Apresenta a 
redação comum às leis, recebe o número de ordem na coleção destas, 
resulta de projeto iniciado na Câmara dos Deputados, é objeto de 
sanção e poderá ser vetado, como já aconteceu no Brasil. Mas será 
materialmente, ou substancialmente, lei como quase todos os atos 
publicados com o nome de lei? Nesse ponto, dividem-se opiniões. (...) 
Se prolongarmos a análise do orçamento e contrastarmos com a 
generalidade das leis, veremos que diversas peculiaridades o colocam 
em posição distinta. (...) A finalidade específica do orçamento e todas 
essas peculiaridades da sua elaboração e de seu conteúdo estão a 
indicar que, se é lei, no seu aspecto formal, contém algo de sui generis 
quanto a sua substância. (...) Esse problema da natureza jurídica do 
orçamento ocupou, durante muito tempo, a atenção dos juristas e os 
dividiu em correntes, segundo teorias diversas. Lei para uns, simples 
ato administrativo, sem caráter de lei, para outros, ainda poderia ser 
ambas as coisas para um terceiro grupo. (...) Classificando os atos 
jurídicos, do ponto de vista material e em função de seu objeto, os 
juristas distinguiam atos que regulam situações gerais e impessoais 
(atos-regras) e atos subjetivos. (...) Duguit fez observar que entre o ato-
regra e o ato subjetivo medeia, em certos casos, outro ato, que não se 
confunde com qualquer deles e tem por fim tornar aplicável a 
determinados indivíduos, ou casos, às situações gerais estatuídas no 
ato-regra. O ato-regra só se torna aplicável, em certos casos, às 
situações individuais depois que se produz esse novo ato mediador, por 
isso chamado de ato-condição. Usando dessa tripartição dos atos 
jurídicos sob o aspecto material, Jèze estuda a despesa e a receita, 
enquadrando ambas na classe de atos-condição, ato que não aumenta 
nada o conteúdo da lei, mas a torna eficaz para determinadas 
situações. Ou, por outras palavras, o ato que atribui a um ou alguns 
indivíduos a situação geral e impessoal contida no ato-regra. (...) O 
orçamento brasileiro, na CF, de 1967, filiava-se a esse sistema, como 
se vê do art. 150, § 29 [fixava o princípio da legalidade e da anualidade 
tributária]. Os impostos deviam ser criados em lei e não podiam se [ser] 
decretados na cédula orçamentária. Mas esta devia mencionar a 
autorização para a cobrança no exercício respectivo, salvo o imposto de 
guerra ou de importação. (...) Os debates na Assembléia Constituinte de 
1946 sobre o art. 141, § 34º, da Constituição desse ano denunciam a 
influência da corrente que considera o orçamento como ato-condição. 
Aliás, essa influência já se exercera sobre o art. 27, do Código de 
Contabilidade”.500 

 

Hely Lopes Meirelles, por sua vez, após afirmar ser o orçamento 

público um simples ato administrativo, da espécie “ato-condição”, completava: 

“não importa que, impropriamente, se apelide o orçamento anual de lei 

orçamentária ou de lei de meios, porque sempre lhe faltará a força normativa e 
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criadora de lei propriamente dita. Tem apenas o aspecto formal de lei e, em boa 

técnica, poderia e deveria ser aprovado por decreto legislativo”.501 

Observa-se, ainda, que, inclusive sob a égide da Constituição de 

1988, os autores contemporâneos têm continuado a sustentar a natureza 

simplesmente formal da lei do orçamento. Luiz Emygdio da Rosa Jr., por exemplo, 

depois de apontar a não incidência do princípio da anualidade tributária no Brasil 

desde a Emenda constitucional n. 1/69, argumenta: 

“o orçamento não pode mais ser considerado como ato-condição. Por 
outro lado, o art. 165, § 8º, da Constituição em vigor, proíbe a inserção 
no orçamento de dispositivo estranho à fixação da despesa e à previsão 
da receita. Dessa forma, parece-nos claro que o orçamento deve ser 
considerado no novo texto constitucional como lei formal. É, portanto, 
ato jurídico, pois tem o claro objetivo de limitar o orçamento à sua 
função formal de ato governamental, cujo propósito é autorizar as 
despesas a serem realizadas no ano seguinte e calcular os recursos 
prováveis com que tais gastos poderão ser realizados, mas não cri 
direitos subjetivos. Ademais, o orçamento, por não ser lei em sentido 
material, não cria tributos mas apenas os calcula, sendo os tributos 
instituídos por outras leis totalmente distintas da lei do orçamento. Além 
disso, as chamadas despesas variáveis não crias para o Estado a 
obrigação de efetivá-las, por não conferirem direito subjetivo às pessoas 
que iriam ser beneficiadas com a sua realização. Resumindo, 
entendemos que o orçamento é lei formal, que, por ser disciplinada pela 
Constituição em secção diferente daquela própria das leis, deve ser 
considerada lei especial, mas seu conteúdo é de mero ato de 
administração. Isso porque fixa as despesas públicas e prevê as 
receitas públicas, não podendo versar sobre outra matéria que não seja 
a orçamentária”.502 

 

Na mesma toada, Ricardo Lobo Torres também compreende ser a 

lei orçamentária uma mera lei formal, expressando-se nos seguintes termos: 

“A teoria de que o orçamento é lei formal, que apenas prevê as receitas 
públicas e autoriza os gastos, sem criar direitos subjetivos e sem 
modificar as leis tributárias e financeiras, é, a nosso ver, a que melhor 
se adapta ao direito constitucional brasileiro. Tem sido defendida, entre 
nós, principalmente sob a influência de Jèze, por inúmeros autores de 
prestígio, ao longo de muitos anos e de várias escrituras constitucionais. 
É bem verdade que a dicotomia entre lei formal e lei material, nos outros 
campos do direito, vem sendo asperamente criticada, pois enfraquece o 
princípio da legalidade e produz o agigantamento das atribuições do 
Executivo, deixando indefinido e incerto o contorno dos direitos da 
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liberdade, que compõem o aspecto materialmente legislativo excluído 
da competência da Administração; mas, em tema de orçamento, ainda é 
importante, eis que visa a retirar da lei ânua qualquer conotação 
material relativamente à constituição de direitos subjetivos para 
terceiros, sem implicar perda de sua função de controle negativo do 
Executivo no que pertine aos limites do endividamento e das renúncias 
de receita”.503 

 

Em resumo, salienta-se que a doutrina amplamente majoritária do 

país, acompanhando autores estrangeiros de renome, insiste, muitas vezes sem 

um maior aprofundamento teórico, em definir a lei orçamentária como uma 

simples “lei formal” e o orçamento como um mero “ato administrativo” ou “ato-

condição”.504 

Todavia, apesar do firme e largamente difundido entendimento até 

aqui exposto, alguns expoentes da doutrina brasileira se esforçaram para afastá-

lo, reconhecendo a natureza material da lei orçamentária. Nesse sentido, 

destacam-se os ensinamentos de Francisco Campos e Geraldo Vidigal, cujas 

doutrinas, dada a relevância e originalidade, já foram exploradas no capítulo 

anterior, quando se tratou mais detalhadamente do tema505. 
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Marcos. Lei de Responsabilidade Fiscal e Leis Orçamentárias. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2002, p. 99: “o orçamento deve ser tratado como autorização, posto que a realidade econômica, 
as adversidades, a mudança do contexto no qual está inserida a execução orçamentária, e até 
mesmo a mudança de planos determinada pelo Governo podem ensejar a não execução de 
programas já contemplados nas peças orçamentárias”; WEISS, Fernando Lemme. Princípios 
Tributários e Financeiros. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, p. 245: “a lei orçamentária é 
considerada apenas formalmente uma lei. Materialmente falando (no que concerne ao seu 
conteúdo) o orçamento não é uma norma genérica de conduta, como as demais, embora 
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públicas. Por isso, é habitualmente denominado ato-condição”. 
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Outro autor nacional a enfrentar a questão foi José Afonso da 

Silva, tendo ele refutado a teoria orçamentária clássica ao dissertar sobre o 

orçamento-programa no Brasil: 

“Em nosso entender, a questão da natureza jurídica do orçamento 
público precisa ser reelaborada em face das modificações ocorridas no 
direito e na técnica orçamentários. (...) Em verdade, o orçamento 
somente adquire valor jurídico depois de sua aprovação pelo Poder 
Legislativo. Constitui inegavelmente um sistema de limites de atuação 
do Poder Executivo. Ora, se fosse materialmente ato administrativo, 
certamente que o Executivo poderia modificá-lo, sem autorização 
legislativa, desde que mantivesse o montante dos dispêndios 
originalmente fixado. É certo que os funcionários administrativos devem 
cumprir as metas previstas na programação orçamentária, e não o 
podem fazer livremente, mas nos termos e limites fixados na lei de 
orçamento. Não podem deixar de cumprir as atividades e projetos 
constantes da lei de orçamento, sem razão justificativa para tanto, ou 
com a simples justificativa de que não eram obrigados a executá-los, 
porquanto a lei não lhes dá mais do que uma autorização para isso, 
ficando sua efetivação dependendo de sua vontade exclusivamente. Por 
isso mesmo se exige que o Executivo preste contas da execução da lei 
orçamentária ao Legislativo. Se se tratasse de ato administrativo ou ato-
condição, essa exigência descaberia. Por outro lado, a tese de Jèze de 
que as despesas para funcionamento dos serviços criados em lei são 
previstas em leis anteriores ao orçamento e por isso não podem deixar 
de constar dêle, que assim é mero ato-condição para sua realização, 
não procede ou pelo menos não exclui a natureza de lei ao orçamento, 
ainda que seja uma lei de execução de outras, lei que confere eficácia 
às outras, o que, em última análise, é a que conta efetivamente. O certo 
é que, sem constar da lei orçamentária, não se pode efetuar 
pagamentos de funcionários, de aquisição, de prestação de serviços; 
não se realizarão obras públicas, não se cumprirão programas de ação 
governamental. (...) Concluindo, o orçamento-programa anual e o 
orçamento plurianual de investimento são leis, leis de impulsão na 
classificação do Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, e, portanto, lei 
em sentido material, segundo a classificação tradicional”.506  

 

Celso de Bastos e Ives Gandra Martins também se posicionaram 

sobre o assunto, ainda que sucintamente, negando a validade do duplo conceito 

de lei e afirmando ser o orçamento um instrumento jurídico que “ganha forma e 

obriga quando aprovado nos termos do processo legislativo, tornando-se lei e 

tendo a eficácia de qualquer lei”.507 
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Mais recentemente, outro jurista brasileiro a se manifestar pela 

substancialidade da lei orçamentária foi Regis de Oliveira, tendo ele sintetizando o 

problema da definição da natureza jurídica do orçamento com estas indagações: 

“a aprovação do orçamento é meramente formal ou deve representar os anseios 

efetivos da comunidade? (...) O orçamento é peça que não vale de nada, ou é 

conquista histórica de controle institucional e, pois, deve ser obedecido?”508. 

Em resposta às perguntas citadas, o autor assevera, de pronto, 

que, embora seja temporária, a lei orçamentária é uma lei de inovação primária da 

ordem jurídica. Ademais, para ele, as vinculações constitucionais (educação, 

saúde, precatórios) e legais (servidores e dívida), assim como a obrigação em 

atender os serviços públicos, os fundos e a partilha constitucional dos tributos 

deixam transparecer a natureza impositiva do orçamento. Nessa esteira, conclui: 

“o orçamento é impositivo, não deixando margem a manobras, titubeios 
ou qualquer tergiversação do Governo, a pretexto de utilizá-lo como 
meramente autorizativo. Contém autorizações, com certeza, na 
arrecadação, mas as despesas devem ser efetuadas de acordo com o 
que foi determinado na lei orçamentária. Caso contrário, como já se 
disse, teremos a desmoralização do Congresso que de nada serviria. 
Para que aprovar a lei orçamentária, se ela não será cumprida? Ao 
contrário, diante da Lei de Responsabilidade Fiscal, o orçamento deve 
ser executado tal como aprovado, pois, qualquer desvio envolve a 
responsabilidade do Chefe do Executivo”.509 

 

Essa posição do autor também resta evidenciada na sua principal 

obra510, quando ele reconhece, de maneira singular, ser o orçamento uma lei em 

sentido material em relação às receitas, por representar uma “ação-tipo 

repetida”511. Além disso, ele afirma a natureza vinculante da lei orçamentária ao 
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tratar da moderna concepção do orçamento como instrumento de planejamento, 

destacando a necessidade de uma afinação entre o plano plurianual, a lei de 

diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, de modo que a última 

efetivamente atenda as finalidades do Estado e os anseios sociais, segundo 

regras de boa administração512. Por último, Regis de Oliveira salienta a 

substancialidade da lei orçamentária face à previsão do orçamento participativo 

no ordenamento brasileiro, ao menos no âmbito municipal (art. 4º, III, “f”, da Lei n. 

10.257/01)513. 

                                                                                                                                                    
todos seus elementos, e em cada ocorrência fática no mundo empírico incide a norma, sem 
exaurir seu conteúdo. Operando-se a subsunção, reitera-se a situação jurídica, dando como 
conseqüência a operação de nascimento da obrigação tributária. De outro lado, a lei tem o condão 
de inovar o mundo jurídico, fazendo-o de forma originária, isto é, produz efeitos na realidade, 
transmudando direitos ou criando obrigações. Intervém, pois, na realidade, produzindo efeitos. 
Não se pode negar que o orçamento opera alterações na realidade jurídica, permitindo que sem 
os tributos exigidos, colocando em posição de sujeição aquele que praticarem fatos geradores, 
dando nascimento à obrigação tributária. Ademais, permite à Administração efetuar a cobrança, 
lançar, impor restrições e obrigações. A publicação da lei orçamentária coloca a Administração em 
posição sobranceira na exigência de seus créditos, na medida em que ocorrem. De seu turno, vê-
se na contingência de operar seus instrumentos para realizar seus créditos e, igualmente, nasce 
para ela a obrigação de perseguir as finalidade ou aplicar os recursos naqueles débitos que a lei 
previu” (Ver OLIVEIRA, Regis Fernandes. Curso de Direito Financeiro. 2ª ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 319). 
512
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Ademais, é necessário sublinhar a defesa da substancialidade da 

lei orçamentária feita por Eduardo Furtado de Mendonça, que reconhece duas 

modalidades de vinculação da Administração quanto ao orçamento: a autêntica e 

a mínima. Quanto à vinculação autêntica, diz o autor que o orçamento aprovado 

deve ser tratado como a generalidade dos atos do Poder Público, com a 

“presunção de imperatividade”; assim, o orçamento teria eficácia de lei, mas não 

de ato supralegal, devendo-se reconhecer espaços de reserva de administração, 

pelos quais a Administração poderia decidir sobre a conveniência da realização 

dos gastos. Já em relação à vinculação mínima, entende o autor que, a rigor, 

sequer se trata de verdadeira vinculação, conformando, na verdade, um dever de 

motivar o descumprimento da previsão inicial, ou seja, cuida-se de exigir que o 

administrador leve em conta a decisão orçamentária e forneça motivos para a sua 

superação.514 

Finalmente, vale enaltecer que, cada vez mais, outros autores 

contemporâneos vêm, em abandono da doutrina tradicional, manifestando-se pela 

substancialidade da lei orçamentária515, cabendo destacar, ainda, a publicação 

recente de várias teses acadêmicas que, ao melhor explorarem esse específico 

tema, acabam também por reconhecer a plenitude da lei do orçamento516. 

                                                                                                                                                    
peça financeira, nem apenas simples plano de governo, mas representa o compromisso político de 
cumprimento de promessas sérias levadas ao povo. A previsão desperta esperança, expectativa 
de satisfação dos compromissos, certeza de que os desejos serão atendidos. (...) Não se pode 
brincar impunemente com a população ou colocá-la na mera condição de participante de uma 
comédia. Se ela é ouvida, devem os gastos ser alocados na denominada Lei de Meios. (...) 
Decorre daí que o orçamento vai perdendo seu caráter autoritário de mera alocação de recursos 
onde e naquilo que o governo tenha interesse. Resta evidente, diante da notável evolução social 
por que se passa, sensível aos olhos de todos, que já não pode o governante elaborar ‘o seu’ 
orçamento. O possessivo perde seu caráter. É ele obra da participação popular juntamente com 
representantes do governo, em saudável mescla democrática, que culmina com a atuação 
bastante ativa do Parlamento, maior ou menor, na busca de soluções técnicas misturadas com 
políticas, resultando obra digna das modernas democracias” (OLIVEIRA, Regis Fernandes. Curso 
de Direito Financeiro. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 321-323). 
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3.4. A natureza jurídica do orçamento público segundo o 

Supremo Tribunal Federal 

 

Em pesquisa junto à página eletrônica do Supremo Tribunal 

Federal, a primeira manifestação desse máximo órgão judicial brasileiro que pode 

ser encontrada envolvendo, diretamente, a discussão acerca da natureza jurídica 

do orçamento público refere-se ao julgamento do RE 17184/RS, em 1952, no qual 

a Segunda Turma da Corte, por unanimidade, reconheceu a qualidade 

meramente formal da lei orçamentária. Colhe-se do voto do Min. Rel. Ribeiro da 

Costa os seguintes trechos: 

“Orçamento não é lei, em sentido próprio; é só lei formal, mas não 
material, o que vale dizer – sem conteúdo próprio, porque êste se acha 
todo na lei tributária, e que aquêle não pode alterar. Essa é a lição, aliás 
corriqueira em matéria de finanças, dada por C. Maximiliano, citado pela 
apelante. Do próprio conceito de orçamento isso se depreende, pois 
‘entende-se por orçamento um ato que contem, por um tempo 
determinado, a previsão de receitas e despesas do Estado e que 
ordena a percepção delas e o pagamento das outras. É um ato 
administrativo superior”.517 [grifos no original] 

 

Alguns anos depois, a Corte volta a explorar o assunto, desta vez 

por sua Primeira Turma (RE 34581/DF), que reitera, também por unanimidade, o 

caráter meramente formal da lei do orçamento, nos seguintes termos do voto do 

relator, Min. Cândido Motta: 

“o orçamento como uma aprovação prévia da receita e das despesas 
públicas, é uma lei formal. É um plano de governo, proposto pelo 
Executivo. Como diz Aliomar Baleeiro, é em face das necessidades e 
medidas planejadas para satisfazê-las, que os representantes 
concedem ou não, autorização para cobrança de imposto pelas várias 
leis anteriormente existentes (Limitações constitucionais ao poder de 
tributar, p. 15). Assim, é uma lei de características ‘sui generis’ pela qual 
a Administração fica autorizada a cobrar impostos e a fazer várias e 
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determinadas despesas. Portanto, é uma lei autorizativa. Pode-se dizer, 
pondo-se à margem a interessante e larga discussão sobre o assunto, 
que ela não é só lei formal, mas que ela estabelece aqui que pode ou 
não pode fazer o Governo em sua gestão financeira. Assim, no plano 
administrativo, diante da autorização orçamentária, pode o Governo 
deixar de aplicar esta ou aquela verba, uma vez que assim o exijam os 
superiores interesses da administração. Por isso Hauriou ensina: ‘Le 
buget (sic) est l´acte par lequel sont prévues et autorisées le recettes et 
lês dépenses dês administrations publiques’ (Droit Administratif, p. 
898)”.518 

 

Vê-se, pois, que o Supremo Tribunal Federal, em alinhamento à 

doutrina clássica do país, fixou jurisprudência no sentido de afirmar a natureza 

meramente formal da lei orçamentária, passando a consolidar, em decisões 

posteriores, a discricionariedade do Governo na execução orçamentária, 

impedindo, até mesmo, o acionamento do Judiciário para correção de ato 

administrativo praticado em descompasso com a lei do orçamento.519 

Mesmo após a promulgação da Constituição de 1988, ressalta-se 

ter o Supremo Tribunal continuado a manter esse posicionamento, dele 

derivando, inclusive, várias decisões que barravam a realização de um controle 

abstrato de constitucionalidade sobre o orçamento público, pois, segundo uma 

pacífica jurisprudência da Corte, essa espécie de controle (concentrado, in 

abstracto) não podia ser admitida para questionar leis meramente formais ou de 

efeitos concretos, como jaz ser definida a lei orçamentária.520 

                                                 
518

 RE 35481/DF. Primeira Turma. Rel. Min. Cândido Motta. Julg. 10.10.1957. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=135030>. Acesso em 
05.11.2012 
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 Como exemplo, cita-se o RE 55939/MG, Tribunal Pleno. Rel. Min, Luiz Galloti. Julg. 
10.11.1966. Ementa: “SUBVENÇÃO. ORÇAMENTO. SUA EXECUÇÃO CABE, EM REGRA, AO 
PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
SEGUNDO A QUAL O PRÓPRIO LEGISLATIVO MINEIRO SE ATRIBUIU A EXECUÇÃO 
ORCAMENTARIA, NA PARTE RELATIVA AS SUBVENÇÕES RESULTANTES DE PROPOSTAS 
DOS DEPUTADOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS” (grifou-se); e o AR 
929/PR. Tribunal Pleno. Rel Min. Rodrigues Alckmin. Julg. 25.02.1976, de cujo inteiro teor do 
acórdão se reproduz o seguinte trecho: “Parece-me tranqüilo na doutrina que a simples 
autorização de despesa, consignada em lei orçamentária, não confere aos seus destinatários 
direito subjetivo, que dê suporte à postulação de cobrança compulsória. A realização de despesa é 
tarefa que incumbe ao Poder Executivo, conhecedor das disponibilidades do Tesouro e 
responsável pela execução orçamentária, na forma da Constituição e das leis. Esse 
posicionamento já foi consagrado em precedente do Supremo Tribunal – o RE 34.581”. 
520

 Ver ADI 203 Agr/DF, Julg. 22.03.1990; ADI 647/DF. Julg. 18.12.1991; ADI 1716/DF. Julg. 
19.12.1997; ADI 1640 QO/DF. Julg. 12.02.1998. 



252 
 

Ainda que não se tenha a pretensão de, neste tópico, aprofundar 

a análise do posicionamento do Supremo Tribunal quanto à possibilidade ou não 

de se realizar um controle abstrato de constitucionalidade sobre a lei 

orçamentária, mas, tão somente, apurar o seu entendimento no que concerne à 

natureza do orçamento público, vale salientar, dada a influência do tema no 

exame ora proposto, um significativo avanço da jurisprudência da Corte no que 

tange à efetivação de um controle concentrado sobre a matéria orçamentária, nos 

últimos anos.521 

Nesse sentido, frisa-se que, já há algum tempo, o Supremo vinha 

excepcionalmente permitindo, via ação direta, o exame da constitucionalidade de 

certos pontos contidos em leis de diretrizes orçamentárias que comprometiam, 

sobretudo, a autonomia do Poder Judiciário522; entretanto, a grande mudança de 

direção na sedimentada jurisprudência da Corte Máxima se deu, no final de 2003, 

com o julgamento da ADI 2925/DF, quando, a despeito de se manter a 

compreensão da lei orçamentária como lei formal, o Pleno, após acalorados 

debates, conheceu da ação para discutir o alegado desvio presente na LOA de 

2003 (Lei n. 10.640/03), no que se referia ao emprego da receita derivada da 

CIDE-combustíveis.  

Dessa forma, o Supremo superou os antigos argumentos - 

temporalidade e ausência de generalidade e abstração da lei orçamentária - que 

supostamente inviabilizavam a realização de um controle concentrado sobre o 

orçamento público, para reconhecer a necessidade de um efetivo respeito à 

vinculação da receita da CIDE às despesas fixadas pela norma constitucional (art. 

177, § 4º, II523), conforme se observa da ementa publicada: 
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 Um amplo espectro acerca da evolução da jurisprudência do STF no que toca ao controle de 
constitucionalidade do orçamento público pode ser encontrado em ROCHA, Francisco Sérgio 
Silva. Controle do Orçamento e o Juízo de Constitucionalidade: Problemas na Execução e na 
Inexecução Orçamentária. 2010. Tese. Doutorado em Direito – Universidade Federal do Pará, 
Belém, 2010. 
522

 Ver ADI 468 MC/PR, Julg. 27.02.1992; ADI 810 MC/PR. Julg. 10.12.1992. ADI 1911 MC/PR, 
Julg. 19.11.1998; ADI 2108 MC/PE, Julg. 17.12.1999. 
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 “Art. 177. (...) § 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa 
às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus 
derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos: (...)II - os recursos 
arrecadados serão destinados: a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool 
combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo; b) ao financiamento de 
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“PROCESSO OBJETIVO - AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ORÇAMENTÁRIA. Mostra-se 
adequado o controle concentrado de constitucionalidade quando a lei 
orçamentária revela contornos abstratos e autônomos, em abandono ao 
campo da eficácia concreta. LEI ORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO 
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - IMPORTAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS, GÁS NATURAL 
E DERIVADOS E ÁLCOOL COMBUSTÍVEL - CIDE - DESTINAÇÃO - 
ARTIGO 177, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É inconstitucional 
interpretação da Lei Orçamentária nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003, 
que implique abertura de crédito suplementar em rubrica estranha à 
destinação do que arrecadado a partir do disposto no § 4º do artigo 177 
da Constituição Federal, ante a natureza exaustiva das alíneas "a", "b" e 
"c" do inciso II do citado parágrafo”.524 [grifou-se] 
 

Esse julgamento representou um marco na jurisprudência do STF, 

tendo, a partir daí, o Supremo, sucessivas vezes, voltado a apreciar, via ação 

direta, a constitucionalidade tanto de leis ordinárias que envolviam matéria 

orçamentária525, como de dispositivos presentes em leis propriamente 

                                                                                                                                                    
projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; c) ao financiamento de 
programas de infra-estrutura de transportes”.  
524

 ADI 2925/DF. Tribunal Pleno. Rel. Min. Ellen Gracie. Redator para o acórdão Min. Marco 
Aurélio. Julg. 19.12.2003. 
525

 Ver ADI 820/RS, Julg. 15.03.2007, Ementa: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 202 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL. LEI ESTADUAL N. 9.723. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
PÚBLICO. APLICAÇÃO MÍNIMA DE 35% [TRINTA E CINCO POR CENTO] DA RECEITA 
RESULTANTE DE IMPOSTOS. DESTINAÇÃO DE 10% [DEZ POR CENTO] DESSES 
RECURSOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS. 
VÍCIO FORMAL. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO. AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 165, INCISO III, E 167, INCISO IV, DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Preliminar de inviabilidade do controle de constitucionalidade 
abstrato. Alegação de que os atos impugnados seriam dotados de efeito concreto, em razão da 
possibilidade de determinação de seus destinatários. Preliminar rejeitada. Esta Corte fixou que "a 
determinabilidade dos destinatários da norma não se confunde com a sua individualização, que, 
esta sim, poderia convertê-lo em ato de efeitos concretos, embora plúrimos" [ADI n. 2.135, Relator 
o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 12.5.00]. 2. A lei estadual impugnada consubstancia lei-
norma. Possui generalidade e abstração suficientes. Seus destinatários são determináveis, e não 
determinados, sendo possível a análise desse texto normativo pela via da ação direta. 
Conhecimento da ação direta. 3. A lei não contém, necessariamente, uma norma; a norma não é 
necessariamente emanada mediante uma lei; assim temos três combinações possíveis: a lei-
norma, a lei não norma e a norma não lei. Às normas que não são lei correspondem leis-medida 
[Massnahmegesetze], que configuram ato administrativo apenas completável por agente da 
Administração, portando em si mesmas o resultado específico ao qual se dirigem. São leis apenas 
em sentido formal, não o sendo, contudo, em sentido material. 4. Os textos normativos de que se 
cuida não poderiam dispor sobre matéria orçamentária. Vício formal configurado --- artigo 165, III, 
da Constituição do Brasil --- iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo das leis que 
disponham sobre matéria orçamentária. Precedentes. 5. A determinação de aplicação de parte 
dos recursos destinados à educação na "manutenção e conservação das escolas públicas 
estaduais" vinculou a receita de impostos a uma despesa específica --- afronta ao disposto no 
artigo 167, inciso IV, da CB/88. 6. Ação direta julgada procedente para declarar a 
inconstitucionalidade do § 2o do artigo 202 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, bem 
como da Lei estadual n. 9.723, de 16 de setembro de 1.992”; e ADI 2855/MS, Julg. 12.05.2010. 
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orçamentárias (LDO e LOA)526. Ressalta-se, ademais, que na ADI 4048 MC/DF 

restou, inclusive, explicitamente consignada a alteração da jurisprudência do 

Supremo no que se refere ao controle abstrato de constitucionalidade de normas 

orçamentárias, consoante ementa publicada: 

“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

MEDIDA PROVISÓRIA N° 405, DE 18.12.2007. ABERTURA DE CRÉDITO 
EXTRAORDINÁRIO. LIMITES CONSTITUCIONAIS À ATIVIDADE 
LEGISLATIVA EXCEPCIONAL DO PODER EXECUTIVO NA EDIÇÃO DE 
MEDIDAS PROVISÓRIAS. I. MEDIDA PROVISÓRIA E SUA CONVERSÃO EM 
LEI. (...) II. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE 
NORMAS ORÇAMENTÁRIAS. REVISÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O Supremo 
Tribunal Federal deve exercer sua função precípua de fiscalização da 
constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando houver um tema ou 
uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independente do 
caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. Possibilidade 
de submissão das normas orçamentárias ao controle abstrato de 
constitucionalidade. (...) IV. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Suspensão da 
vigência da Lei n° 11.658/2008, desde a sua publicação, ocorrida em 22 de 
abril de 2008”.

527
 [grifou-se] 

 

Em síntese, malgrado a jurisprudência do Supremo tenha 

evoluído no que tange, especificamente, à possibilidade de realização do controle 

concentrado de normas orçamentárias (ou, num modo mais genérico, de leis de 

efeitos concreto), nossa Corte não revisou seu cimentado entendimento de 

classificar a lei orçamentária como lei meramente formal. Contudo, é de se notar, 

dos recentes julgados desse Colegiado, que uma provável mudança dessa 

postura esteja em curso, sendo importante transcrever o seguinte trecho do voto 

do relator, Min. Gilmar Mendes, na ADI 4048 MC/DF: 

““A extensão da jurisprudência, desenvolvida para afastar do controle 

abstrato de normas os atos administrativos de efeito concreto, às 
chamadas leis formais suscita, sem dúvida, alguma insegurança, 
porque coloca a salvo do controle de constitucionalidade um sem-
número de leis. Não se discute que os atos do Poder Público sem 
caráter de generalidade não se prestam ao controle abstrato de normas, 
porquanto a própria Constituição elegeu como objeto desse processo os 
atos tipicamente normativos, entendidos como aqueles dotados de um 
mínimo de generalidade e abstração. (...) Outro há de ser, todavia, a 
interpretação, se se cuida de atos editados sob a forma de lei. Nesse 
caso, houve por bem o constituinte não distinguir entre leis dotadas de 
generalidade e aqueloutras, conformadas sem o atributo da 
generalidade e abstração. Essas leis formais decorrem ou da vontade 
do legislador ou do desiderato do próprio constituinte, que exige que 
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 Ver ADI 4049 MC/DF, Julg. 05.11.2008; e ADI 4167 MC/DF. Julg. 27.04.2011 
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 ADI 4048 MC/DF. Tribunal Pleno. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julg. 14.05.2008. 
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determinados atos, ainda que de efeito concreto, sejam editados sob a 
forma de lei (v.g., lei de orçamento, lei que institui empresa pública, 
sociedade de economia mista, autarquia e fundação pública). Ora se a 
Constituição submete a lei ao processo de controle abstrato, até por ser 
este o meio próprio de inovação na ordem jurídica e o instrumento 
adequado de concretização da ordem constitucional, não parece 
admissível que o intérprete debilite essa garantia da Constituição, 
isentando um número elevado de atos aprovados sob a forma de lei do 
controle abstrato de normas e, muito provavelmente, de qualquer 
controle. É que muito desses atos, por não envolverem situações 
subjetivas, dificilmente poderão ser submetidos a um controle de 
legitimidade no âmbito da jurisdição ordinária. Ressalte-se que não se 
vislumbram razões de índole lógica ou jurídica contra a aferição da 
legitimidade das leis formais no controle abstrato de norma, até porque 
abstrato - isto é, não vinculado ao caso concreto - há de ser o processo 
e não o ato legislativo submetido ao controle de constitucionalidade. Por 
derradeiro, cumpre observar que o entendimento acima referido do 
Supremo Tribunal acaba, em muitos casos, por emprestar significado 
substancial a elementos muitas vezes acidentais: a suposta 
generalidade, impessoalidade e abstração ou a pretensa concretude e 
singularidade do ato do Poder Público. Os estudos e análises no plano 
da teoria do direito indicam que tanto se afigura possível formular uma 
lei de efeito concreto - lei casuística - de forma genérica e abstrata 
quanto seria admissível apresentar como lei de efeito concreto 
regulação abrangente de um complexo mais ou menos amplo de 
situações. Todas essas considerações parecem demonstrar que a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não andou bem ao 
considerar as leis de efeito concreto como inidôneas para o controle 
abstrato de normas. Sem embargo, é importante ressalvar que, 
recentemente, o Tribunal reconheceu o caráter normativo de 
disposições de Lei Orçamentária Anual da União (Lei n. 10.640/2003, 
que disciplinou a destinação da receita da CIDE-Combustíveis)”.528 
[grifou-se] 

 

Vê-se, portanto, que o voto condutor acima referido, ratificado 

pela maioria dos ministros, deixa transparecer, ainda que indiretamente, uma 

tendência a permitir, quem sabe em um futuro não muito distante, o expresso 

reconhecimento da materialidade da lei orçamentária pelo Supremo Tribunal. 

Próximo a isso, destaca-se o que restou assentado do voto do Min. Carlos Britto 

ao comentar a posição do relator, no julgamento dessa mesma ADI 4048 MC/DF: 

“Espero não estar errado ao interpretá-lo como consagrador de uma 
distinção entre lei formal do Poder Legislativo e ato normativo. Ou seja, 
a lei não precisa de densidade normativa para se expor ao controle 
abstrato de constitucionalidade. Porque, quando a Constituição diz, no 
art. 102, I, ‘a’, no âmbito da nossa competência originária, ‘processar e 
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 ADI 4048 MC/DF. Tribunal Pleno. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julg. 14.05.2008. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=542881>. Acesso em 
06.11.2012. 
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julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo’, quer dizer que a densidade normativa para efeito de 
controle abstrato de constitucionalidade se exige para ato que não seja 
a lei. (...) E essa distinção que a Constituição faz e que Vossa 
Excelência corrobora se rende à evidência de que, de fato, a lei é o ato 
de aplicação primária da Constituição. Isto é, não há outro ato de 
aplicação primária da Constituição com a dignidade da lei. Por isso que 
ela inova a ordem jurídica. E nova ordem jurídica, primariamente, no 
sentido de, logo abaixo da Constituição, quem inova a ordem jurídica é 
a lei. E, no caso da lei orçamentária - Vossa Excelência disse muito 
bem no fundo, abaixo da Constituição, não há lei mais importante para o 
país, porque a que mais influencia o destino da coletividade, do que 
esta lei. A lei orçamentária é a lei materialmente mais importante do 
ordenamento jurídico logo abaixo da Constituição. E deixar essa lei do 
lado de fora do controle de constitucionalidade, em processos objetivos, 
parece um contra-senso realmente”.529 [grifou-se] 

 

Nessa linha é importantíssimo destacar que o Ministro Luiz Fux, 

em decisão monocrática proferida, recentemente, na ADI 4663 MC/RO (ainda 

pendente de julgamento final pelo Tribunal do Pleno), reconheceu, de forma 

explícita, a substancialidade das normas orçamentárias, apoiando-se, em 

especial, na doutrina de Eduardo Mendonça, conforme se pode constatar da 

ementa de seu voto: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE RONDÔNIA (LEI Nº 2.507/11). 
ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CONTROLE 
ABSTRATO. SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONSTITUCIONAL 
INAUGURADO EM 1988. CONVIVÊNCIA HARMONIOSA DO PLANO 
PLURIANUAL, DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL (CF, ART. 165, I A III). TELEOLOGIA 
VOLTADA AO PLANEJAMENTO DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO. 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE 
PODERES (CF, ART. 2º), AOS COMANDOS INCRITOS NO ART. 165, 
§§ 1º E 2º, DA CONSTITUIÇÃO, À DISCIPLINA CONSTITUCIONAL 
DAS EMENDAS PARLAMENTARES AOS PROJETOS DE INICIATIVA 
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (CF, ART. 63, I) E ÀS REGRAS 
DO ART. 166, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR 
PARCIALMENTE CONCEDIDA, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO 
DO STF. PEDIDO DE INCLUSÃO EM PAUTA NO PLENÁRIO DA 
CORTE PARA REFERENDO DA LIMINAR. (...) 
2. O sistema orçamentário inaugurado pela Constituição de 1988 
estabelece o convívio harmonioso do plano plurianual, da lei de 
diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual, norteados pela 
busca do planejamento e da programação da atividade financeira do 
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 Voto Min. Carlos Britto. ADI 4048 MC/DF. Tribunal Pleno. Julg. 14.05.2008. Disponível em: 
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Estado na Administração Pública guiada pelo paradigma do resultado 
(Diogo de Figueiredo Moreira Neto). 
3. A função constitucional da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que  
“constitui um dos mais importantes instrumentos normativos do novo 
sistema orçamentário brasileiro” (Questão de Ordem na ADIn nº 612/RJ, 
Rel. Min. Celso de Mello), consiste, precipuamente, na orientação da 
elaboração da lei orçamentária anual, compreendendo as metas e 
prioridades da administração pública, no que se incluem as despesas 
de capital para o exercício financeiro subsequente, dispondo, ainda, 
sobre as alterações na legislação tributária e estabelecendo a política 
de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento (CF, Art. 165, 
§ 2º), sem prejuízo do disposto no art. 169, § 1º, II, da Constituição. 
6. As normas orçamentárias ostentam, segundo a lição da moderna 
doutrina financista, a denominada força vinculante mínima, a ensejar a 
imposição de um dever prima facie de acatamento, ressalvada a 
motivação administrativa que justifique o descumprimento com amparo 
no postulado da razoabilidade, sejam elas emanadas da proposta do 
Poder Executivo ou fruto de emenda apresentada pelo Poder 
Legislativo, de modo que a atribuição de regime formal privilegiado 
exclusivamente às normas oriundas de emendas parlamentares viola a 
harmonia entre os poderes políticos (CF, art. 2º)”.530 531[grifou-se] 

 

Tem-se, enfim, que, a partir das recentes decisões de seus 

Ministros, pode-se verificar uma paulatina superação das teorias orçamentárias 

clássicas pelo Supremo Tribunal Federal, caminhando a jurisprudência do nosso 
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 Ementa da decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux no julgamento da medida 
cautelar em ADI 4663 MC/RO. Decisão em 15.12.2001. DJE 01.02.2012. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4149160>. Acesso em 
06.11.2012. 
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 Dada a relevância da decisão para o presente estudo, reproduz-se os seguintes trechos do 
voto do Min. Fux: “É que, à luz da necessária harmonia entre os poderes políticos (CF, Art. 2º), 
todas as normas previstas na versão promulgada da lei orçamentária anual, sejam elas emanadas 
da proposta do Poder Executivo ou de emenda apresentada pelo Poder Legislativo, devem ser 
observadas com o mesmo grau de vinculação pela Administração Pública. Tradicionalmente, 
sempre reputou a doutrina financista que o orçamento consubstanciava mera norma autorizativa 
de gastos públicos, sem qualquer pretensão impositiva. Afirma-se, assim, que ainda “hoje a 
Administração continua com a palavra final para (…) contingenciar dotações orçamentárias”, de 
modo que nada obrigaria o Chefe do Poder Executivo a a realizar as despesas previstas no 
orçamento (TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, Vol. V 
– O orçamento na Constituição, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2008, p. 457-8 e 128). Novas vozes, 
porém, inspiradas nos princípios da Separação de Poderes (CF, art. 2º), da legalidade 
orçamentária (CF, art. 165, caput e inc. I a III) e da democracia (CF, art. 1º, caput), têm apontado 
para a necessidade de se conferir força vinculante ao orçamento público, como forma de reduzir o 
incontrastável arbítrio do Poder Executivo em prol da imposição de um dever relativo – e não 
verdadeiramente absoluto, saliente-se – de observância das normas do orçamento anual. (...) No 
limite das possibilidades das práticas constitucionais ainda vigentes no cenário nacional, impõe-se 
reconhecer ao menos a denominada vinculação mínima das normas orçamentárias, capaz de 
impor um dever prima facie de acatamento, ressalvada a motivação administrativa que justifique o 
descumprimento com amparo na razoabilidade. É este, portanto, o sentido próprio da vinculação 
do Poder Executivo ao orçamento anual, e que não permite qualquer distinção, para esse fim, 
entre as normas oriundas de emendas parlamentares ou aqueloutras remanescentes do projeto 
encaminhado pelo Executivo”. 
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órgão judiciário máximo na direção do reconhecimento da substancialidade das 

normas orçamentárias. 

 

3.5. A natureza jurídica do orçamento público de acordo com 

o ordenamento positivo nacional 

 

Até aqui, viu-se que, não obstante existam posições em sentido 

contrário, a doutrina e a jurisprudência brasileiras majoritárias, com apoio nas 

teorias clássicas, continuam a definir o orçamento público como um ato 

administrativo, conformado por uma lei de natureza meramente formal. No 

entanto, além de, em termos gerais e conforme já antecipado no capítulo 

antecedente, não nos parecer ser esse o entendimento correto, tampouco 

compreendemos ser essa interpretação particularmente coadunada com o 

sistema orçamentário traçado pela Constituição de 1988, consoante se procurará 

demonstrar na seqüência. 

Nesse sentido, deve-se começar observando que, diferente de 

outras ordens jurídicas, cujas constituições podem dar margem à negação da 

natureza legislativa do orçamento público, ao não se referirem propriamente a 

uma “lei orçamentária”, apenas estabelecendo, de modo genérico, a competência 

do Parlamento para aprovar o orçamento; no ordenamento brasileiro, essa 

interpretação não é viável, pois a nossa Carta Política, ao tratar especificamente 

do assunto (Seção II, do Capítulo II, do Titulo VI), prevê, desde o princípio e de 

modo expresso, que os orçamentos anuais serão determinados por lei (art. 165, 

III), sendo importante anotar, também, que o texto constitucional faz, por diversas 

vezes, menção direta à locução “lei orçamentária” (arts. 85, VI; 98, § 3º; e 165, § 

5º, por exemplo), vedando, ainda, a edição de medida provisória que verse sobre 

orçamento, salvo para abertura de crédito extraordinário (art. 62, I, “d”), ou mesmo 

a delegação da matéria ao Executivo (art. 68, § 1º, III). 

Vê-se, pois, que, no Brasil, a atribuição para aprovar o orçamento 

público é exclusiva do Congresso, não havendo fundamento constitucional 

plausível para se afirmar que o orçamento seja um ato próprio do Poder 
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Executivo, inexistindo competência material do Legislativo na determinação de 

seu conteúdo. Inclusive, o argumento segundo o qual a atuação do Parlamento, 

ao votar o orçamento, resumir-se-ia a uma função de controle político sobre os 

atos do Governo tampouco tem qualquer respaldo no sistema orçamentário 

nacional, na medida em que a Constituição brasileira, ressalvadas algumas 

especificidades e limites próprios ao tema, submete o orçamento a um regular 

processo de discussão e aprovação legislativa, permitindo, até mesmo, que o 

projeto encaminhado pelo Executivo seja emendado (art. 166, § 3º). 

Nessa linha, a classificação da lei orçamentária como “lei de 

aprovação” ou “lei de controle” não se adéqua à nossa realidade, porque a 

intervenção do Legislativo no processo orçamentário não se restringe ao exercício 

de um controle parlamentar prévio ou mesmo posterior, autorizando ou recusando 

em bloco a proposta encaminhada pelo Governo ao Congresso. Na verdade, em 

sentido oposto, a atuação do Congresso se dá de modo normal à feitura de todas 

as leis, podendo os parlamentares, inclusive, modificar o projeto orçamentário 

governamental, desde que respeitados as exigências constitucionais, 

consistentes, basicamente, na compatibilidade da emenda ao PPA e à LDO; na 

indicação da fonte dos recursos; e na proibição de se anular despesas relativas 

às dotações para pessoal e seus encargos, ao pagamento da dívida ou às 

transferências tributárias. Sem falar que, se não concordar com as emendas 

aprovadas, o Executivo pode, perfeitamente, vetá-las. 

Ademais, deve-se salientar que o fato da votação do orçamento 

estar submetida a algumas peculiaridades não diminui a sua qualidade legislativa 

frente às demais leis ordinárias, como apregoam alguns; muito ao contrário, 

revela a induvidosa transcendência do tema, circunstância que justifica não só a 

sua regulação por disposições constitucionais específicas, mas que enseja, 

dentre outras singularidades, a proibição às caudas orçamentárias (art. 165, § 8º), 

a fixação de prazos para o encaminhamento da proposta orçamentária pelo 

Executivo e para sua aprovação pelo Legislativo (art. 35, § 2º, do ADCT), a 

previsão de uma Comissão mista permanente no Congresso para apreciação do 

projeto de lei (art. 166, § 1º) etc. 
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Além disso, é primordial destacar que a constatação de estar a 

maior parte das despesas estatais vinculada por regras constitucionais ou legais 

preexistentes não tem o condão de reduzir, ao menos em nosso país, a lei 

orçamentária a um mero ato administrativo de aplicação do Direito vigente, 

porquanto no ordenamento jurídico brasileiro há a expressa necessidade de 

autorização orçamentária para que todos os gastos públicos possam ser 

realizados, derivando essa exigência de um conjunto de normas, constitucionais e 

legais, conforme adiante se demonstrará. 

Primeiramente, observa-se que a própria Constituição veda, 

diretamente, a realização de despesas sem a específica dotação orçamentária, 

seja quando proíbe “o início de programas ou projetos não incluídos na lei 

orçamentária anual” (art. 167, I), seja quando impede “a realização de despesas 

ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou 

adicionais” (art. 167, II). Em complemento, a imprescindibilidade de prévia 

dotação orçamentária específica para a efetivação dos gastos também pode ser 

extraída da vedação à “concessão ou utilização de créditos ilimitados” (art. 167, 

VII) ou mesmo das proibições de “abertura de crédito suplementar ou especial 

sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes” 

(art. 167, V) e de “transposição, remanejamento ou transferência de recursos de 

uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia 

autorização legislativa” (art. 167, VI). 

Não bastasse isso, a Lei n. 4.320/64 veda, de forma clara, a 

realização de despesa sem a correspondente dotação orçamentária, pois exige o 

prévio empenho para efetuação do gasto, devendo o empenho respeitar os limites 

do crédito concedido532. Na mesma direção, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 

n. 101/00) também considera não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio 

público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam às 

regras nela dispostas, proibindo, por exemplo, o aumento de despesa que não 

esteja acompanhado de estimativa de impacto orçamentário-financeiro e de 

declaração da adequação do gasto à LOA533.   

                                                 
532

 Ver arts. 58, 59 e 60, da Lei n. 4.320/64. 
533

 Ver arts. 15, 16 e 17 da LC n. 101/00. 
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Assim, considerando que, no Brasil, nenhuma despesa, seja ela 

obrigatória ou não, pode ser efetuada sem a prévia autorização do Poder 

Legislativo534, não é possível ser a lei orçamentária compreendida como um 

simples ato administrativo executório, desprovido de valor jurídico e veiculador de 

mera conta, visto que a realização de qualquer gasto público está absolutamente 

condicionada à sua taxativa inclusão no orçamento; isto é, a lei orçamentária 

constitui o fundamento legal para efetivação das despesas e caso seja 

descumprida ela implica uma série de graves conseqüências jurídicas que vão 

desde a sustação ou nulidade dos atos e contratos realizados sem a 

correspondente dotação orçamentária à responsabilização civil e criminal do 

gestor público, podendo, ainda, ensejar crime de responsabilidade do Presidente 

da República. 

A respeito dessas conseqüências jurídicas, frisa-se que o art. 85, 

VI, de nossa Carta Magna, expressamente prescreve ser crime de 

responsabilidade o ato do Presidente da República que atente contra a 

Constituição Federal e, especialmente, contra a lei orçamentária. Ademais, a 

Constituição atribui ao Tribunal de Contas da União a competência para “aplicar 

aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de 

contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, 

multa proporcional ao dano causado ao erário” (art. 71, VII); podendo, ainda, a 

Corte de Contas sustar a execução de atos ilegais quando, após fixação de prazo 

para exato cumprimento da lei, o órgão ou entidade não adotarem as providências 

necessárias (art. 71, VI). No caso de contratos que firam a lei, o ato de sustação 

será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, 

ao Poder Executivo as medidas cabíveis, cabendo ao Tribunal decidir sobre a 

                                                 
534

 Essa posição é inclusive defendida por autores que classificam a lei orçamentária como lei 
simplesmente formal. Ver BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 15ª ed. 
Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998, p. 80-81: “Por disposições expressas da Constituição [de 
1967], as despesas, quaisquer que sejam, devem ser previamente autorizadas pelo Poder 
Legislativo ao Poder Executivo. Essa autorização é dada no conjunto de dotações do orçamento 
ou por meio de créditos adicionais, isto é, extra-orçamentários. Em princípio, nenhuma autoridade, 
sem exceção sequer do Presidente da República, pode ordenar ou efetuar despesa sem 
autorização do Poder Legislativo, ou acima dos limites desta, nem também desviar para fins 
diversos, ainda que úteis e indispensáveis, os créditos concedidos para aplicações específicas. O 
ato da autoridade, em contrário a essa regra, importa em crime”; e ROSA JR., Luiz Emygdio F. da. 
Manual de Direito Financeiro & Direito Tributário. 12ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 38: “ A 
despesa pública somente pode ser realizada mediante prévia autorização legal, conforme 
prescrevem os arts. 165, § 8º, e 167, I, II, V, VI e VII da Constituição Federal”. 
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sustação se o Congresso ou o Executivo não agir no prazo de noventa dias (art. 

71, §§ 1º e 2º). 

Por sua vez, a legislação especial brasileira que regula as 

licitações e contratos da Administração Pública (Lei n. 8.666/93) subordina, ao 

contrário do que afirmavam notadamente Laband e Jèze, a própria validade das 

obrigações contratuais à necessária autorização orçamentária, uma vez que, além 

da responsabilização do gestor, ela impõe, explicitamente, a nulidade dos atos e 

contratos realizados sem a efetiva previsão dos recursos orçamentários na lei 

anual.535 

Ainda no que se refere às sanções e conseqüências jurídicas 

derivadas do descumprimento da lei orçamentária, ressalta-se que a Lei n. 

10.028/2000 alterou o Código Penal brasileiro, acrescentando o capítulo IV (“dos 

crimes contra as finanças públicas”) ao Título XI (“dos crimes contra a 

administração pública”), restando tipificadas como crime diversas condutas 

praticadas em afronta ao orçamento aprovado pelo Congresso, dentre as quais se 

deve realçar o delito previsto no art. 359-D: “ordenar despesa não autorizada em 

lei”.536 

                                                 
535

 Ver art. 7º, § 2º, III e § 6º; art. 14; e art. 55, V, da Lei n. 8.666/93. 
536

 Dada a importância da matéria, transcreve-se o texto do referido Capítulo IV, constante do 
Código Penal:  
“DOS CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS. 
‘Contratação de operação de crédito’ 
Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia 
autorização legislativa: Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos. Parágrafo único. Incide na 
mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo: I – com 
inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado 
Federal; II – quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por 
lei. 
‘Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar’ 
Art. 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido 
previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei: Pena – detenção, de 6 (seis) 
meses a 2 (dois) anos. 
‘Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura’ 
Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do 
último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício 
financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida 
suficiente de disponibilidade de caixa: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
Ordenação de despesa não autorizada. 
Art. 359-D. Ordenar despesa não autorizada por lei: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
(...) 
‘Não cancelamento de restos a pagar’ 
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Tem-se, portanto, que, ao contrário do que postulava Laband e 

seu séquito, no Brasil, a lei orçamentária contém claramente “regra jurídica, 

ordem ou proibição”, enquadrando-se as suas disposições, com perfeição, ao 

conceito de norma jurídica apresentado pelas modernas teorias normativas, que a 

compreende como um “imperativo despsicologizado” ou um “imperativo 

autorizante”, circunstância que torna incontestável a normatividade jurídica da lei 

orçamentária em nosso país. 

Outrossim, se a lei orçamentária expressa, indiscutivelmente, um 

inerente conteúdo jurídico normativo, regulando a gestão financeira do Estado ao 

impor, sobretudo em relação aos gastos, balizas à Administração que, se 

descumpridas, autorizam a aplicação de sanção ou geram outras conseqüências 

jurídicas, a votação e aprovação do orçamento público pelo Congresso Nacional 

só pode decorrer de uma autêntica função legislativa, sendo completamente 

inapropriado classificá-la como lei meramente formal ou como ato administrativo 

executório. 

Na mesma linha, por constituir o orçamento público moderno um 

instrumento do planejamento da ação estatal, a conclusão não pode ser diversa, 

pois estando a lei orçamentária anual inserida num contexto de “planejamento 

estrutural”, isto é, servindo ela, enquanto mecanismo financeiro do Estado, à 

consecução dos próprios fins traçados, tanto pelo Governo como pelo Congresso, 

para a Administração Pública, é injustificável negar a sua natureza 

eminentemente normativa e impositiva. 

Sobre esse aspecto, anota-se que, desde a introdução da técnica 

do “orçamento-programa” no Brasil (instituído pela Lei n. 4.320/64), a lei 

orçamentária apresenta um nítido conteúdo finalístico no nosso país, tendo sido 

esse propósito reforçado pela Constituição de 1988, que organizou um verdadeiro 

                                                                                                                                                    
Art. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos 
a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos. 
‘Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura’ 
Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com 
pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura: Pena – 
reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos”. 



264 
 

sistema orçamentário, impondo expressamente a vinculação da lei orçamentária 

anual à lei de diretrizes orçamentárias e destas ao plano plurianual537. 

Obviamente, não se pode deixar de reconhecer que a natureza 

finalística de cada uma dessas leis que integram o sistema orçamentário nacional 

é diferenciada, tendo o PPA a função de estabelecer objetivos estratégicos, mais 

globais e genéricos, servindo de orientação para a elaboração e execução da 

LDO e da LOA, ao fixar, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas 

da administração pública para as despesas de capital e para os gastos relativos 

aos programas de duração continuada (art. 165, § 1º); a LDO, por sua vez, tem 

como principal propósito a determinação das metas fiscais e das prioridades da 

administração para o exercício financeiro subseqüente, orientando, mais 

diretamente, a confecção do orçamento anual (art. 165, § 2º); finalmente, na LOA, 

os fins assumem a forma de objetivos programáticos, sendo as estimativas de 

receitas distribuídas não apenas com fito a atender isoladamente as despesas 

vinculadas e discricionárias, mas de modo a viabilizar, em termos financeiros e 

monetários, a própria concreção de todo o planejamento estatal. 

Assim, ao ser a lei orçamentária anual estruturada com vistas a 

garantir que ela influa de forma racional e eficaz na conjuntura nacional, de 

acordo com as diretrizes, objetivos e metas fixados pelo planejamento, a sua 

normatividade e a sua obrigatoriedade derivam do próprio dever que o gestor 

público tem em cumprir os fins determinados pelo planejamento, em especial 

daqueles definidos pelo PPA e pela LDO. 

Portanto, se é certo que o orçamento anual integra essa 

“macroestrutura de planejamento”, ao funcionar como instrumento da política 

financeira estatal, voltada ao atendimento dos interesses sociais e ao 

desenvolvimento econômico, e se é certo que o planejamento vincula a 

                                                 
537

 Conforme já anteriormente dito, ainda que não exista uma hierarquia formal entre essas leis, 
parece impossível, até sob um ponto de vista lógico, afastar a existência de uma relação de 
determinação ou subordinação hierárquica entre elas, pois, consoante expressa previsão 
constitucional, as disposições do plano plurianual condicionam a elaboração da lei de diretrizes 
orçamentárias que, por sua vez, delimita os parâmetros a serem observados pela lei orçamentária 
anual. Nesse sentido, ver CONTI, José Mauricio. Planejamento e Responsabilidade Fiscal. In 
SCAFF, Fernando F.; CONTI, José Mauricio. (coord.) Lei de Responsabilidade Fiscal - 10 anos de 
vigência - Questões Atuais. São José: Conceito Editorial, 2010, p. 39-56. 
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administração pública, nos termos do art. 174, da Constituição Federal538, não é 

razoável refutar a materialidade da lei orçamentária, reduzindo-a a mero ato 

administrativo executório, alterável ao talante do Governo.  

É claro que o planejamento, ao ter por função estabelecer 

diretrizes para toda a atuação do Estado, inclusive orientando os investimentos do 

setor privado, não pode ser reduzido ao orçamento, pois, conforme já 

anteriormente advertido539, este último serve apenas como instrumento do 

planejamento. Contudo, apesar do orçamento não constituir propriamente o 

equivalente monetário do planejamento, é induvidoso que, na maioria das vezes, 

a realização do plano depende de previsão orçamentária. Dessa maneira, ao ser 

o plano inexecutável por si só, o orçamento configura uma etapa do planejamento 

e, por isso, o descumprimento da lei orçamentária implicaria a própria 

desnaturação do planejamento, impedindo a concretização dos fins por ele 

determinado. 

Por último, é preciso assinalar que o fato do nosso ordenamento 

hodierno não consagrar o princípio da anualidade tributária540 também não pode 

conduzir à negação da materialidade da lei orçamentária, pois, ainda que se 

entenda não produzir ela efeitos jurídicos em relação aos ingressos, 

apresentando uma significação de mera estimativa nesse tocante541, o orçamento 

público, em obediência ao princípio da unidade, previsto de forma expressa no art 

2º, da Lei n. 4.320/64542, deve ser tomado como um todo orgânico, como já 

                                                 
538

 “Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na 
forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o 
setor público e indicativo para o setor privado”. 
539

 Ver tópico 1.2.2.3. 
540

 Em sentido contrário, alguns autores defendem que, embora não esteja explicitamente inscrito 
na Constituição de 1988, o princípio da anualidade tributária continua válido e eficaz no nosso 
ordenamento em decorrência do disposto no art. 165, § 2º, ao determinar que a LDO disporá 
sobre as “alterações na legislação tributária”. Nesse sentido, ver NOVELLI, Flávio Bauer. 
Anualidade e Anterioridade na Constituição de 1988. Revista de Direito Administrativo. Rio de 
Janeiro, v. 179 /180, jan./jun. 1990, p. 19-50; e BASTOS, Celso; MARTINS, Ives Gandra da Silva. 
Comentários à Constituição do Brasil. T. II. V. V. 6. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 194. 
541

 Ver RODRIGUEZ BEREIJO, Alvaro. El Presupuesto del Estado. Introducción al Derecho 
Presupuestario. Madrid: Editorial Tecnos, 1969, p. 164-165. 
542

 “Art. 2° 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 Govêrno, obedecidos os 
princípios de unidade, universalidade e anualidade”. 
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pronunciava Fonrouge543. Ademais, essa visão unitária e orgânica do orçamento 

público é reforçada quando se compreende que ele tem o propósito de afetar as 

receitas às despesas, dando emprego específico aos recursos a serem 

arrecadados544. Por isso, para se definir a real natureza jurídica do orçamento 

público não se deve separar nem os anexos que integram a lei orçamentária do 

seu texto legal, nem tampouco afastar os orçamentos de receitas e despesas, 

como se eles fossem absolutamente independentes um do outro. 

Nesse sentido, anota-se que, no Brasil, essa relação de 

dependência entre o “orçamento de despesa” e o “orçamento de receita” é 

inclusive uma exigência legal, não podendo um ser dissociado do outro, 

porquanto a lei orçamentária anual deve ser organizada de modo a efetivar a 

política fiscal determinada anualmente pela LDO. 

Melhor explicando a questão, ressalta-se, primeiramente, que 

uma das funções da lei de diretrizes orçamentárias é definir as metas fiscais que 

deverão orientar a elaboração da lei orçamentária anual (art. 165, § 2º, da CF), 

tendo sido esse propósito reforçado pelo art. 4º, § 1º, da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LC n. 101/00), ao determinar a inclusão de um “Anexo de Metas Fiscais” 

na LDO545. Assim, considerada a subordinação do orçamento anual às 

disposições constantes da lei de diretrizes orçamentárias, ele deve ser 

estruturado de modo a garantir o cumprimento das metas fiscais previamente 

definidas; isto é, com vistas a permitir o alcance do resultado fiscal determinado 

pela LDO, a lei orçamentária deve estabelecer uma proporção entre as receitas 

estimadas e as despesas fixadas. 

Vê-se, pois, que, ao materializar as metas fiscais previstas na 

LDO, a lei orçamentária acaba por estabelecer uma necessária dependência 

entre os ingressos e os gastos primários, integrando o “orçamento de receita” a 

um contexto de “planejamento fiscal” ou, melhor, de “equilíbrio fiscal”, de tal modo 

que a fixação das despesas e de seus montantes fica condicionada ao 

                                                 
543

 GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. V. I. 3ª ed. Buenos Aires: Depalma, 
1976, p. 141. 
544

 Ver tópico 2.5.2.II-b. 
545

 “Art. 4º,§ 1
o
 Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em 

que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, 
despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se 
referirem e para os dois seguintes”. 
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cumprimento dos parâmetros (proporção entre receita e despesa) estabelecidos 

como meta. Mais que isso, a própria realização do gasto também fica 

condicionada à observância das metas, uma vez que essa proporção entre receita 

e despesa não pode ser quebrada ao longo do exercício financeiro a que se 

dirige, ou seja, durante a execução orçamentária. 

Considerando, então, que o “orçamento de receita” influi 

diretamente no “orçamento de despesa”, não parece viável, conforme já 

ressaltado anteriormente546, compreendê-lo como mero quadro contábil da 

legislação financeiro-tributária preexistente, na medida em que ele produz 

inegáveis efeitos jurídicos tanto sobre a fixação como sobre a realização dos 

gastos públicos.547 

Logo, é preciso deixar claro que a compreensão da lei do 

orçamento como mera lei formal não tem qualquer embasamento no sistema 

orçamentário brasileiro, sendo, em boa verdade, fruto da interpretação de autores 

que, apoiados numa peculiar e ultrapassada doutrina estrangeira, insistem em 

negar a sua efetiva e insofismável substancialidade e imperatividade. 

 

3.6. A lei orçamentária e seus limites 

 

Por tudo o que já foi exposto, anota-se que o orçamento público, 

em especial o brasileiro, constitui um instituto jurídico, aprovado pelo Congresso 

mediante ato tipicamente legislativo - sendo dotado de uma normatividade 

impositiva - que, ao relacionar a estimativa de receita às despesas previstas, afeta 

os recursos arrecadados aos gastos fixados, servindo, enfim, como instrumento 

de controle e planejamento da ação financeira executiva estatal. Partindo dessa 

definição, cabe, no entanto, observar a necessidade de se apontar alguns limites 

                                                 
546

 Ver tópico 2.5.2.III. 
547

 Uma particular defesa do conteúdo jurídico das metas fiscais e do orçamento de receitas, de 
acordo com o ordenamento nacional, em especial, considerando as exigências determinadas pela 
LRF, pode ser encontrada em FARIA, Rodrigo Oliveira. Natureza Jurídica do Orçamento e 
Flexibilidade Orçamentária. 2009. Dissertação. Mestrado em Direito – Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2009. p. 145 et seq. 
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intrínsecos à lei orçamentária, que independem do reconhecimento de seu caráter 

substancial e impositivo. 

 

3.6.1. A lei orçamentária e o princípio da flexibilidade 

 

Primeiramente, é fundamental compreender que o 

reconhecimento da substancialidade da lei orçamentária não implica a sua 

imutabilidade, devendo ela, em verdade, ser adaptada de acordo com a evolução 

das dinâmicas políticas, sociais e econômicas vivenciadas durante o exercício 

financeiro a que corresponde. E nem poderia ser diferente, na medida em que o 

orçamento público, por configurar um ato de previsão, não pode ser desconectado 

da conjuntura que circunda a sua execução. 

Por isso mesmo, a própria Constituição de 1988 estabelece a 

possibilidade de alteração da lei orçamentária anual mediante uma série de 

mecanismos como a abertura de créditos adicionais (suplementares, especiais ou 

extraordinários), a contratação de operações de crédito, bem como a 

transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma 

programação para outra ou de um órgão para outro, desde que haja a 

correspondente autorização legislativa548. 

Vê-se, pois, que inerente à noção de orçamento público existe 

também a certeza de que as disposições orçamentárias precisam ser amoldadas 

às situações imprevistas surgidas ao longo do período de sua execução, de modo 

a garantir o efetivo alcance dos fins que elas corporificam; isto é, de maneira a 

permitir que o orçamento sirva não só à função de controle dos gastos, mas, 

principalmente, como instrumento do planejamento estatal, viabilizando a 

concretização de uma política financeira voltada ao atendimento dos interesses 

sociais e ao desenvolvimento econômico. Nesse contexto, a “flexibilidade 

                                                 
548

 Sobre esses mecanismos, ressalta-se que os créditos extraordinários podem ser abertos por 
medida provisória (art. 62, § 1º, I, “d”, da CF), lembrando-se, ainda, que a autorização legislativa 
para abertura de créditos suplementares e de operações de crédito pode ser antecipadamente 
determinada na própria LOA (art. 165, § 8º, da CF). 
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orçamentária” revela-se um elemento integrante da própria natureza do 

orçamento público, sendo um princípio norteador de sua execução. 

Sobre essa questão e ao tratar, particularmente, do orçamento-

programa, José Afonso da Silva assinala: 

“Flexibilidade – ‘Fundamenta-se no critério de que a execução do 
orçamento há de ajustar-se, no essencial, às determinações do 
programa do órgão, aprovado pelo Poder Legislativo ou pela autoridade 
a quem a Constituição ou as leis tenham delegado competência’. A 
flexibilidade é um princípio do fundamental do planejamento. Ora, se o 
orçamento-programa constitui uma etapa dêste, é compreensível que se 
tenha a êle comunicado a regra. (...) Nem sempre as previsões podem 
captar tôdas as condições vigentes à época da execução, e não é 
possível programar de forma que a execução se ajuste completamente 
às previsões. A flexibilidade busca cumprir a programação em seu 
aspecto essencial, pelo que, muitas vêzes ou quase sempre, se tem 
que modificar pormenores e fazer reajustamento nas previsões e 
programas orçamentários no curso de sua execução. Para tanto o 
próprio orçamento oferece mecanismos adequado ou o direito 
orçamentário permite tais ajustamentos nos limites que não importem 
desrespeito ao princípio da legalidade e do contrôle parlamentar em 
matéria financeira”549. 

 

De forma similar, argumenta Giacomoni que “seria impraticável 

se, durante sua execução, o orçamento não pudesse ser retificado, visando 

atender a situações não previstas quando de sua elaboração ou, mesmo, 

viabilizar a execução de novas despesas, que só se configuraram como 

necessárias durante a própria execução orçamentária”550. 

Veja-se, ademais, que a necessidade de flexibilização das 

disposições orçamentárias não decorre somente por influência da alteração da 

conjuntura econômica global (representada pela queda da arrecadação, pela 

sobrevinda de crises financeiras, etc) ou mesmo da ocorrência de situações mais 

concretas (relativas, por exemplo, a atrasos comuns, sejam na finalização dos 

procedimentos licitatórios sejam na concretização das obras e serviços), deriva, 

também, da própria aplicação dos princípios da legitimidade, da economicidade e 

da eficiência que, conforme já anteriormente destacado, regem a execução 

orçamentária. 

                                                 
549

 SILVA, José Afonso da. Orçamento-Programa no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1973, p. 155 e 310-311. 
550

 GIACOMONI, James. Orçamento Público. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 272. 
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Agora, se é certo que a execução orçamentária precisa ser 

dotada de uma margem de flexibilidade, não é menos certo que as modificações 

necessárias têm que ser submetidas à autorização legislativa, nos termos da 

própria Constituição, e isso se justifica para impedir que o Executivo desconfigure 

o orçamento aprovado pelo Congresso, sob o pretexto de promover a adequação 

da peça orçamentária às exigências da conjuntura. 

Repita-se, então, o que já havia sido comentado no capítulo um 

deste trabalho, quando, ao analisarmos a necessidade de confluência das noções 

de planejamento e controle, restou assentado que, malgrado o Governo deva ter 

mecanismos para intervir de forma rápida e eficaz no domínio econômico, 

sobretudo com fito a combater as crises, é imprescindível, em contraposição, a 

existência de instrumentos que permitam a realização de um controle da ação 

executiva, de modo a assegurar um mínimo de segurança jurídica à atuação 

governamental, impedindo que a Administração aja ao sabor das conveniências 

político-partidárias momentâneas, que atue com desvio de poder, que privilegie 

interesses particulares em detrimento ao social ou que se manifeste de forma 

empírica e arbitrária.551  

Outrossim, a despeito da exigência de autorização legislativa 

reduzir a flexibilidade a que a execução orçamentária deve estar submetida, isso 

não justifica a atribuição de um caráter formal à lei do orçamento, que, por sua 

vez, leva ao entendimento de conter ela normas meramente “autorizativas”. Na 

verdade, destaca-se que esse entendimento tem contribuído, de forma 

expressiva, para a inefetividade do instituto orçamentário, uma vez que dá ao 

Governo o total controle da execução do orçamento, em detrimento da posição do 

Legislativo; invertendo, por óbvio, a dinâmica de poder, em matéria financeira, 

consagrada pelo constitucionalismo moderno e, em especial, pela Carta Política 

de 1988.  

Nesse ritmo, em vez de negar a indiscutível substancialidade da 

lei orçamentária, entendemos que a doutrina financeira deveria superar a 

dicotomia produzida pela concepção dualista da lei, passando a se preocupar 

com o desenvolvimento de técnicas e práticas orçamentárias mais modernas, no 

                                                 
551

 Ver tópico 1.3. 
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sentido de garantir uma adequada flexibilidade na aplicação do orçamento, sem 

desprestigiar, contudo, a força normativa de seus comandos. Em outras palavras, 

diante da inegável materialidade da lei orçamentária, faz-se necessário tentar 

promover um apropriado balanceamento entre esses valores aparentemente 

antagônicos - flexibilidade e legalidade -, de forma a assegurar o irreprimível 

cumprimento dos fins programados pelo orçamento público, de acordo com a 

situação existente no momento de sua efetiva execução. 

A título meramente ilustrativo - já que, dada a necessidade de 

concentração, a presente pesquisa não visa avançar nas discussões quanto a 

modelos orçamentários mais eficientes, mas apenas estabelecer, de maneira 

rigorosa, o pressuposto a ser observado para análises futuras, qual seja: a 

natureza substancial e imperativa da lei orçamentária -, poder-se-ia cogitar, com 

fito a evitar o malfadado “engessamento” da gestão financeira estatal, uma melhor 

regulação das “reservas de contingência” (LRF, art. 5º, III), dando, por exemplo, 

uma margem mais ampla e segura para a atuação do Executivo no combate a 

crises econômicas. Ademais, poder-se-ia tornar o conteúdo da lei orçamentária 

anual mais maleável em certos pontos, criando específicas categorias de 

despesas discricionárias, bem como desenvolvendo técnicas contábeis que 

permitissem a organização das leis orçamentárias segundo uma explícita e 

vinculante ordem geral de prioridades, de modo a fornecer diretrizes mais 

precisas quanto ao grau de obrigatoriedade e importância dos programas de 

despesas.  

Por outro lado, seria salutar desenvolver novos mecanismos que 

impeçam as superestimações de receita pelo Legislativo, bem como o movimento 

oposto pelo Executivo; além de ser indispensável a previsão de critérios objetivos 

para a seleção e liberação de recursos para atender as emendas parlamentares 

(medidas que deveriam ser determinadas na LDO). Mais que isso, faz-se 

necessário empreender uma urgente reforma na Lei n. 4.320/64, de forma a 

clarificar o processo de contabilização dos gastos e a própria execução 

orçamentária, impedindo a prática de conhecidas artimanhas utilizadas pelos 

gestores públicos como: o cancelamento de empenho depois de realizado o 

gasto; criação de fundos extraorçamentários para elidir o pagamento da dívida e o 
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cumprimento dos limites de despesas e alocações constitucionais; exclusão de 

alguns gastos com pessoal, como os relativos ao pagamento de inativos e 

terceirizados, para se cumprir o limite imposto pela LRF etc552. 

Em síntese, sublinha-se que, a despeito da substancialidade da 

lei orçamentária, considerado o caráter previsional de muitas de suas disposições, 

a execução do orçamento deve ser norteada pela necessária noção de 

flexibilidade. Nesse ritmo, é imprescindível confluir práticas orçamentárias que 

garantam um adequado equilíbrio entre esses elementos, permitindo uma eficaz 

atuação financeira do Executivo associada a um mínimo de segurança jurídica. 

 

3.6.2. A lei orçamentária e os limites de sua imperatividade 

 

Face à natureza substancial da lei orçamentária e por tudo o que 

já foi exposto no capítulo anterior acerca do seu caráter impositivo, outro ponto 

que deve ser esclarecido refere-se ao significado, ou melhor, ao alcance da dessa 

imperatividade, sobretudo quando confrontada com a necessidade de 

flexibilização de suas disposições, consoante acima mencionado.  

 

I) O significado da imperatividade do orçamento público 

quanto às receitas 

Consoante já referido em tópico precedente553, sendo 

praticamente pacífico que o princípio da anualidade tributária já não mais incide 

em nosso ordenamento, é certo que a obrigação de arrecadar os tributos 

previstos na legislação financeira específica não decorre de uma autorização 

orçamentária. Todavia, nos termos já expostos, isso não significa que a previsão 

de receitas constantes do orçamento público seja desprovida de valor jurídico, 

porquanto, ainda que se admita o déficit, a fixação e realização das despesas 

                                                 
552

 Ver AFONSO, José Roberto Rodrigues; BARROSO, Rafael. Novos Passos na Construção do 
Arcabouço Institucional Fiscal no Brasil: a Premência da Reforma da Lei 4.320/64. Disponível em: 
<http://www.joserobertoafonso.com.br/attachments/article/1147/060831-JReRB-RevCGMRJ-
Reforma Or%C3%83%C2%A7amentaria.pdf>. Acesso em 05.12.2012. 
553

 Tópico 3.5. 



273 
 

são, direta ou indiretamente, por ela condicionadas. Nessa linha, uma exata 

estimativa dos ingressos (princípio da exatidão) é condição indispensável para 

uma adequada elaboração, aprovação e, sobretudo, execução orçamentária. 

É, portanto, sob essa ótica que vige a imperatividade da lei 

orçamentária quanto à previsão das receitas, devendo a Administração envidar 

todos os esforços não só para prever as receitas com a maior exatidão possível, 

mas, principalmente, para atingir a arrecadação que foi estimada na peça 

orçamentária. 

Não é por outro motivo que a LRF determina, em seu art. 9º e 13, 

o estabelecimento de metas bimestrais de arrecadação, de forma a garantir o 

cumprimento das metas fiscais definidas na LDO e com vistas a promover 

medidas de combate à evasão e à sonegação, servindo ainda para especificar a 

quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem 

como a evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança 

administrativa. 554 

As metas de arrecadação, representadas pelas estimativas de 

receita, dão um norte à administração fiscal e, justamente por serem uma 

previsão, sujeitas às alterações de conjuntura, a LRF exige que elas sejam 

bimestralmente revisadas; esse desdobramento, serve não só para adaptar a 

efetivação do gasto à realidade fiscal existente no momento da execução 

orçamentária, preservando as metas fiscais e o equilíbrio orçamentário, mas 

também para garantir uma melhor atuação executiva na cobrança tributária. 

É claro que, independentemente da previsão orçamentária, a 

Fazenda Pública está sempre obrigada a recolher os tributos, ou seja a promover 

o processo de exação tributária, do modo mais eficiente; contudo a estimativa 

constante do orçamento reforça essa obrigação, fixando parâmetros bimestrais e 

                                                 
554

 “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”; “Art. 13. No prazo previsto no art. 
8

o
, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de 

arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à 
evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, 
bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. 
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mais reais a serem perseguidos. Nesse seguir, o montante estimado pela lei 

orçamentária traduz-se em metas bimestrais a serem alcançadas pelos órgãos 

arrecadadores, viabilizando a efetiva realização dos objetivos programados no 

orçamento. 

 

II) O significado da imperatividade do orçamento público 

quanto às despesas 

No que tange especificamente à imperatividade das disposições 

orçamentárias relativas às despesas, ressalta-se, desde logo, que a habitual 

classificação das despesas orçamentárias em “obrigatórias e discricionárias” ou 

“permanentes e variáveis” não parece ser adequada para a correta compreensão 

do sistema orçamentário nacional, uma vez que, em última medida, todos os 

gastos constantes do orçamento público brasileiro devem ser sempre 

decorrentes, direta ou indiretamente, de uma vinculação constitucional e legal, 

sendo, portanto, obrigatórios, ao menos a princípio. 

Melhor explicando, não há dúvidas que grande parte das 

despesas orçamentárias deve ser prevista com absoluto respeito às obrigações 

derivadas das normas financeiras (constitucionais e legais) preexistentes, sendo, 

por isso, tachadas como “obrigatórias” pela doutrina tradicional. Contudo, é 

preciso anotar que os demais gastos públicos também não podem ser 

aleatoriamente estabelecidos pelo Executivo - ao elaborar o projeto de orçamento 

- ou pelo Legislativo - ao aprovar o projeto proposto -, porquanto essas outras 

despesas devem ser determinadas em conformidade com a política vinculante de 

planejamento empreendida pelo Estado, consubstanciada, sobretudo, na lei de 

diretrizes orçamentárias e no plano plurianual; e é justamente por procurar dar 

aos gastos públicos um fim especial que o orçamento se estrutura na forma de 

“programas”. 

Outrossim, se o planejamento é vinculante para o setor público 

(art. 174, da CF) e se a lei orçamentária anual deve ser aprovada em observância 

às metas e prioridades determinadas LDO, bem como em respeito às diretrizes e 

objetivos previstos no PPA - tanto que só podem ser aprovadas as emendas 

parlamentares ao projeto da LOA que forem compatíveis com a LDO e o PPA (art. 
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166, § 3º, I, da CF) -, evidencia-se configurarem as despesas ditas “discricionárias 

ou variáveis”, na verdade, gastos de natureza obrigatória, a serem programados 

pelo orçamento de acordo com os fins traçados pelos “planos” - também 

aprovados por lei. Nesse ritmo, todas as despesas programadas pelo orçamento 

público derivam de uma vinculação constitucional ou legal, aqui incluído as “leis 

de planejamento”, sendo a princípio obrigatórias. 

E por que se frisa serem as despesas orçamentárias apenas “a 

princípio” obrigatórias? Exatamente pelo fato do orçamento público estabelecer, 

em relação a muitos gastos, uma previsão, cuja efetiva concretização depende 

das circunstâncias conjunturais existentes no momento da execução 

orçamentária; isto é, por estar a execução do orçamento subordinada ao princípio 

da flexibilidade, a realização de várias despesas não pode ser considerada certa; 

ficando, portanto, a imperatividade de muitas despesas condicionada pela 

conjuntura.  

 

II-a) A classificação das despesas em flexíveis e inflexíveis 

Considerando, então, serem todas as despesas orçamentárias a 

princípio impositivas ou obrigatórias, entendemos que, ao invés de classificar os 

gastos orçamentários em “obrigatórios e discricionários” ou “permanentes e 

variáveis”, deveriam, em melhor técnica, ser eles identificados de acordo com a 

sua flexibilidade. Nessa linha, sugere-se que as despesas sejam divididas em: 

“flexíveis” e “inflexíveis”.  

Veja-se que a adoção dessa nova classificação serve, inclusive, 

para evitar confusões quanto à abrangência da noção de “obrigatoriedade” que 

estamos propondo, pois, conforme já dito anteriormente, é fundamental reforçar 

que o reconhecimento do caráter obrigatório das disposições orçamentárias no 

que se refere às despesas não se traduz numa “imutabilidade” ou “inflexibilidade” 

dos programas constantes do orçamento público; apenas significa que elas 

devem a princípio ser cumpridas pelo Governo, nos termos aprovados pelo 

Legislativo. 
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Sob essa perspectiva, destaca-se, então, que muitos créditos 

orçamentários, tidos por “obrigatórios” pela doutrina tradicional, podem 

perfeitamente ser modificados ou mesmo cancelados durante a execução do 

orçamento. Como exemplo, constata-se que a exigência de aplicação de um 

percentual mínimo das receitas dos impostos em despesas relacionadas à 

educação e a saúde (artigos 212 e 198, §§ 2º e 3º, da CF555) não indica que os 

programas orçamentários relativos a essas áreas sejam imutáveis; ao contrário, a 

obrigatoriedade determinada pelas normas constitucionais refere-se ao montante 

- percentual mínimo das receitas dos impostos - que deve ser direcionado para 

atender esse tipo de despesa (“desenvolvimento do ensino” e “ações e serviço 

público de saúde”), mas não impede que os específicos créditos constantes do 

orçamento sejam alterados ou cancelados. Da mesma forma, há vários outros 

gastos classificados como “obrigatórios” ou “permanentes” pela doutrina (v.g., 

aqueles indispensáveis à manutenção dos serviços públicos) que também podem 

ser perfeitamente submetidos à incidência da flexibilidade orçamentária, sendo 

permitida a sua adaptação, conforme a realidade presente no momento da 

execução do orçamento. 

Por outro lado, é preciso realçar a existência de certas despesas 

orçamentárias que jamais podem deixar de ser atendidas pelo gestor público, não 

sofrendo, por conseguinte, a influência do princípio da flexibilidade, como é o caso 

daquelas relacionadas ao pagamento de encargos de pessoal ou de benefícios 

previdenciários e assistenciais. 

                                                 
555 “Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino”; 
“Art. 198. (...) § 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, 
em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais 
calculados sobre: I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista 
no § 3º; II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a 
que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso 
II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; III - no caso dos 
Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 
e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º”; “Art. 198. (...) § 3º Lei 
complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá: I - os 
percentuais de que trata o § 2º; II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde 
destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus 
respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais; III - as 
normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, 
estadual, distrital e municipal; IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União”. 
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Assim sendo, quanto à imperatividade das despesas 

orçamentárias, não interessa se elas decorrem de uma “obrigação constitucional 

ou legal”, como aponta a doutrina tradicional, até porque, nos termos já relatados, 

todos os gastos derivam, direta ou indiretamente, da lei; o que é relevante saber é 

se elas são flexíveis ou inflexíveis, ou seja, se elas podem ser alteradas ou não 

no curso da execução do orçamento. Logo, se as despesas públicas inflexíveis 

jamais podem deixar de ser cumpridas pelo gestor, na prática, o reconhecimento 

da substancialidade da lei orçamentária e de sua conseqüente imperatividade 

apenas produzem efeitos em relação aos gastos flexíveis, uma vez que a 

concreção dessas despesas - flexíveis - fica condicionada ao contexto existente 

no momento da execução orçamentária. 

Em resumo, tem-se que a princípio todas as despesas 

orçamentárias são obrigatórias; no entanto, face à natural alteração da 

conjuntura, a realização de um gasto flexível, tido por relevante no momento da 

elaboração e aprovação do orçamento, pode não ser mais interessante ou 

necessária no momento da sua efetiva execução. Nesse caso, é óbvio que não 

deve o Poder Público restar obrigado a efetuar uma despesa desnecessária, 

simplesmente por ela constar da lei orçamentária. 

Agora, consoante já transparecido, entendemos que isso não 

significa ter o Executivo total liberalidade para cancelar uma despesa flexível 

aprovada pelo Legislativo, dependendo esse cancelamento, na verdade, de 

específica autorização do Congresso, mediante apresentação de expressa 

justificativa pelo Governo. E nem poderia ser diferente, pois se a despesa foi 

aprovada por lei não pode o Governo, de forma autoritária e por ato 

administrativo, cancelar o gasto programado sem a prévia manifestação dos 

representantes populares. Ademais, ainda que se considere ser a lei orçamentária 

uma lei meramente formal, a conclusão não poderia ser diversa, porquanto um 

ato administrativo jamais pode ter força para revogar uma disposição legal; nessa 

hipótese, parece lógico ser necessário, ao menos, a observância da mesma 

formalidade utilizada para a aprovação do orçamento. Indo além, mesmo 

imaginando-se que o orçamento pudesse ser aprovado por ato administrativo do 
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Congresso, é evidente que o Executivo tampouco poderia revogá-lo, pois nenhum 

Poder pode revogar ato de outro556.   

Outrossim, se o orçamento público deriva de uma ação conjunta 

do Executivo e do Parlamento (o Governo elabora o projeto e o Legislativo o 

aprova), o cancelamento de uma despesa programada deve respeito a essa 

estrutura constitucional, lembrando-se que, caso o Governo discorde de certa 

despesa aprovada pelo Congresso, a Constituição prevê a possibilidade de veto 

do Presidente da República à disposição indesejada. 

Por fim, sublinha-se que o argumento segundo o qual a execução 

do orçamento seria uma atividade discricionária do Governo não tem qualquer 

respaldo constitucional ou legal, salientando-se ser esse entendimento 

decorrente, na realidade, da aplicação da doutrina que postula a natureza 

meramente formal da lei orçamentária, bem como o caráter simplesmente 

autorizativo do orçamento (compreendendo, a partir daí, que o Governo deteria 

uma faculdade de realizar ou não as despesas). 

Para clarificar a questão, recorremos a Celso Bandeira de Mello, 

que, ao expor sobre as causas geradoras da discricionariedade, afirma: 

“(...) a discrição administrativa pode residir na hipótese da norma, no 
caso de ausência de indicação explícita do pressuposto do fato, ou no 
caso de o pressuposto do fato ter sido descrito através de palavras que 
recobrem conceitos vagos, fluidos ou imprecisos. Pode residir no 
comando da norma, quando nele se inculca ao administrador certa 
margem de liberdade para decidir-se se pratica ou se não pratica dado 
ato e em que momento o faz ou mediante que forma jurídica o revestirá 
ou, ainda, que ato pratica diante daquelas situações fáticas. Finalmente, 
pode residir na finalidade da norma, pois, como ela serve de diretriz 
para a intelecção dos demais elementos da estrutura lógica da norma, 
se a finalidade é um valor - como deveras o é – e se os valores não são 

                                                 
556

 Nesse sentido, ressalta-se que é pacífico, por exemplo, não ser permitido ao Judiciário revogar 
um ato do Executivo. De outro lado, deve-se questionar: o Executivo poderia revogar um ato 
administrativo executivo do Judiciário? Evidentemente que não. Sendo assim, ainda que se 
considere o orçamento público um ato administrativo, por que se admite ter o Executivo o poder de 
revogar um ato administrativo do Parlamento? Justificar essa ação alegando que a execução 
orçamentária compete ao Governo não parece, contudo, ser uma resposta ponderada, pois ela 
não se coaduna com o princípio da separação dos poderes nem com a exigência de um mínimo 
de formalidade aos quais todos os atos jurídicos devem respeito; e, em última instância, deve-se 
recordar que a execução de todas as leis compete à Administração sem que isso importe a 
possibilidade dela revogar as disposições legais ou mesmo deixar, discricionariamente, de aplicá-
las, sem que haja expressa autorização legal para tanto. Sobre a revogação como forma de 
extinção do ato administrativo, ver DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 11ª ed. 
São Paulo: Atlas, 1999. p. 230-231. 
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unissignificativos, a fluidez da finalidade reflui sobre o pressuposto de 
fato”.557 
 

Além disso, completa o já mencionado autor: 

 “(...) a única razão lógica capaz de justificar a outorga de discrição 
reside em que não se considerou possível fixar, de antemão, qual seria 
o comportamento administrativo pretendido como imprescindível e 
reputado capaz de assegurar, em todos os casos, a única solução 
prestante para atender com perfeição ao interesse público que inspirou 
a norma”.558 

 

Dessa maneira, se, de um modo geral, a lei orçamentária define o 

comportamento administrativo pretendido como imprescindível para obtenção dos 

fins sociais e econômicos a serem alcançados pelo Estado; se ela não tem um 

conteúdo impreciso, descrevendo com exatidão as situações fáticas (recorda-se, 

inclusive, a incidência do princípio da exatidão orçamentária); se ela tampouco 

abre ao administrador público alternativas de conduta - seja no que tange à 

liberdade de decidir se realiza ou não as despesas, seja em relação à liberdade 

para definir o momento da prática do ato (ressalta-se que todas as despesas 

devem ser realizadas durante o exercício financeiro a que a LOA corresponde e 

que surgindo o motivo justificante do gasto ele deve ser concretizado), seja para 

conferir liberdade quanto à forma jurídica que deve revestir o ato -; e se os valores 

- os fins - estabelecidos pelas específicas programações de despesas são 

precisos e unissignificativos, não apresentando objetivos vagos, resta 

inquestionável a ausência de discricionariedade nos comandos orçamentários.  

Agora, para evitar qualquer confusão, é necessário, ainda, 

asseverar, que a flexibilidade não se traduz em discricionariedade, porquanto a 

Administração não tem o poder de decidir quanto à conveniência e oportunidade 

da realização da despesa. Em verdade, essa decisão - conveniência e 

oportunidade do gasto - já foi previamente tomada tanto pelo Executivo (ao 

elaborar o projeto de orçamento), como, principalmente, pelo Legislativo (ao 

aprovar o orçamento, acrescentando as emendas que ele entendia pertinentes). 

Nesse passo, aprovado o orçamento público, suas disposições são vinculantes 

                                                 
557

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e Controle Jurisdicional. 2ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2010, p. 20. 
558

 Ibid., p. 33. 
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para a Administração e se ela quiser cancelar ou alterar o conteúdo da lei 

orçamentária ela deve seguir o trâmite constitucional que exige a autorização 

legislativa, ainda que prévia e geral (art. 165, § 8º).  

Vê-se, pois, que outra coisa absolutamente distinta é 

reconhecimento da incidência do princípio da flexibilidade na execução 

orçamentária. Isso se dá não em razão da atribuição de uma liberdade de atuação 

ao gestor público, mas sim fruto da alteração da conjuntura, a exigir a adaptação 

das disposições do orçamento à realidade vivenciada no momento de sua 

execução; circunstância que implica, ademais, a necessidade da Administração 

expressamente fundamentar a modificação que julgar imprescindível, 

submetendo-a à apreciação do Legislativo, seja ao pedir o cancelamento da 

despesa, seja ao solicitar a abertura de créditos adicionais. 

Não obstante esses esclarecimentos, vale salientar que o fato de 

a lei orçamentária ser dotada de uma imperatividade geral não impede que o 

legislador, ao aprovar o orçamento, conceda, desde que faça de forma explícita, 

uma certa margem de discricionariedade para a execução de específicos 

programas de despesa que ele julgue ter a Administração melhor capacidade 

para avaliar, no decorrer do exercício financeiro, a sua efetiva necessidade. Mas, 

se isso ocorrer, frisa-se que, ainda assim, existirá um mínimo de vinculação da 

Administração aos comandos orçamentários, porquanto, mesmo não sendo a 

dispensa dessa específica despesa “discricionária” dependente da expressa 

aprovação do Legislativo - uma vez que ao votar o orçamento público o 

Congresso voluntariamente atribuiu essa margem de liberdade ao Executivo - o 

gestor público estará obrigado a motivar a sua conduta, expondo os motivos 

dessa singular decisão559, ou seja, a Administração terá que expressamente 

                                                 
559

 Próximo a esse nosso entendimento, ainda que não concordemos, particularmente, como 
algumas de suas conclusões, vale pontuar que Eduardo Mendonça defende a existência de duas 
modalidades de vinculação das normas orçamentárias: a autêntica e a mínima: “A primeira é a que 
se entende verdadeiramente devida, decorrente dos princípios constitucionais analisados. Por isso 
foi denominada de vinculação autêntica. A segunda consiste apenas no dever de motivar 
eventuais desvios da rota planejada, uma obrigação de dar satisfações sobre os motivos que 
justificariam a decisão. Foi denominada vinculação mínima. Cabe fazer uma nota sobre cada uma 
delas. i) vinculação autêntica: cuida-se da vinculação stricto sensu. O orçamento aprovado deve 
ser tratado como a generalidade dos atos do Poder Público, com presunção de imperatividade. 
Modificações serão possíveis por meio de créditos adicionais, tal como já ocorre atualmente. 
Inclusive por meio de créditos suplementares, que muitas vezes podem ser abertos por decisão 
autônoma do Presidente. (...) ii) vinculação mínima: cuida-se aqui do mínimo do mínimo, apenas o 
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justificar por que optou em não concretizar o gasto que estava programado, pois é 

impensável que, num Estado de Direito, os gestores ajam de forma autoritária e 

arbitrária, mesmo quando atuam com discricionariedade. Nesse sentido é bom 

lembrar que a discricionariedade administrativa é uma medida da lei; não pode 

superar os limites do comando legal.560 

Finalmente, como última argumentação, recorda-se que a 

supremacia financeira foi atribuída pela Constituição ao Parlamento, devendo a 

Administração obedecer, portanto, as decisões dos representantes populares, 

especialmente no que se refere aos limites da atividade financeira estatal 

expressos pela lei orçamentária. 

Em síntese, repita-se que, por ser a lei orçamentária dotada de 

inerente materialidade, apresentando, ainda, um caráter impositivo, o 

cancelamento de qualquer gasto programado deve ser, de um modo geral, 

explicitamente autorizado pelo Legislativo - assim como ocorre com a abertura de 

                                                                                                                                                    
dever de motivar o descumprimento da previsão inicial. A rigor, sequer se trata de verdadeira 
vinculação, salvo por exigir que o administrador leve em conta a decisão orçamentária e forneça 
motivos para a sua superação” (MENDONÇA, Eduardo Bastos Furtado de. A Constitucionalização 
das Finanças Públicas no Brasil – devido processo orçamentário e democracia. Rio de Janeiro: 
Ed. Renovar, 2010, p. 393-396). 
560

 Quanto à motivação dos atos executivos discricionários, ressalta-se que, malgrado existam 
vozes isoladas em sentido contrário, a doutrina majoritária se posiciona pela sua obrigatoriedade. 
Sobre esse aspecto, assevera Celso Bandeira de Mello: “Parece-nos que a exigência de 
motivação do atos administrativos, contemporânea à prática do ato, ou pelo menos anterior a ela, 
há de ser tida como uma regra geral, pois os agentes administrativos não são ‘donos’ da coisa 
pública, mas simples gestores de interesses de toda a coletividade, esta, sim, senhora de tais 
interesses, visto que, nos termos da Constituição, ‘todo o poder emana do povo (...)’ (art. 1º, 
parágrafo único). Logo, parece óbvio que, praticado o ato em um Estado onde tal preceito é 
assumido e que, ademais, qualifica-se como ‘Estado Democrático de Direito’ (art. 1º, caput), 
proclamando, ainda, ter como um de seus fundamentos a ‘cidadania’ (inciso II), os cidadãos e em 
particular o interessado no ato têm o direito de saber por que foi praticado, isto é, que 
fundamentos o justificam”. Indo além, o mencionado autor esclarece que a ausência de motivação 
dos atos vinculados pode ser sanada se for possível demonstrar ulteriormente e de maneira 
objetiva que o motivo exigente do ato preexistia; contudo, afirma ela que em se tratando de ato 
discricionário, salvo alguma hipótese excepcional, “há de se entender que o ato não motivado está 
irremissivelmente maculado de vício e deve ser fulminado por inválido, já que a Administração 
poderia, ao depois, ante risco de invalidação dele, inventar algum motico, ‘fabricar’ razões lógicas 
para justificá-lo e alegar que as tomou em consideração quando da prática do ato (MELLO, Celso 
Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 354-
356). Na mesma linha, encontra-se a doutrina de Maria Sylvia Di Pietro: “entendemos que a 
motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, 
pois constitui garantia da legalidade (...)” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 
11ª ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 195); bem como de Hely Lopes Meirelles: “hoje, em face da 
ampliação do princípio do acesso ao Judiciário (CF, art. 5º, XXXV), conjugado com o da 
moralidade administrativa (CF, art. 37, caput), a motivação é, em regra, obrigatória. Só não o será 
quando a lei dispensar ou se a natureza do ato for com ela incompatível” (MEIRELLES, Hely 
Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 136). 
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créditos adicionais e a contratação de operação de créditos -, nem que seja via 

autorização geral prévia. Nessa linha, ao contrário do que se encontra largamente 

difundido, não tem o administrador público, de regra, uma liberdade (faculdade) 

para decidir se realiza ou não o gasto; essa situação só poderá ser admitida em 

situações específicas (apenas quanto a certos gastos flexíveis) e se o legislador, 

ao votar o orçamento, tenha, explicitamente, assim se manifestado. 

 

II-b) A imperatividade do crédito orçamentário e a natureza 

estimativa das dotações 

Outra questão envolvendo a obrigatoriedade das despesas 

orçamentárias que merece ser apurada diz respeito à necessidade ou não do 

Executivo utilizar toda a dotação prevista para determinada programação de 

gasto. Destaca-se, nesse particular, que a substancialidade da lei orçamentária 

não implica a exigência de que a verba consignada para certo gasto seja 

integralmente exaurida, caso contrário, estar-se-ia negando o próprio princípio da 

economicidade, que, indubitavelmente, rege a execução orçamentária (art. 70, 

CF). 

Para melhor se analisar essa situação é preciso, preliminarmente, 

recordar a distinção entre “crédito orçamentário” e “dotação orçamentária”. Veja-

se, então, que os “créditos orçamentários” representam o conjunto de categorias 

classificatórias que especificam as ações ou programas constantes do orçamento; 

dito de forma mais singela, o crédito orçamentário configura a autorização 

legislativa das despesas discriminadas. Já a “dotação orçamentária” constitui os 

recursos que são consignados a cada crédito orçamentário. Nas palavras de 

Giacomoni: 

 “A lei orçamentária é organizada na forma de créditos orçamentários, 
aos quais estão consignados dotações. Em conseqüência da 
imprecisão com que são utilizadas na legislação, é comum o emprego 
das expressões crédito orçamentário e dotação como sinônimos. Na 
realidade, o crédito orçamentário é constituído pelo conjunto de 
categorias classificatórias e contas que especificam as ações e 
operações autorizadas pela lei orçamentária. (...) Por seu turno, dotação 
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é o montante de recursos financeiros co que conta o crédito 
orçamentário”.561 

 

Nesse passo, frisa-se que a obrigatoriedade da realização de uma 

despesa (flexível ou inflexível), conformada pelo crédito orçamentário, não 

importa a obrigatoriedade de esgotamento da dotação consignada a esse crédito, 

porquanto o fato de existir recursos financeiros disponíveis (dotação) não conduz 

a uma necessária utilização de todo o montante previsto para determinado crédito 

orçamentário. 

Sobre esse aspecto, lembra-se, consoante já previamente 

afirmado, que as disposições orçamentárias devem ser vistas sob uma dupla 

perspectiva: a) fins a serem alcançados pela realização do gasto público; e b) 

meios financeiros necessários à concretização das despesas - metas - aprovadas. 

Por conseguinte, a imperatividade das normas orçamentárias se relaciona mais 

propriamente aos fins dos créditos programados e não aos meios financeiros - 

dotação. Nesses termos o que as normas orçamentárias impõem é a realização 

do programa e não do montante financeiro disponibilizado para consecução dos 

fins planejados (dotação). 

Ademais, é importante anotar que, na maioria das vezes, a 

dotação representa mera estimativa, pois quando da elaboração e aprovação do 

orçamento público é impossível se saber exatamente o volume de recursos 

necessários para atender muitos dos créditos programados; por isso, é 

freqüentemente imprescindível a abertura de créditos suplementares. De outro 

lado, também acontece de ter sido estimada uma dotação maior do que aquela 

efetivamente necessária, ocorrendo a sobra de recursos, que poderão ser 

aproveitados como crédito adicional (suplementar, especial ou extraordinário) 

para outra despesa. 

Tem-se, enfim, que, de fato, as dotações previstas no orçamento 

representam apenas o máximo de recursos autorizados para serem utilizados 

pelo Executivo ao concretizar cada despesa aprovada; mas, isso não reduz, em 

absoluto, a substancialidade da lei orçamentária, até porque essa constatação 

                                                 
561

 GIACOMONI, James. Orçamento Público. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 294. 
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não significa que o Governo pode, voluntariamente, deixar de atender os gastos 

fixados no orçamento, cancelando a despesa programada; na verdade, apenas 

reforça a obrigação de todos os gastos previstos serem realizados em rigorosa 

observância aos critérios de eficiência e economicidade. 

Em outras palavras, a dotação prevista no orçamento para cada 

crédito constitui o limite de gasto autorizado pelo Legislativo para a realização da 

correspondente despesa (se for necessário mais recursos, é preciso que o 

Legislativo autorize a abertura de crédito suplementar). Entretanto, a circunstância 

de ser a lei orçamentária composta por créditos cujas dotações são limitativas da 

ação governamental não significa que o orçamento seja meramente “autorizativo”, 

no sentido de que o Executivo teria a “faculdade” de realizar ou não a despesa 

programada; muito ao contrário, o orçamento é “impositivo” e todos os gastos 

previstos devem a princípio ser concretizados da forma mais eficiente e 

econômica, cabendo ao gestor público respeitar os limites quantitativos de cada 

crédito. 

Por outro lado, não se pode deixar de ressaltar que em relação a 

certos gastos, relacionados, sobretudo, às áreas de educação e saúde, face à 

vinculação constitucional dessas despesas a um percentual fixo das receitas (art. 

198, §§ 2º e 3º; e art. 212, da CF), a Administração tem a obrigação de despender 

todo o montante financeiro disponibilizado para esses setores. Isso não quer 

dizer, porém, que as dotações previstas para cada crédito programado tenham de 

ser exauridas; ora, se um programa pode ser realizado a um custo menor do que 

foi estimado, é óbvio que, considerada a incidência dos princípios da 

economicidade e eficiência, a Administração Pública deve assim proceder. 

Contudo, as eventuais sobras monetárias desses créditos têm que ser 

necessariamente utilizadas em outros programas (novos ou já previstos na LOA) 

da respectiva área, abrindo-se créditos especiais ou suplementares. 

 

II-c) O contingenciamento como ato administrativo vinculado 

Situação diversa é aquela relacionada ao “contingenciamento” 

das despesas fixadas no orçamento. No caso, com vistas a garantir o “equilíbrio 

financeiro”, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n. 101/2000) vincula a execução 
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orçamentária ao cumprimento das metas fiscais, permitindo, em seu artigo 9º562, a 

limitação de empenho, de acordo com os critérios fixados na LDO, ressalvadas as 

despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive 

aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, bem como aquelas 

determinadas pela própria lei de diretrizes orçamentárias. 

Vê-se, pois, que, diante da alteração da conjuntura (queda da 

arrecadação prevista) e com fito a preservar o resultado primário ou nominal 

determinado pela LDO, a LRF autoriza o Governo a contingenciar certas 

despesas; mas, isso não significa que o Executivo pode agir aleatoriamente, 

devendo, em verdade, seguir os parâmetros fixados na lei de diretrizes 

orçamentárias, assegurando, ainda, o cumprimento das “obrigações 

constitucionais e legais”563 e o pagamento do serviço da dívida. Por isso, 

compreendemos que o contingenciamento não é um ato discricionário, submetido 

à oportunidade e conveniência da Administração; ao contrário, é um ato 

vinculado, tanto que o § 1º, do art. 9º, da LRF, garante, no caso de 

restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das 

dotações cujos empenhos foram limitados de forma proporcional às reduções 

efetivadas. 

Destarte, considerando que, nos termos da lei, a Administração 

não deveria ter plena liberdade para definir as despesas passíveis de 

contingenciamento caso as receitas estimadas não sejam realizadas, pois os 

critérios para o contingenciamento deveriam, na realidade, ser fixados na LDO, 

resta evidenciada a imprescindibilidade de que o Congresso, ao votar a LDO, 

estabeleça um detalhado rol de prioridades dos gastos flexíveis, de modo a 

assegurar que o orçamento público sirva efetivamente como instrumento de 
                                                 
562

 “Art. 9
o
  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. § 1

o
 No caso de restabelecimento 

da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram 
limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. § 2

o
 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 (...)”. 
563

 Entendemos que melhor teria sido se a LRF tivesse ressalvado o cumprimento dos gastos 
“inflexíveis”, pois, conforme já afirmado, todos os créditos orçamentários decorrem, direta ou 
indiretamente, da lei. 
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planejamento da ação estatal, voltado ao alcance de fins sócio-econômicos 

primordiais. 

 

3.6.3. A lei orçamentária e a geração de direitos subjetivos 

 

No que toca ao questionamento se a lei do orçamento gera 

direitos subjetivos aos particulares, observa-se que esse problema deve ser 

analisado com base no alcance do caráter obrigatório das despesas 

orçamentárias segundo a incidência do princípio da flexibilidade, conforme tratado 

no tópico anterior. 

Assim, quanto aos gastos “inflexíveis” constantes do orçamento, é 

certo que a lei orçamentária gera direitos subjetivos, na medida em que essa 

classe de despesa não sofre a influência da conjuntura. Já no que se refere aos 

gastos “flexíveis”, considerando a possibilidade de sua alteração ou mesmo 

cancelamento no curso da execução do orçamento, a lei orçamentária implica 

apenas um direito subjetivo de cunho negativo; isto é, tendo em vista serem as 

despesas flexíveis somente a princípio obrigatórias (por serem passíveis de 

modificação), os particulares não podem exigir o seu imediato cumprimento, mas 

podem reclamar que o Governo se abstenha de promover mudanças no 

orçamento de forma autoritária ou aleatória, exigindo que eventuais alterações 

sejam aprovadas pelo Legislativo, mediante apresentação de razoável 

justificativa. 

Ademais, sendo indubitável que a Administração está impedida de 

realizar despesas não previstas no orçamento ou de efetuar gastos acima das 

dotações autorizadas, também não se pode deixar de reconhecer que a lei 

orçamentária produz um direito subjetivo de cunho negativo geral, ou seja, 

inerente a todos os integrantes da sociedade, haja vista que qualquer cidadão ou 

entidade defensora do interesse social (como o Ministério Público) pode exigir que 
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o Governo se abstenha de atuar fora dos limites orçamentários fixados pelo 

Congresso564.  

 

3.6.4. A lei orçamentária e a sua relação com as leis 

financeiras preexistentes 

 

Consoante já bem explorado anteriormente565, a circunstância de 

a lei orçamentária ser aprovada em observância à legislação financeira 

preexistente não afasta a sua substancialidade, representando apenas uma 

característica peculiar do orçamento público. Contudo, resta perquirir se o 

reconhecimento desse caráter substantivo da lei orçamentária implica uma 

capacidade para, inclusive, revogar as leis financeiras vigentes. 

Nesse plano, considerando que, de acordo com o disposto no art. 

165, § 8º, da CF, a lei orçamentária anual não pode conter dispositivo estranho à 

previsão da receita e à fixação da despesa, salvo a autorização para abertura de 

créditos suplementares e contratação de operações de crédito, é certo que a ela 

não cabe revogar as leis financeiras permanentes.  

Todavia, em que pese a lei orçamentária não ter, por expressa 

limitação constitucional, a capacidade de explicitamente revogar as leis ordinárias 

anteriores, é preciso questionar ainda se ela poderia restringir, de forma indireta 

ou implícita, os efeitos da legislação financeira vigente, uma vez que é vedado à 

Administração realizar despesas sem específica previsão no orçamento ou acima 

das dotações aprovadas. Em outras palavras, é preciso analisar se os direitos 

subjetivos decorrentes das leis financeiras ordinárias anteriores podem ser 

afetados pela ausência de previsão de despesa ou pela insuficiência das 

dotações autorizadas. 

                                                 
564

 Ainda que não seja o propósito deste trabalho, até porque o tema é por si só monográfico, 
pode-se cogitar a utilização de uma série de mecanismos processuais, pelos cidadãos e entidades 
defensoras da sociedade, com vistas a impedir o descumprimento da lei orçamentária anual; 
nesse sentido, caber-se-ia investigar mais profundamente a viabilidade da utilização de institutos 
processuais como a Ação Popular, o Mandado de Segurança, a Ação Civil Público, a Ação de 
Improbidade Administrativa; a Ação Direta de Inconstitucionalidade etc. 
565

 Ver tópico 2.5.2.II-b. 
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Sem dúvida, apesar da lei orçamentária não ser a fonte das 

obrigações estatais, que derivam, em verdade, da própria legislação financeira 

preexistente566, não se pode negar que ela constitui o fundamento legal para 

realização do gasto, estando, por conseguinte, a Administração impedida de atuar 

fora dos limites orçamentários aprovados pelo Legislativo. Agora, é fundamental 

esclarecer que isso não dá à lei orçamentária o poder de modificar os direitos dos 

particulares, porquanto, consoante se extrai, a contrario sensu, do art. 165, § 8º, 

da CF, tais alterações devem ser promovidas, de modo explícito, por leis 

ordinárias específicas. 

Outrossim, por ter a lei orçamentária uma função integrativa da 

legislação financeira permanente, caso ela deixe de prever uma despesa tida por 

“obrigatória”, ou melhor “inflexível”, bem como se estimar uma dotação 

insuficiente para atender a essa classe de gasto, essa falha ou omissão deve, em 

respeito ao princípio da exatidão orçamentária, ser corrigida por meio de uma 

emenda parlamentar (art. 166, § 3º, III, “a”, da CF567) ou abertura de crédito 

suplementar. No entanto, se o Congresso permanecer inerte ou se não corrigir o 

erro, não há dúvidas que os particulares afetados poderão recorrer ao Judiciário 

para ter seu direito preservado. 

Nessa circunstância, a própria hermenêutica jurídica apresenta 

solução para esse problema, pois, ainda que se desconsiderem os efeitos da 

limitação imposta pelo art. 165, § 8º, da CF, estar-se-á diante de uma antinomia 

jurídica, do tipo “total-total”568 e com conflitos entre critérios - especialidade e 

cronológico -, a ser superada mediante a aplicação do brocardo lex posterior 

                                                 
566

 Quanto a esse aspecto ressalta-se, conforme já afirmado, que, em última medida, todas as 
despesas orçamentárias decorrem, direta ou indiretamente, de vinculações constitucionais ou 
legais, incluindo-se, nesse contexto, as “leis de planejamento”. 
567

 “Art. 166. (...) § 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o 
modifiquem somente podem ser aprovadas caso: (...) III - sejam relacionadas: a) com a correção 
de erros ou omissões (...)”.  
568

 Segundo Norberto Bobbio, “se as duas normas incompatíveis têm igual âmbito de validade, a 
antinomia pode-se chamar, seguindo a terminologia de Ross (que chamou a atenção sobre esta 
distinção), total-total: em nenhum caso uma das duas normas pode ser aplicada sem entrar em 
conflito com a outra” (BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 8ª ed. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1996, p. 88). 
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generalis non derogat priori speciali, ou seja, “a lei geral sucessiva não tira do 

caminho a lei especial precedente”569. 

Caracterizando-se, por conseguinte, a lei orçamentária como uma 

lei geral que, a cada ano, tem a função de integrar todas as despesas 

determinadas pelas leis financeiras especiais, afetando os recursos necessários 

para o cumprimento desses gastos inflexíveis; na hipótese de omissão do crédito 

ou de insuficiência da dotação sem a devida correção pelo Congresso, a aparente 

antinomia deve ser solucionada pelo Judiciário, nos termos acima referidos, com 

o reconhecimento da prevalência da lei especial anterior, da qual deriva o direito 

subjetivo vilipendiado. Dessa maneira o particular terá seu direito garantido, 

recebendo seu crédito via precatório, de acordo com a ordem cronológica de 

apresentação, ressalvadas as exceção previstas na Constituição (art. 100, da 

CF). 

Tem-se, enfim, que, a despeito de sua substancialidade, a lei 

orçamentária não pode revogar, explícita ou implicitamente, a legislação 

financeira anterior; não obstante, caso a lei orçamentária deixe de prever uma 

despesa “inflexível” ou estime uma dotação menor do que a necessária, 

considerada a impossibilidade de a Administração efetuar despesas não previstas 

no orçamento ou gastar mais do que foi autorizado, os efeitos das leis financeiras 

anteriores, que impõe a realização desse tipo de gasto, ficam “suspensos” até a 

correção da omissão ou erro pelo próprio Legislativo ou até que o Judiciário 

restaure a plena eficácia da norma violada, afastando a aparente antinomia 

jurídica. 

 

3.6.5. O problema da não aprovação da lei orçamentária 

 

A questão relativa a não aprovação da lei orçamentária pelo 

Parlamento é antiga, tendo sido, consoante já exposto, o principal motivo que 

levou Laband a formular sua teoria orçamentária, na segunda metade do Século 

                                                 
569

 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 8ª ed. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1996, p. 108. 
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XIX. Contudo, malgrado seja notória a imprescindibilidade de uma norma que 

regule esse conturbado tema, o Constituinte Originário brasileiro não resolveu o 

problema, deixando ao Congresso a tarefa de apresentar, por meio de lei 

complementar, uma adequada solução (arts. 163, I e 165, § 9º, da CF). 

Outrossim, considerando que, até hoje, a matéria não foi 

devidamente regulada, coube à doutrina nacional enfrentar a questão, não 

existindo, porém, uniformidade nas proposições570. Seja como for e considerando 

que, apesar da Constituição condicionar a realização das despesas públicas à 

expressa autorização pelo Congresso, é certo não poder a atividade estatal ficar 

paralisada em razão da ausência de um orçamento, compreendemos que, até o 

advento da lei complementar específica, deve prevalecer o critério disposto na 

própria Constituição de 1988 para o caso de rejeição do projeto de lei 

orçamentária anual (art. 166, § 8º571), segundo o qual os recursos que ficarem 

sem despesa correspondente poderão ser utilizados mediante créditos especiais 

ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.  

De qualquer forma, a título opinativo, de lege ferenda, 

entendemos que, em respeito ao princípio democrático e considerando a 

necessidade de preservação dos valores que compõe a instituição orçamentária, 

a solução que melhor se coadunaria com o ordenamento nacional na hipótese de 

não aprovação do orçamento seria aquela que determinasse uma espécie de 

“prorrogação” do orçamento anterior, isto é, que permitisse ao Executivo utilizar o 

orçamento imediatamente anterior como parâmetro, resguardando, porém, ao 

Legislativo a função de aprovar as adaptações pertinentes. 

 

  

                                                 
570

 Ver OLIVEIRA, Regis Fernandes. Curso de Direito Financeiro. 2ª ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2008. p. 351-352; TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito 
Constitucional Financeiro e Tributário, V. 5. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 246-248. 
571

 “Art. 166 (...) § 8º - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de 
lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o 
caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização 
legislativa”. 
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CONCLUSÃO 

 

Tendo-se partido da proposta, apresentada na Introdução deste 

trabalho, de investigar a natureza jurídica do orçamento público, alcançamos, ao 

fim da pesquisa desenvolvida, as seguintes constatações e conclusões: 

1) A concepção do orçamento público não foi fruto de 

elucubrações teóricas, resultando, em verdade, de um longo processo histórico 

que acompanhou a evolução do próprio Estado e de sua atividade financeira, em 

particular. No entanto, apesar de se registrar a existência e o aprimoramento de 

relevantes medidas contábeis e administrativas tendentes a garantir o controle do 

gasto estatal a partir da Antiguidade Clássica, é certo que as civilizações desse 

período jamais contaram com um instituto jurídico próximo ao orçamento público. 

Na realidade, os esboços de alguns elementos e princípios inerentes ao 

orçamento público, só podem ser encontrados no decorrer da Baixa Idade Média. 

 

2) Após multisseculares e penosas disputas políticas entre os 

Monarcas europeus e seus súditos - sobretudo no que tange ao direito dos 

contribuintes de consentir os tributos e de determinar os gastos públicos -, surgiu 

o orçamento público, precisamente, com a instauração do Estado de Direito, 

depois das revoluções liberais ocorridas entre os Séculos XVII e XVIII; sendo 

caracterizado, na época, como um documento, aprovado pelo Parlamento, que de 

modo completo e unitário previa e autorizava as receitas e os gastos estatais, 

servindo de instrumento para a efetivação de um controle social sobre a atividade 

financeira desenvolvida pelo Governo. 
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3) A conformação do Estado Constitucional de Direito Liberal 

realçou os perfis político, contábil e jurídico do instituto orçamentário, permitindo 

que ele servisse ao propósito de controle - limitação - da atividade financeira 

estatal pelos representantes populares reunidos no Parlamento, assegurando, em 

última instância, a efetivação da ideologia liberal de um “Estado mínimo”. 

 

4) É fundamental anotar, contudo, configurar o orçamento 

público, mais que uma simples previsão de ingressos e autorização de gastos, 

uma garantia constitucional, própria do Estado de Direito, conferida aos cidadãos 

frente ao exercício da atividade financeira estatal. Na verdade, o fato do 

orçamento público derivar de uma ideologia liberal de Estado Mínimo é que 

constitui um elemento histórico e acidental - representando os valores de uma 

época -, que não compromete a essência “garantista” dessa instituição político-

jurídica, tanto que a noção de orçamento foi adaptada ao modelo de Estado 

Social que surgiu a partir do final do Século XIX. 

 

5) A paulatina ampliação das atribuições estatais, ao longo do 

Século XIX, resultou na bifurcação do princípio da legalidade financeira, fato que 

gerou significativas mudanças no orçamento público, passando ele a configurar, 

na maioria dos países, um ato de previsão de receitas e autorização de despesas, 

porquanto os tributos restaram permanentemente autorizados pela própria 

legislação tributária. 

 

6) O crescente intervencionismo estatal e a transformação do 

Estado Liberal em Social também provocaram outras relevantes alterações no 

instituto orçamentário, tendo sido agregado ao orçamento público um perfil 

econômico, na medida em que ele passou a funcionar como elemento 

estabilizador e amortecedor da conjuntura nacional; mais que isso, ao assumir o 

Estado o protagonismo da vida econômica e social do país, a instituição 

orçamentária se transmudou, deixando de representar um mecanismo de 

limitação da atividade financeira do Estado (a serviço do Estado Liberal mínimo), 

para configurar um verdadeiro instrumento de planejamento da ação estatal, 

voltada a atingir fins sócio-econômicos. 
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7) A atual compreensão do orçamento público como instrumento 

de controle e planejamento da ação estatal exige a superação dos conceitos 

liberais, de forma a permitir que essas duas funções orçamentárias - controle e 

planejamento -, aparentemente tão antagônicas, possam ser conciliadas; 

assegurando-se, assim, não só uma racional e eficaz atuação do Estado nos 

âmbitos social e econômico, mas, também, um mínimo de segurança jurídica em 

relação ação governamental.  

 

8) O caráter multifacetado do orçamento público acaba por 

revelar a complexidade desse instituto, ensejando dúvidas não apenas quanto à 

sua função, mas, também, no que se refere à sua natureza jurídica. 

 

9) A discussão relativa à natureza jurídica do orçamento público 

surgiu no início do Século XIX, na Alemanha, fruto da introdução de idéias liberais 

avançadas - em especial o constitucionalismo - num ambiente político ainda 

pouco propício. 

 

10) Por terem sido as primeiras Constituições alemãs 

estruturadas com base na doutrina do princípio monárquico, havia um 

permanente embate entre o Rei e o Parlamento - sobretudo no que tocava à 

aprovação do orçamento público pelo Legislativo -, representado o conflito 

constitucional prussiano de 1861 o mais emblemático caso dessa peculiar disputa 

política. 

 

11) A partir do conflito constitucional prussiano, Paul Laband 

elaborou sua teoria orçamentária, defendendo, em suma, a natureza meramente 

formal da lei orçamentária e a consequente qualificação do orçamento público 

como um ato administrativo executivo, desprovido de valor jurídico e veiculador de 

mera conta financeira, aprovado pelo Parlamento apenas por razões de controle 

político. 

 

12) Os principais postulados da teoria labandiana foram 

largamente aceitos pelas doutrinas alemã e estrangeira, em especial a italiana e a 

francesa, tendo elas reproduzido, basicamente, as idéias da mera formalidade da 
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lei orçamentária e do orçamento público como ato administrativo executório, 

caracterizando, porém, de um modo geral e em contrariedade ao que afirmava 

Laband, a aprovação do orçamento pelo Parlamento como uma autorização dada 

ao Executivo para a realização das despesas. 

 

13) Em que pese a vasta influência produzida pela teoria 

orçamentária labandiana, muitos foram os autores que a combateram, 

questionando não só a validade do duplo conceito de lei, mas, também, a 

classificação do orçamento como ato administrativo executivo, desprovido de 

normatividade jurídica, defendendo, enfim, a plena substancialidade da lei 

orçamentária. 

 

14) Uma análise detida sobre a teoria orçamentária de Laband e 

suas variantes não nos permite com elas corroborar, principalmente considerando 

suas inconsitências científica e jurídica, bem como a indaquação dessas teses, 

ditas “clássicas”, para efetivação das funções de controle e planejamento, que 

caracterizam o orçamento público.  

 

15) Quanto à incosistência científica da teoria de Laband, a 

despeito de ele ter alegado a sua neutralidade, defendo, ademais, o conteúdo 

estritamente jurídico-positivo de suas formulações, a sua doutrina se revela uma 

verdadeira teoria política, travestida numa roupagem jurídica, patrocinando a 

defesa do princípio monárquico e da supremacia do Rei sobre o Parlamento em 

matéria orçamentária. Nesse agir, a teoria labandiana não serve ao Estados 

Democráticos, sendo a adoção acrítica de suas conclusões pela literatura jurídica 

estrangeira digna de censura. 

 

16) No que tange à inconsistência jurídica da tese labandiana e 

de suas variantes, entendemos, primeiramente, ser a concepção dualista da lei 

juridicamente insustentável, pois, ainda que se atribua um conteúdo material ao 

conceito de lei, não se pode negar a força e o valor normativo-jurídico de todos os 

atos legislativos, mesmo daqueles tachados de meramente formal, sendo certo, 

portanto, que a distinção entre lei formal e lei material não produz qualquer efeito 

prático. Mais que isso, a definição do orçamento como ato administrativo 
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executório mostra-se desarrazoada, seja pela absoluta invalidade da noção de 

“regra de direito” (Rechtssatz), seja porque é inviável, diante das modernas 

teorias normativas (“imperativo despsicologizado” e “imperativo autorizante”) 

afastar a normatividade jurídica dos preceitos orçamentários. Sobre esse último 

ponto, compreendemos, ainda, ser o condicionamento um traço próprio à 

normatividade orçamentária, circunstância que torna a aprovação do orçamento 

um “ato legislativo condicionante” e não um “ato administrativo condicionante” 

fixado pelo Parlamento. 

 

17) O fato do orçamento público dever ser aprovado em 

observância à legislação financeira vigente tampouco justifica a qualificação do 

orçamento como ato administrativo executório ou como ato-condição, porquanto, 

em última medida, a lei orçamentária é dotada de um caráter inovador ao afetar a 

estimativa de receitas às necessidades anuais da administração financeira que 

foram fixadas pelo Legislativo, dando um destino específico aos recursos 

arrecadados. Por conseguinte, muito além de apenas refletir o Direito objetivo 

preexistente, constata-se que a lei orçamentária possui a imprescindível função 

de integrar toda a legislação financeira vigente, compilando, ordenando e 

resumindo a totalidade das disposições relativas a ingressos e gastos previstos 

nas leis especiais, para, a partir da organização efetuada, distribuir os recursos de 

modo a atender não só as obrigações legais como também as outras demandas 

livremente aprovadas pelo Legislativo. 

 

18) Sendo certo que não há um orçamento público antes de sua 

efetiva aprovação pelo Parlamento, mas mero projeto orçamentário elaborado 

pelo Executivo, a distinção entre “orçamento público propriamente dito” e “lei que 

o estabelece” carece de sentido, servindo apenas para tentar embasar a doutrina 

que nega a qualidade legislativa desse instituto. Ademais, o orçamento público 

deve ser compreendido como um “todo orgânico”, sendo injustificável proceder 

sua atomização, segregando o “orçamento de receita” do “orçamento de 

despesa”, sobretudo porque a fixação e realização das despesas são 

condicionadas pelas receitas, circunstância que demonstra ter também o quadro 
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de receitas constante da lei orçamentária uma significação jurídica, mesmo nos 

ordenamentos onde não incide o princípio da anualidade tributária. 

 

19) A normatividade jurídica da lei orçamentária reflete um 

evidente conteúdo imperativo, proibindo a Administração de realizar gastos não 

previstos ou fora dos limites autorizados e obrigando-a a cumprir os preceitos 

orçamentários nos termos aprovados pelo Parlamento. Dessa forma, não é viável, 

sob qualquer circunstância, atribuir às normas jurídicas explicitadas pela lei 

orçamentária um conteúdo permissivo (que serviria, na realidade, para assegurar 

ao Governo uma faculdade no exercício da execução do orçamento). 

 

20) As teses orçamentárias “clássicas” mostram-se inadequadas 

para efetivação das funções de controle e planejamento que caracterizam o 

orçamento público, ressaltando-se que as razões da atuação parlamentar na 

votação do orçamento até são políticas - necessidade dos representantes 

populares controlarem, anualmente, a atividade financeira do Estado a ser 

desenvolvida pelo Governo -, mas o ato de controle, em si, é político-jurídico, 

servindo, por conseguinte, a lei orçamentária para imposição de limites jurídicos à 

ação executiva. Além disso, sendo o orçamento público contemporâneo 

estruturado de modo a atingir objetivos econômicos e sociais, a obrigatoriedade 

das disposições orçamentárias revela-se patente, devendo-se, por isso, anotar 

que a lei orçamentária não é hoje mais apenas uma “lei de meios”, configurando, 

também, uma “lei de fins”, a revelar as políticas públicas a serem realizadas no 

exercício financeiro por ela regulado e cuja medida de cumprimento depende do 

efetivo alcance dos fins programados. 

 

21) Ao regular o funcionamento da Administração - planejando, 

direcionando, limitando e obrigando a ação financeira estatal - a aprovação do 

orçamento público reflete uma carga decisória, sendo essencialmente um ato 

político, cuja competência, por razões históricas, foi expressamente atribuída 

pelas Constituições ao Legislativo. Desse modo, é injustificável que alguns 

doutrinadores defendam a natureza meramente formal da lei orçamentária, 

negando seu caráter legislativo e compreendendo-a como simples ato 

administrativo executório da legislação financeira preexistente, pois, considerando 
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que ela expressa um conteúdo decisório, a atuação do Parlamento na aprovação 

do orçamento público só pode ser caracterizada como um típico exercício da 

função legislativa, apresentando uma inquestionável feição normativo-jurídica 

impositiva. 

 

22) Sendo certo, então, que a lei orçamentária tem um evidente 

conteúdo normativo-jurídico e que este, por sua vez, expressa um caráter 

impositivo, resta claro que tanto as teorias orçamentárias ditas clássicas (ao 

negarem a normatividade do orçamento público, afastando por conseqüência sua 

própria qualidade legislativa) como qualquer outra teoria que defenda a natureza 

permissiva dessa lei (facultando ao Governo o arbítrio de decidir se realiza ou não 

as despesas programadas) têm o preciso intuito de transfigurar a decisão do 

Constituinte Originário, relativizando os efeitos jurídicos dela decorrentes, para 

conceder ao Governo uma almejada autonomia na condução da matéria 

financeira, em nítida ofensa, porém, aos consagrados princípios caracterizadores 

de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, notadamente os princípios da 

soberania popular, da participação democrática, da separação dos poderes e da 

legalidade. 

 

23) Sobre o orçamento público no Brasil, frisa-se que sua 

evolução acompanhou, basicamente, o mesmo caminho percorrido no resto do 

mundo, tendo sido ele originalmente previsto pela Constituição Imperial de 1824, 

servindo ao controle da atividade financeira executiva; contudo, com o tempo e 

ressalvados os percalços sofridos durante os períodos de governo autoritário, o 

instituto orçamentário foi sendo paulatinamente aprimorado, tanto pelas Cartas 

subsequentes como pela legislação ordinária específica (com destaque para a lei 

n. 4.320/64), até se transformar, também, em importantíssimo instrumento de 

planejamento da ação estatal, nos moldes estabelecidos pela Constituição Cidadã 

de 1988. 

 

24) Particulamente quanto à discussão acerca da natureza 

jurídica do orçamento público em nosso país, observou-se que, ressalvadas 

abalizadas vozes em sentido contrário, a doutrina majoritária nacional seguiu as 

linhas gerais da teoria orçamentária labandiana, em especial, na vertente 
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francesa formulada por Jèze, sendo essa, ainda hoje, a posição predominante. No 

mesmo seguir, desde o meado do último século, a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal pacificou o entendimento da natureza meramente formal da lei 

orçamentária, não obstante essa posição venha sendo revisada pela nossa Corte 

Máxima, de forma progressiva, nos últimos anos. 

 

25) Analisando-se, porém, o ordenamento positivo nacional, 

principalmente o sistema orçamentário organizado pelo Constituição de 1988, 

resta comprovada a natureza substancial e impositiva da lei do orçamento e a 

invalidade das teorias orçamentárias clássicas no Brasil. 

 

26) O reconhecimento da substancialidade e imperatividade da lei 

orçamentária não impede a constatação da existência de limites, relacionados, 

fundamentalmente, à incidência do princípio da flexibilidade, que, de forma 

induvidosa, norteia a execução do orçamento público, revelando-se um elemento 

integrante da própria natureza do instituto. Mas, se é certo que a execução 

orçamentária precisa ser dotada de uma margem de flexibilidade, não é menos 

certo que as modificações necessárias têm que ser submetidas à autorização 

legislativa, nos termos da própria Constituição, com fito a impedir que o Executivo 

desconfigure o orçamento aprovado pelo Congresso, sob o pretexto de promover 

a adequação da peça orçamentária às exigências da conjuntura. 

 

27) Em vez de negar a indiscutível substancialidade da lei 

orçamentária, entendemos que a doutrina financeira deveria superar a dicotomia 

produzida pela concepção dualista da lei, passando a se preocupar em promover 

um adequado balanceamento entre os valores flexibilidade e legalidade, de forma 

a assegurar o irreprimível cumprimento dos fins programados pelo orçamento 

público, de acordo com a situação existente no momento de sua efetiva 

execução. 

 

28) A flexibilidade incidente na lei orçamentária também produz 

enfeitos em relação ao alcance da imperatividade de suas disposições. 

Primeiramente, no que diz respeito à previsão de receitas, ela impõe, nos termos 

da LRF, o seu desdobramento em metas bimestrais de arrecadação, dando 
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parâmetros a serem perseguidos pela administração fiscal e reforçando a 

obrigação e necessidade de um eficiente processo de exação tributária; já no que 

toca às despesas, por serem todos os gastos constantes do orçamento público 

brasileiro decorrentes, direta ou indiretamente, de uma vinculação constitucional e 

legal, todos eles devem ser compreendidos como obrigatórios, ao menos a 

principio. Esse condicionamento da imperatividade se justifica face à constatação 

de depender a realização de muitos gastos da situação conjuntural existente no 

momento da execução orçamentária. 

 

29) Considerando, então, serem todas as despesas 

orçamentárias a princípio impositivas ou obrigatórias, entendemos que, ao invés 

de classificar os gastos orçamentários em “obrigatórios e discricionários” ou 

“permanentes e variáveis”, deveriam, em melhor técnica, ser eles identificados de 

acordo com a sua flexibilidade. Nessa linha, sugere-se que as despesas sejam 

divididas em: “flexíveis” e “inflexíveis”.  

 

30) A flexibilidade incidente sobre certas categorias de gastos 

não significa, porém, ter o Executivo ampla liberalidade para cancelar uma 

despesa flexível aprovada pelo Legislativo, dependendo esse cancelamento, na 

verdade, de específica autorização do Congresso, mediante apresentação de 

expressa justificativa pelo Governo; ou seja, a flexibilidade não se traduz em 

discricionariedade. 

 

31) As dotações previstas no orçamento representam apenas o 

máximo de recursos autorizados para serem utilizados pelo Executivo ao 

concretizar cada despesa aprovada, não reduzindo isso, em absoluto, a 

substancialidade da lei orçamentária, mas apenas reforçando a obrigação de 

todos os gastos previstos serem realizados em rigorosa observância aos critérios 

de eficiência e economicidade. Por outro lado, não se pode deixar de ressaltar 

que em relação a certos gastos, relacionados, sobretudo, às áreas de educação e 

saúde, face à vinculação constitucional dessas despesas a um percentual fixo das 

receitas, a Administração tem a obrigação de despender todo o montante 

financeiro disponibilizado para esses setores; isso não quer dizer, porém, que as 

dotações previstas para cada crédito programado tenham de ser exauridas, mas 
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que as eventuais sobras monetárias desses créditos têm que ser 

necessariamente utilizadas em outros programas (novos ou já previstos na LOA) 

da respectiva área, abrindo-se créditos especiais ou suplementares. 

 

32) O contingenciamento não é um ato discricionário, submetido 

à oportunidade e conveniência da Administração; ao contrário, é um ato 

vinculado, devendo ser observado os critérios estabelecidos na LDO - segundo 

determinado pela LRF - inclusive cabendo ao Executivo recompor, no caso de 

restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, as dotações cujos 

empenhos foram limitados de forma proporcional às reduções efetivadas. 

 

33) É certo que, em relação aos gastos inflexíveis, a lei 

orçamentária gera direitos subjetivos, na medida em que essa classe de despesa 

não sofre a influência da conjuntura. Quanto aos gastos flexíveis, tendo em vista 

serem eles somente a princípio obrigatórios (por serem passíveis de modificação), 

os particulares não podem exigir o seu imediato cumprimento, mas podem 

reclamar que o Governo se abstenha de promover mudanças no orçamento de 

forma autoritária ou aleatória, exigindo que eventuais alterações sejam aprovadas 

pelo Legislativo, mediante apresentação de razoável justificativa. Ademais, sendo 

indubitável que a Administração está impedida de realizar despesas não previstas 

no orçamento ou de efetuar gastos acima das dotações autorizadas, também não 

se pode deixar de reconhecer que a lei orçamentária produz um direito subjetivo 

de cunho negativo geral. 

 

34) A despeito de sua substancialidade, consoante interpretação, 

a contrario sensu, do art. 165, § 8º, da CF, a lei orçamentária não pode revogar, 

explícita ou implicitamente, a legislação financeira anterior; não obstante, caso a 

lei orçamentária deixe de prever uma despesa “inflexível” ou estime uma dotação 

menor do que a necessária, considerada a impossibilidade de a Administração 

efetuar despesas não previstas no orçamento ou gastar mais do que foi 

autorizado, os efeitos das leis financeiras anteriores, que impõe a realização 

desse tipo de gasto, ficam “suspensos” até a correção da omissão ou erro pelo 

próprio Legislativo ou até que o Judiciário restaure a plena eficácia da norma 
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violada, afastando, com base no brocardo lex posterior generalis non derogat 

priori speciali, a aparente antinomia jurídica. 

 

35) Considerando que a questão da não aprovação do orçamento 

deve ser regulada por lei complementar específica, mas que, até hoje, o 

Congresso não a editou, compreendemos ser a solução de eventual problema 

dependente da aplicação do critério disposto na própria Constituição de 1988 para 

o caso de rejeição do projeto de lei orçamentária anual, segundo o qual os 

recursos que ficarem sem despesa correspondente poderão ser utilizados 

mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica 

autorização legislativa. 

 

Em apertada síntese, tem-se, enfim, que a lei orçamentária é uma 

lei substancial e impositiva; entretanto, não se pode deixar de reconhecer a 

existência de certos limites às suas disposições, porquanto a execução do 

orçamento público é notadamente influenciada pela noção de flexibilidade. Sendo 

assim, toda a análise e compressão dos efeitos orçamentários devem sempre 

tomar como ponto de partida esse elementar e intransigível pressuposto. 
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