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DIREITO TRIBUTÁRIO I: 
NOÇÕES GERAIS DO DIREITO FINANCEIRO 

QUESTÃO INICIAL 

 

 

 

Como são aplicados os recursos 

obtidos por intermédio dos tributos? 
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NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 Finanças vem do latim finis, que significa fim. 

 Direito financeiro é o conjunto de princípios, de regras e de instituições 

que regula a atividade financeira do Estado. 

 As regulações do direito financeiro incidem sobre: 

 Despesa pública 

  Receita pública  

Orçamento público 

 Crédito público 

  

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 ENTRADA DE RECURSOS AOS COFRES PÚBLICOS 
 

 Entrada é o gênero, que compreende as receitas e os ingressos. 

 INGRESSOS 

 Entradas provisórias no caixa do Estado. 

 Exemplo: Garantias exigidas para realização de contratos 

administrativos. 

 RECEITA 

  É toda a entrada de numerário nos cofres de uma pessoa 

de forma permanente para a satisfação das necessidades 

públicas. 

 Exemplo: Tributos e aluguéis  de bens públicos (Concessão de 

box de mercado público, estacionamento em vias públicas) 
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NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 ENTRADA DE RECURSOS AOS COFRES PÚBLICOS 
 

 CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS 

 ORIGINÁRIA 

 É a proveniente do patrimônio do Estado, como financeira, 

comercial, industrial, de Aluguel de um bem do Estado. 

 Trata-se das situações em que a Administração encontra-se 

em relação de coordenação com o particular, que entrega 

recursos aquela não por conta de uma imposição, mas por 

forca do exercício de sua autonomia. 

 DERIVADA 

 É a decorrente da imposição do tributo, que deriva do 

patrimônio do particular. 

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 ENTRADA DE RECURSOS AOS COFRES PÚBLICOS 
 

 CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS 

 FACULTATIVA 

 É a que depende da vontade da pessoa de contribuir. Ex. 

Doações 

 COMPULSÓRIA 

 É a que independe da vontade da pessoa de contribuir, como 

ocorre com o tributo. 

 Ex.: Perdimento proveniente de contrabando, dos valores obtidos 

com a venda de bens de traficantes. 
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NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 ENTRADA DE RECURSOS AOS COFRES PÚBLICOS 
 

 CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS 

 TRANSFERIDAS 

 Decorrem da transferência de recursos entre os entes da 

Federação. 

 Diferente do que ocorre com as receitas originarias e derivadas, 

esses recursos decorrem não de uma relação que se estabelece 

entre Estado e particulares, mas sim em virtude de relações entre 

os entes da Federação. 

 Ex: IPVA – Estado e Município 

 

 

 

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 DESPESAS PÚBLICAS 
 

 O dispêndio em dinheiro para fazer face às necessidades do Estado. 

 CRESCIMENTO PROGRESSIVO DA DESPESA PÚBLICA 
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NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 DESPESAS PÚBLICAS 
 

 CRESCIMENTO PROGRESSIVO DA DESPESA PÚBLICA 

 

 CAUSAS APARENTES 

 Variações no valor da moeda 

 Evolução das regras da contabilidade pública 

 Anexações de territórios feitas por um Estado 

 Aumento da população de um Estado 

Maior absorção das atividades privadas por parte do 

Estado 

 

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 DESPESAS PÚBLICAS 
 

 CRESCIMENTO PROGRESSIVO DA DESPESA PÚBLICA 

 

 CAUSAS REAIS 

 O incremento da capacidade econômica do homem 

contemporâneo, sobretudo devido ao aperfeiçoamento da 

técnica de produção e, portanto, da produtividade, faz com 

que se gaste mais em serviços públicos. 

   A melhoria do nível político, moral e cultural da 

humanidade 

   Vícios e erros dos governantes 
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NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 DESPESAS PÚBLICAS 
 

 O dispêndio em dinheiro para fazer face às necessidades 

do Estado. 

 CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS 

QUANTO A PERIODICIDADE 

 ORDINÁRIA: São as destinadas a fazer face à rotina dos 

serviços públicos  que são previstos a cada orçamento. 

 

 

 

 

 

 

Análise de Caso: Com a chegada do período de chuvas, cidades como Petrópolis e Teresópolis já estão em 

alerta para a ocorrência de desastres naturais. No entanto, o programa do orçamento federal “Gestão de 

Riscos e Resposta a Desastres”, relacionado diretamente com a prevenção e resposta para esses casos, 

desembolsou apenas a metade do total de R$ 5,2 bilhões autorizados para 2013. O percentual equivale a 

R$ 2,8 bilhões aplicados até o último dia 23. Se a execução orçamentária do programa fosse regular 

durante o ano, cerca de R$ 4,4 bilhões já deveriam ter saído dos cofres públicos para as ações. O percentual 

corresponderia a 83,3% da previsão orçamentária. (Contas Abertas.com, 2013) 

 

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 DESPESAS PÚBLICAS 
 

 O dispêndio em dinheiro para fazer face às necessidades 

do Estado. 

 CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS 

QUANTO A PERIODICIDADE 

 EXTRAORDINÁRIA: São as destinadas a custear despesas esporádicas ou 

excepcionais. 

 ESPECIAL: Tem por finalidade permitir o atendimento de necessidades 

públicas novas, surgidas no decorrer do exercício financeiro e, portanto, 

após a aprovação do orçamento, embora não apresentem as características 

de imprevisibilidade e urgência. 

 De dependem de prévia lei para a sua efetivação 

 Ex.: Despesas decorrentes de sentença judicial. 
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NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 DESPESAS PÚBLICAS 
 

 CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS  

QUANTO A COMPETÊNCIA 

 MUNICIPAIS, ESTADUAIS, FEDERAIS 

 QUANTO AOS EFEITOS ECONÔMICOS 

 DESPESA PRODUTIVA: Satisfaz necessidades públicas além de 

enriquecer o patrimônio do Estado. 

 Construção de Portos, Estradas de Ferro 

 DESPESA IMPRODUTIVA: Não gera benefício de ordem 

econômica em favor da coletividade 

 QUANTO À MOBILIDADE 

 FIXA: Consta do orçamento e é obrigatória pela CF e não pode 

deixar de ser efetivada pelo Estado. 

 

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 DESPESAS PÚBLICAS 
 

 CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS  

 QUANTO À MOBILIDADE 

 FIXA: Consta do orçamento e é obrigatória pela CF e não pode 

deixar de ser efetivada pelo Estado. 

 Ex: EC 29/2000 e os gastos com saúde 

 VARIÁVEL: Aquela não obrigatória pela Constituição. Definida 

de acordo com critérios administrativos de e de oportunidade. 

 DESPESAS CORRENTES 

 São as necessárias à execução de serviços públicos e aos 

fins do Estado, mas não têm um caráter econômico 

reprodutivo. 

 As despesas correntes são divididas em custeio e transferência correntes 
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NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 DESPESAS PÚBLICAS 
 

 DESPESAS CORRENTES 

 São as necessárias à execução de serviços públicos e aos 

fins do Estado, mas não têm um caráter econômico 

reprodutivo. 

 As despesas correntes são divididas em custeio e transferência 

correntes. 

 Custeio: São as dotações para manutenção de serviços 

anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender 

às obras de conservação e adaptação de bens imóveis. 

 Ex.: Custeio as com pessoal civil, pessoal militar, material 

de consumo, serviços de terceiros 

 

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 DESPESAS PÚBLICAS 
 

 DESPESAS CORRENTES 

 As despesas correntes são divididas em custeio e transferência 

correntes. 

 Transferência: São as dotações para despesas às quais não 

corresponda contraprestação direta em bens e serviços, inclusive 

para contribuições e público ou privado. 

 Ex. Subvenções sociais, econômicas, inativos, pensionistas, juros da 

dívida pública, contribuições de previdência social. 
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NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 DESPESAS PÚBLICAS 

 DESPESAS DE CAPITAL 

 INVESTIMENTOS 

 São as dotações para o planejamento e a execução de obras inclusive 

as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à 

realização destas últimas, bem como para os programas especiais de 

trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material 

permanente e constituição ou aumento do capital de empresas que não 

sejam de caráter comercial ou financeiro. 

 INVERSÕES FINANCEIRAS 

 Inversões financeiras são as dotações destinadas a  

 A) Aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização; 

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 DESPESAS PÚBLICAS 

 DESPESAS DE CAPITAL 

 INVERSÕES FINANCEIRAS 

 Inversões financeiras são as dotações destinadas a  

 A) Aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização; 

 B) Aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou 

entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação 

não importe aumento do capital; 

  C) Constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que 

visem a objetos comerciais ou financeiros, participação em constituição 

ou de seguros. 
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NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 DESPESAS PÚBLICAS 

 DESPESAS DE CAPITAL 

 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 

 São as dotações para investimentos ou inversões financeiras 

que outras pessoas de direito público ou privado devem 

realizar, independentemente de contraprestação direta em 

bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou 

contribuições, segundo derivem diretamente da lei de 

orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as 

dotações para amortização da dívida pública. 

 

 

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 FUNDOS 
 

 Constituídos por um conjunto de recursos vinculados ou alocados a 

uma área específica, com atribuição e responsabilidade para 

cumprimento de objetivos específicos, mediante execução de 

programas a ele relacionados. 

  São reservas de receitas para aplicação determinada, 

necessariamente instituídos por lei.  

 São instrumentos de gestão financeira que o Estado cria para a 

realização de determinados objetivos, quase sempre ligados a 

questões de política social. 

 O fundo encontra-se ligado a determinado órgão da AP 

que, sobre ele, realiza controle imediato. 
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NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 ORÇAMENTO PÚBLICO 
 

 Orçamento é o programa de governo que prevê as receitas e 

autorização de despesas dentro de um período. 

 O orçamento deve ser aprovado pelo Legislativo. 

NATUREZA JURÍDICA DO ORÇAMENTO 

 1ª corrente: Orçamento é sempre uma lei porque emana de um órgão 

que é eminentemente legiferante (poder legislativo). 

  2ª corrente: Orçamento apresenta-se extrinsecamente como uma lei, 

mas seu conteúdo é de mero ato administrativo 

 3ª corrente: É um simples ato administrativo 

 4ª corrente: Não pode ser defendido como lei, embora tenha aspecto 

formal e aparência de lei, pois possui prazo determinado, sendo 

considerado mero ato-condição 

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 ORÇAMENTO PÚBLICO 
 

 PRINCÍPIOS 

 Legalidade: Indica que o orçamento deve ser estabelecido por lei do 

ente federado. Não pode o orçamento ser estabelecido por meio de 

delegada. 

 O descumprimento da lei orçamentária implica responsabilidade 

do presidente da República (art. 85, VI, da Constituição). 

 Universalidade: Toda receita e despesa devem estar no orçamento. O 

orçamento é um documento único. 

 Anualidade: O princípio da anualidade mostra que os orçamentos 

serão estabelecidos anualmente, como consta do inciso III do art. 165 

da Constituição. 
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NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 ORÇAMENTO PÚBLICO 
 

 PRINCÍPIOS 

 Não afetação: Vedada a vinculação da receita de impostos a órgão, 

fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da 

arrecadação do imposto de renda, do ITR, do IPVA, do ICMS e IPI, da 

contribuição de intervenção no domínio econômico, a destinação de 

recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção 

e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da 

administração tributária, como determinado na Constituição, e a 

prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de 

receita. 

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

 LEIS ORÇAMENTÁRIAS 
 

 Plano Plurianual –PPA (art. 165, I, CF) 

 Visa estabelecer programas e metas governamentais de longo 

prazo. 

 A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública federal para as despesas de capital e outras delas 

decorrente se para as relativas aos programas de duração 

continuada. 
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IMPOSTOS FEDERAIS 

 

 

 

Dúvidas? 


