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RESUMO 

 

 

O direito brasileiro passa por uma crise de efetividade comumente atribuída à 
extravagância de direitos fundamentais e à escassez pública. Mas as finanças 
públicas não estão dogmaticamente estruturadas para solucionar os conflitos em 
torno das limitações do dispêndio público. Há condicionamentos éticos, como a 
moralidade, a proporcionalidade e a impessoalidade, contudo esses princípios 
atuam isoladamente enquanto o problema da escassez pública é holístico. Além 
disso, o subjetivismo da discricionariedade política na definição do gasto público, 
amparado que é no indeterminado conceito de interesse público, carece de 
orientação material quanto à destinação da verba pública, tornando-o vulnerável a 
manipulações ideológicas, do que resulta um verdadeiro processo de captura de 
direitos. Nem mesmo o ativismo judicial (como influxo do constitucionalismo) se 
mostra juridicamente adequado. A Reserva do Possível, igualmente, apresenta falha 
ética elementar. Entender a formação da escassez pública é, portanto, primordial 
para a compreensão da crise de efetividade dos deveres estatais, haja vista a 
crescente expansão do dever estatal de tutela, o qual não encontra técnica jurídica 
de defesa dos interesses consagrados. A premissa argumentativa, então, parte da 
possibilidade de dedução de modelo mínimo ético da vontade de despender 
(interesse público) segundo parâmetros objetivos do sistema normativo. A despesa 
pública sempre foi tratada com desdém pela doutrina brasileira em função do caráter 
legal acessório atribuído ao custo monetário. Nada obstante, é o ponto de encontro 
entre Economia e Direito, ou seja, está na medula do problema da escassez pública. 
Assuntos caros à modernidade, como a efetividade dos direitos fundamentais, 
passam necessariamente por um sistema ético-jurídico do dispêndio público. Dos 
princípios éticos deduzidos do ordenamento, apenas o princípio democrático orienta 
o dispêndio público, através da aprovação da despesa pública em complexo 
processo orçamentário. Ou seja, há um distanciamento ético da realidade 
econômica em relação aos deveres estatais. A partir da crença de insuficiência 
dogmática, a despesa pública é sabatinada eticamente, segundo os fundamentos do 
Constitucionalismo Moderno, em busca do possível da reserva financeira, certo de 
que a ética da economia pública é condição sine qua non para a ética jurídica.   

 

 

Palavras-chave: Despesa Pública. Discricionariedade. Interesse Público. 
Escassez Pública. Moralidade. Ética Jurídica. Constituição Material. Dever Estatal de 
Tutela. Garantias.  
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ABSTRACT 

 

 

 

Brazilian law passes through a crisis of effectiveness commonly attributed to 
the extravagance of fundamental rights and public shortage. However, public 
finances are not dogmatically structured to solve the conflicts around the limitations 
of public spending. There are ethical conditioning factors, like morality, proportionality 
and impartiality, however, these principles act separately, while the problem of public 
shortage is holistic. Also, the subjectivity of politics discretionary in the definition of 
public spending, which is supported in an indeterminate concept of public interest, 
needs material orientation about the destination of public funds, making it vulnerable 
to ideological manipulation, resulting in real process of catching rights. Not even the 
judicial activism (such as influx of constitutionalism) is shown legally appropriate. The 
Reserve of Possible, also presents basic ethical failure. Understanding the formation 
of public shortage is therefore essential for understanding the crisis of effectiveness 
of state responsibilities, given the significant expansion of the state duty of protection, 
which does not find legal technique of defense of the established interests. The 
premise of argument, then, part of the possibility of deducting minimal model ethical 
of desire to spend (public interest) according to objective parameters of the 
normative system. Public spending has always been treated disdainfully by the 
Brazilian doctrine, according to the legal character accessory assigned to the 
monetary cost. Nonetheless, it is the meeting point between economics and law, or is 
in the marrow of the problem of public shortage. Expensive Subjects to modernity, as 
the effectiveness of fundamental rights, pass necessarily an ethical legal system of 
public spending. From the ethical principles deducted from the planning, only the 
democratic principle guides the public spending through the approval of public 
spending in the complex budget process. In other words, there is an ethical 
distancing of economic reality in relation to state responsibilities. From the dogmatic 
belief of insufficiency, public spending is evaluated ethically, according to the 
foundations of modern constitutionalism, in search of possible of the financial 
reserve, certain that the ethics of public economy is a sine qua non condition for legal 
ethics.  

 

Keywords: Public Spending. Discretionary. Public Interest. Public Shortages. 
Morality. Legal Ethics. Material Constitution. Obligation State Guardianship. 
Guarantees. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ética na despesa pública tem sido desafio para filósofos, juristas e 

economistas. Desde longa data, o dinheiro público é vilipendiado, consoante 

relatos históricos de políticas desastradas, as quais encontram na política de pão-

e-circo1 do Império Romano o marco maior.  

Mas, o que diferencia a política de pão-e-circo romana do atual gasto 

público? Sob o ponto de vista ético-jurídico, poucos princípios. Imagine-se um 

planejamento governamental nos moldes do pão-e-circo. Se estiver previsto em 

orçamento, for generalizadamente implantado (atendendo à impessoalidade) e for 

cumprido eficientemente, nos termos da previsão orçamentária, nada coibirá a 

adoção de determinado dispêndio público. 

Na história das finanças públicas, há uma clara distinção entre a evolução 

da arrecadação (tributação) e a do dispêndio. Adágios políticos como tributação 

com representação e moderação na tributação se juridicizaram e contribuíram para 

a legitimidade das finanças públicas, a ponto de haver certa uniformidade, entre os 

regimes democráticos, no tratamento das receitas públicas. No entanto, para o 

Direito, a conduta de despender permanece em limbo normativo.  

                                                 
1
 Prática governamental romana, durante o Império, em despender considerável verba pública no 

entretenimento (jogos e lutas) com a oferta mínima de alimentos, no intuito de conformar a 
população, atendendo aos anseios mais imediatos e fúteis. 



 12  

 

 

Como garantir, juridicamente, a reversão da receita pública em favor do 

bem comum? Essa é a pergunta central do Direito Público atual, e a resposta – 

necessariamente – passará por uma proposição ético-constitucional da despesa 

pública.  

 O tema é demasiadamente relevante na atualidade. A importância “jurídica” 

não resulta da “existência” de crises econômicas com certa periodicidade (1929, 

1973, 1999, 2001, 2008), mas do nexo entre a economia pública e a eficácia 

normativa.  

 O Estado atua decisivamente nas duas esferas sociais: a jurídica e a 

econômica. As leis estatais se somam a outras normas para formar o sistema 

jurídico e, dentro desse ordenamento, a economia é desenvolvida, por vezes, além 

do que a compreensão normativa alcança. Independentemente da moldura dessa 

imbricação Direito-Economia, é fato que o Estado coordena, se sujeita e direciona.  

Os fenômenos jurídicos e econômicos, a despeito de interligados, sempre 

foram dotados de certa independência. A interligação se dava de maneira 

superficial e periférica, ao menos até o irromper das Grandes Navegações e o 

desenvolvimento do mercantilismo. A regulação econômica passou a assumir 

importância estatal à medida que se consolidava a noção de soberania e o 

comércio internacional. Concomitantemente, o Estado se tornou sujeito de 

deveres, imateriais (devido processo legal, prestação jurisdicional) ou econômicos 

(vedação de confisco, concessão de benefícios).  

O problema normativo surgiu com o descompasso entre deveres estatais e 

capacidade econômica. Ao problema moral do fundamento do direito se adiciona o 

problema da possibilidade econômica. Em razão da independência dogmática (não 

importando se voluntária ou não), jamais se conseguiu traçar a correlação entre 

deveres estatais e a economia pública. Afinal, é possível essa correlação? 

 Hoje é comum se reproduzir o chavão de que de que os direitos não cabem 

no PIB (Produto Interno Bruto). Em sendo verdade, isso não desmerece a Ciência 

Jurídica, ao contrário, propõe-lhe um desafio a mais. O Direito não pode partir de 

uma hipótese irreal.  

O orçamento público deve, sim, ser palanque para debate em torno dos 

direitos. Nada obstante, não o é. E mais grave: o direito positivo se esquiva do 

problema econômico.  
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 No jogo político em que está inserido o Direito, pode-se, por exemplo, 

objetar à consecução de uma despesa pública por ser inviável economicamente, 

por não ser um dever, por não ser do interesse público ou por ser imoral. 

Independentemente da razão, no entanto, não se pode olvidar que a conclusão de 

despender tem reflexos e importância jurídica. Como discursou o deputado federal 

norte-americano Ron Paul, a definição de onde gastar é uma questão de filosofia 

política.  

Em vista dessa omissão e da contradição anunciada (“os direitos não 

cabem no PIB”), teses surgiram no afã de solucionar a falta de eficácia jurídica ou, 

por outro enfoque, de conter a exacerbação da ansiedade normativa. A depender 

da visão, pode-se culpar a irresponsabilidade econômica (injustiça social) ou a 

jurídica (legislação irrefletida) pela incongruência.   

De qualquer forma, há um peso cultural marcante na compreensão do 

fenômeno. Com efeito, a qualidade da despesa pública, em regra, se sujeita a 

imposições culturais, e não a normas jurídicas. Quando se exaltam práticas éticas 

dos países nórdicos com relação ao gasto público, não se faz por causa da 

legislação, mas – principalmente – em função do discurso (prática) administrativo-

financeiro. Isso quer dizer que, entre a fundamentação discricionária e a finalidade 

no interesse público, um mesmo fato social (no caso, o de despender verba 

pública) – com base em legislações semelhantes – terá julgamentos distintos em 

função da formação cultural da sociedade, e não da legislação.  

Essa constatação é importante para a teoria jurídica da Despesa Pública. 

Em um determinado momento histórico ou em uma dada sociedade, pode-se 

concluir pela irrelevância da regulação do gasto público. Contudo, essa abstenção 

legislativa é prejudicial em sociedades complexas ou conturbadas politicamente, 

como a brasileira. Isso por que, diante das diferentes pretensões políticas, a 

definição do interesse público se desvanece nas relações de poder.  

A investigação proposta se cinge a descortinar uma possível contribuição 

ético-constitucional à qualidade da despesa pública a partir de deduções do 

sistema normativo.  

Intui-se haver equívocos no pensamento predominante em torno do dilema, 

como nas propostas de controle ou redução de gasto público, de ativismo judicial 

financeiro ou de reserva do possível, pois nenhuma parte de uma crítica 
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sistemática e conjunta das esferas econômica e jurídica. Além disso, na 

abordagem do conflito, não se costuma examinar a conduta pública de despender 

como determinante para a resolução do imbróglio normativo, não obstante o 

dispêndio público representar o âmago da economia pública e o caminho 

inexorável para o cumprimento dos deveres estatais.    

No raciocínio desenvolvido, é imprescindível conjugar argumentos éticos 

com o cerne do sistema normativo, a fim de manter o caráter jurídico do estudo, 

porém sem perder de vista o desejo de aperfeiçoamento do ordenamento. A 

pesquisa positivista do dispêndio público é imperfeita. Por várias razões, a saber: 

pela opção jurídica em omitir critérios de aferição da qualidade; por desprezar a 

moral como força propulsora do direito; por carecer de sistematicidade. Por outro 

lado, as considerações éticas não necessariamente se ocupam da aplicabilidade 

das proposições, do que resulta a necessidade de se conjugar a ética econômica 

e o constitucionalismo para o exame de qualidade do gasto público.  

O dispêndio público é um fenômeno multidisciplinar. Política, História, 

Antropologia, Moral, Economia e Direito são ciências que influenciam de alguma 

maneira a conduta de gastar. A interface científica do problema faz com que sejam 

reconhecidas sérias limitações à vontade de gastar. Entraves sócio-econômicos 

como burocracia, cultura e escassez não podem ser simplesmente 

desconsiderados pelo pensamento jurídico. Por isso, a conduta pública de 

despender não pode ser concebida apenas moralmente. De que vale impor uma 

conduta administrativa, moralmente justificada, se não encontra respaldo 

econômico, sobretudo quando a escassez pública tem reflexos normativos? Então, 

a investigação ético-jurídica há de partir de um estado financeiro real que exprima 

o possível da reserva financeira. O idealismo moral (que propende a universalizar 

a fim de adequar a realidade a um esquema abstrato) é completamente 

inadequado para a investigação ética do dispêndio público, tanto pelo aspecto 

prático quanto pelo político. Veja-se: o idealismo encontrou no “interesse público” a 

expressão universal para explicar o gasto público moral, porém, dissociado que é 

da realidade econômica e política, esvaziou a investigação ética.  

A sistematicidade é outra nota elementar da investigação ética 

juridicamente adequada, e que também contradiz a tradição jurídica positivista, 

tanto pela dissociação jurídica do problema da escassez econômica, como pela 
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simplificação da resolução no processo orçamentário. Dentro da realidade do 

possível da reserva financeira, todos os gastos são interdependentes. Por 

exemplo, o controle da renúncia fiscal, a justiça do sistema remuneratório dos 

servidores e o mínimo existencial representam eleição de prioridades éticas. A 

validade da crítica desses gastos parte de presunções sistêmicas e das 

consequências acarretadas. Não basta haver um bom dispêndio, deve haver o 

melhor. Pensar em ética constitucional do gasto público é, primordialmente, situar 

qualquer despesa dentro do sistema de bens, de interesses, de pessoas e de 

finalidades. O isolamento é o primeiro passo para a perda do referencial ético, pois 

ética, direito e despesa pública são essencialmente sociais e plurais.  

 Alguns cortes epistemológicos são realizados.  

Questões em torno da tributação e do procedimento orçamentário não são 

consideradas. As ponderações em torno da qualidade do gasto público hão de 

relevar qualquer amarra procedimental ou formal. A atividade financeira do Estado 

é abrangente; envolve desde a previsão de arrecadação até o efetivo dispêndio. 

Foca-se exclusivamente na aplicação do dinheiro público. Muitas vezes, o gasto 

antiético se desenrola implicitamente à formação da estrutura e das atividades 

estatais. Tome-se como exemplo a simples reformulação de férias coletivas nos 

tribunais brasileiros. O debate transitava entre a continuidade da prestação 

jurisdicional em segunda instância e o desfalque ocasionado em primeiro grau. Em 

nenhum momento, foi pontuado o custo da convocação de juízes, nada obstante o 

considerável impacto nas contas públicas.   

 O bem comum a ser alcançado com a despesa pública, no Brasil, enfrenta 

três disfunções, cientificamente autônomas: a falta de gestão, a corrupção e a 

antiética. A gestão representa o planejamento administrativo-financeiro, e o 

aperfeiçoamento é objeto da Ciência da Administração; a corrupção abarca os 

desvios e as apropriações, e a evolução depende da repressão criminal eficiente; 

a antiética se refere à ausência de direcionamento para o conteúdo do gasto 

público, a qualidade “em si”, e é um dilema ético-jurídico. Observe-se que a 

corrupção é manifestamente antiética. Assim, não há controvérsia sobre a conduta 

de alguém que se apropria de dinheiro público. Porém, a repressão criminal não 

informa aquilo que deve ser feito, mantém o debate tangencial. Em verdade, os 

princípios administrativo-financeiros são todos excludentes, jamais inclusivos da 
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conduta ética. Além disso, como fazer operacionalizar um sistema ético-jurídico é 

uma investigação posterior. Por isso, as duas primeiras disfunções não são 

abordadas nesse estudo.         

A terceira limitação epistemológica é a realidade brasileira. O Direito é muito 

mais do que regras jurídicas. É inconveniente a transposição acrítica de regras 

estrangeiras. A cultura brasileira é centralizadora, mas o modelo pretendido é 

federalista. Assim, o federalismo fiscal brasileiro não sabe aonde quer chegar. O 

mesmo é verificado quanto à estruturação do Tribunal de Contas. O modelo pode 

se assemelhar ao francês, ao português, mas o discurso brasileiro é 

demasiadamente distinto do europeu. Portanto, medita-se a partir da experiência 

pátria para a transformação compatível com os princípios do ordenamento 

brasileiro.  

 O próprio interesse pelo tema “ética constitucional na despesa pública” se 

mostra peculiar na experiência brasileira. Com efeito, a dessemelhança social, a 

concentração econômica e a representatividade política refletem decisivamente no 

padrão do ativismo judicial brasileiro. É com o ativismo judicial que se inicia a 

crítica ética do gasto público. Afinal, quando a Administração recusa, por falta de 

verba pública, e o Judiciário determina a satisfação de uma política pública, a 

moralidade em questão não é apenas a jurídica, mas a econômica também. Por 

essa razão, a ética do gasto público não pode ser restrita a posições judiciais, que 

desconsideram a faceta econômica e sistêmica do custo dos direitos.  

 O estudo centra na junção entre moralidade, escassez pública e deveres 

estatais segundo o Constitucionalismo e no resultado que essa combinação 

suscita no uso do dinheiro público.  

O método argumentativo utilizado no trabalho é o dedutivo. Em vista da 

abrangência de variáveis, é natural que assim seja. Aliás, não se busca deduzir 

um sistema fechado e completo. O modelo ético mínimo não se confunde com o 

padrão inquebrantável da moral absoluta. Afinal, incertezas permeiam todas as 

ciências sociais. A fuga normativa por um padrão mínimo, em verdade, decorre da 

deficiência técnica do Direito em estruturar os deveres estatais, haja vista a 

construção do Direito Moderno a partir do direito subjetivo, fazendo coro à ética 

utilitarista, especialmente através do processo orçamentário. Orientações indiretas 

como o princípio democrático, a impessoalidade, a transparência e a eficiência não 
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deixam de ter um conteúdo ético, mas não o são conducentes; ou seja, informam o 

que não deve ser feito, mas em nada se reportam ao que deve ser gasto. O vazio 

normativo é nesse sentido. A influência jurídica sempre se dá reflexamente. 

Apesar disso, a crença na propulsão moral do Direito e na lógica do sistema 

normativo autoriza a inquirição ético-jurídica a partir do funcionamento do 

ordenamento brasileiro.   

O trabalho é iniciado com a conceituação de despesa pública. A definição é 

estendida para noções sociológicas idênticas, como a renúncia fiscal e o 

endividamento. Em seguida, o uso do dinheiro público é contextualizado 

historicamente.  

O capítulo terceiro trata da formação da despesa pública. A abordagem é 

predominantemente positivista. O uso do dinheiro público é focado dentro do 

processo orçamentário, com destaque para os princípios orçamentários que 

influenciam a consecução do ato de despender.  

 A natureza política do dispêndio público constitui o tema do quarto capítulo. 

A conduta governamental é qualificada como ato político, discricionária por 

excelência. A consequência jurídica é a insindicabilidade, embora deva respeito a 

princípios jurídicos, predispostos a conter arbitrariedades.    

 Dentre os princípios, o da moralidade contém a abertura normativa para a 

especulação ética do gasto público. Em verdade, trata-se apenas do germe, pois a 

aplicação da moralidade é insuficiente para a definição do melhor dispêndio, haja 

vista a pontualidade da interpretação e a generalidade do interesse público.  

Se a moralidade é o resultado de uma estrutura ética, portanto, o dispêndio 

público deve ser edificado a partir de dilema mais concreto, que é a ética 

econômica da escassez pública. O objetivo do capítulo quinto é a dissecação dos 

efeitos da escassez pública e os reflexos que proporciona nos deveres estatais.  

 A vontade de despender encontra no “interesse público” a expressão de 

legitimidade. Contudo, cuida-se de finalidade insuficiente sob o ponto de vista 

ético, haja vista o descompromisso com os deveres constitucionais estatais e a 

realidade econômica. No capítulo sexto, a fundamentação se volta para a 

justificativa ético-constitucional da gradação do interesse público, de modo a 

expandir a moralidade e a reduzir a discricionariedade.    
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 Sustenta-se, no capítulo sétimo, a necessidade de autonomia dogmática da 

despesa pública através de garantias institucionais, as quais devem prestar 

deferência ao escalonamento ético-constitucional da despesa pública. Com essas 

garantias, pretende-se juridicizar as premissas ético-econômicas, segundo os 

fundamentos deduzidos do sistema normativo.  

 Por fim, na conclusão, são arroladas as consequências normativas que a 

ética constitucional da despesa pública pode proporcionar ao aperfeiçoamento do 

sistema jurídico.  
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CAPÍTULO 2 – O CONCEITO DE DESPESA PÚBLICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. INTRÓITO 

 

Despesa pública é a expressão jurídica correspondente ao vocábulo gasto 

público. São sinônimos, porém, a legislação brasileira preferiu o primeiro termo, 

enquanto as demais Ciências Sociais utilizam o segundo2. Não há distinção. A 

preferência do legislador é discricionária.  

A noção elementar de despesa, consoante os léxicos, é o dispêndio. 

Despesa é o substantivo que designa o ato de desembolsar dinheiro. Tem-se uma 

despesa quando se usa ou se propõe a usar dinheiro. Neste trabalho, serão 

utilizadas indistintamente as palavras despesa, gasto e dispêndio. 

 No Direito Privado, o ato de despender não mereceu tratamento como 

categoria jurídica. Isso se deve ao predomínio da autonomia da vontade no Direito 

Privado. Os ramos civil, empresarial e trabalhista (este, em certa medida) cuidam 

basicamente de delimitar a autonomia da vontade, disciplinando obrigações e 

direitos no quadrante admitido como legítimo para o exercício dessa autonomia. A 

despesa, nessa esfera privada, compõe institutos variados: (a) pode ser elemento 

integrante de uma faculdade ou direito (CC, arts. 949, 1.297, 1.216, 1.293, §3º); (b) 

pode ser o elemento principal de uma obrigação (CC, arts. 343, 1.315, 1.688, 

                                                 
2
 A legislação argentina utiliza a expressão gastos públicos (Constituição argentina, arts. 75, VIII, e 

99, X; lei de administração financeira n. 24.156). O termo – em espanhol – ‘gasto público’ também 
é sinônimo do vocábulo ‘erogaciones públicas”. Cf. VILLEGAS, Héctor Belisario. Curso de finanzas, 
derecho financiero y tributário. 9ª ed. 2ª reimpresión, 2009. Buenos Aires: Astrea., p. 41.   
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1.747, III, 1.689, I e II); ou (c) pode compor uma obrigação acessória (CC, arts. 

323, 338, 1.058)3.  

 No ordenamento privado, o dispêndio pressupõe uma manifestação de 

vontade. Quando se opta por realizar uma compra e venda, quer-se adquirir algo 

e, como contraprestação, despende-se determinada quantia. A despesa é 

consequência imediata do negócio pretendido. Em certas hipóteses, no entanto, a 

imposição do dispêndio não é tão facilmente percebida. Por exemplo, veja-se o 

poder familiar, outrora paterno e absoluto. Nenhuma lei impunha ao pai deveres 

em relação aos parentes. Hoje, é obrigação legal a despesa de subsistência e 

educação em favor dos filhos. Nesse caso, a despesa é uma obrigação principal 

dentro do instituto filiação. Em outras situações, como formar uma empresa, 

                                                 
3
 São exemplos da manifestação da despesa no Direito Privado:  

(1) - despesa como ressarcimento de uma faculdade ou direito. Ex.: CC Art. 949. No caso de lesão 
ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros 
cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido tenha sofrido. 
Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, 
urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os 
dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-
se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. Art. 1.216. O possuidor de 
má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, 
deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé; tem direito às despesas da 
produção e custeio. Art. 1.293. É permitido a quem quer que seja, mediante prévia indenização aos 
proprietários prejudicados, construir canais, através de prédios alheios, para receber as águas a 
que tenha direito, indispensáveis às primeiras necessidades da vida, e, desde que não cause 
prejuízo considerável à agricultura e à indústria, bem como para o escoamento de águas 
supérfluas ou acumuladas, ou a drenagem de terrenos. § 3

o
 O aqueduto será construído de 

maneira que cause o menor prejuízo aos proprietários dos imóveis vizinhos, e a expensas do seu 
dono, a quem incumbem também as despesas de conservação. 
(2) - despesa como elemento principal de uma obrigação. Ex.: CC, Art. 1.688. Ambos os cônjuges 
são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu 
trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antenupcial; Art. 1.747. Compete 
mais ao tutor: III - fazer-lhe as despesas de subsistência e educação, bem como as de 
administração, conservação e melhoramentos de seus bens; Art. 1.634. Compete aos pais, quanto 
à pessoa dos filhos menores: I - dirigir-lhes a criação e educação; II - tê-los em sua companhia e 
guarda; Art. 1.689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar: I - são usufrutuários dos 
bens dos filhos; II - têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade; Art. 343. 
As despesas com o depósito, quando julgado procedente, correrão à conta do credor, e, no caso 
contrário, à conta do devedor; Art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a 
concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver 
sujeita. 
(3) - despesa como encargo ou acessório de obrigação: CC Art. 325. Presumem-se a cargo do 
devedor as despesas com o pagamento e a quitação; se ocorrer aumento por fato do credor, 
suportará este a despesa acrescida; Art. 338. Enquanto o credor não declarar que aceita o 
depósito, ou não o impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas 
despesas, e subsistindo a obrigação para todas as conseqüências de direito; Art. 1.058. Não 
integralizada a quota de sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do disposto no art. 
1.004 e seu parágrafo único, tomá-la para si ou transferi-la a terceiros, excluindo o primitivo titular e 
devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações estabelecidas no 
contrato mais as despesas. 
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compor uma família ou contratar um empregado, as despesas necessárias para a 

consecução do fim legal permanecem no âmbito do livre arbítrio. Questões sobre o 

que priorizar, quando pagar e qual procedimento adotar, em regra, não são 

levadas em conta pela legislação. Há exceções, como: a remuneração dos 

membros do conselho fiscal será fixada, anualmente, pela assembleia dos sócios 

que os eleger (CC art. 1068); gastar com o filho e dividir as despesas entre os pais 

(CC art. 1634); não pagar menos que o salário mínimo (CRFB art. 7º, IV). São 

ressalvas localizadas.  

 Na esfera privada, a despesa merece atenção legal quando se cuida de 

atuação em nome de terceiro, ocasião em que se dá a Representação (CC, art. 

115. “Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado”). É o 

que ocorre na tutela (CC, art. 1.755), curatela (CC, art. 1.767), ausência (CC, art. 

24), mandato (CC, art. 667) e gestão de negócios (CC, art. 869)4. Mesmo nessas 

hipóteses, não há detalhamento legal. Fixam-se princípios, como o da utilidade em 

favor do representado e o de prestação de contas. Ademais, no Direito Privado, a 

representação não é presumida e, quando vigora numa relação, a lei a diferencia 

dos demais negócios.  

A adjetivação “pública” à representação e, por conseguinte, ao ato de 

despender, gera consequências normativas relevantes. A “Representação”, 

diversamente da seara privada, é a premissa de todo o Direito Público nas 

democracias modernas. Há discussões, é certo, a respeito da origem, se divina, 

contratual ou natural. Porém, qualquer doutrina aponta para o mesmo fundamento 

                                                 
4
 Sobre os gastos nessas relações de representação privada, vejam-se algumas normas no Código 

Civil: a) sobre Tutela: Art. 1.755. Os tutores, embora o contrário tivessem disposto os pais dos 
tutelados, são obrigados a prestar contas da sua administração. Art. 1.756. No fim de cada ano de 
administração, os tutores submeterão ao juiz o balanço respectivo, que, depois de aprovado, se 
anexará aos autos do inventário; b) sobre Curatela: Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles 
que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para os atos 
da vida civil; II - aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir a sua vontade; III - 
os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; IV - os excepcionais sem 
completo desenvolvimento mental; V - os pródigos; c) sobre Ausência: Art. 24. O juiz, que nomear 
o curador, fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando, no que for 
aplicável, o disposto a respeito dos tutores e curadores; d) sobre o Mandato: Art. 667. O 
mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar 
qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, 
poderes que devia exercer pessoalmente. Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua 
gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título 
que seja; e) sobre a Gestão de Negócios: Art. 869. Se o negócio for utilmente administrado, 
cumprirá ao dono as obrigações contraídas em seu nome, reembolsando ao gestor as despesas 
necessárias ou úteis que houver feito, com os juros legais, desde o desembolso, respondendo 
ainda pelos prejuízos que este houver sofrido por causa da gestão. 
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político do Estado: a representação do governante em favor dos governados. O 

poder se funda nessa delegação.  

Eis o cerne da investigação teórica: a coerência, em matéria de gasto 

público, entre a atuação do governante (representante) e a vontade do povo 

(representado).  

Os conflitos resultantes da representação popular possuem conotações 

diversas. Em casos extremos, legitimam um golpe de estado ou uma revolução 

armada. Democraticamente, podem gerar antecipação de eleições (regimes 

parlamentaristas) ou “impeachment”. Sob a ótica financeira, a vontade popular 

sempre demanda a realização de serviços públicos de excelência com o menor 

recurso possível, enquanto o governante clama por elevação da carga tributária 

para o cumprimento dos deveres. Esse é o dilema perpétuo das finanças públicas.  

Historicamente, os abusos da tributação sempre foram combatidos 

veementemente. Esses exageros ensejaram guerras e revoluções. Ives Gandra da 

Silva Martins registra a repetição de distorções de políticas tributárias em todas as 

civilizações5. Nada obstante, são incontestes os avanços jurídicos na proteção 

contra a tributação extorsiva, servindo de exemplo o Estatuto dos Contribuintes 

(CF, arts. 150-2).  

Contudo, há outra faceta do dilema financeiro tão crucial quanto a tributação 

justa: a despesa pública justa. Com efeito, o embate político-financeiro pode 

resultar de abusos na arrecadação (tributação) ou de equívocos no dispêndio, 

sejam estes por corrupção, por erro na gestão ou por falta de ética na definição do 

gasto6. A manipulação do governante para a permanência no poder é multiforme; 

financeiramente, não é exercida apenas por meio de exações injustas. Aliás, a 

consolidação de garantias tributárias nas democracias hodiernas faz com que a 

contrafação ao princípio democrático (“governo do povo, pelo povo, para o povo” – 

A. Lincoln) se dê, principalmente, em ocasião distinta: na destinação das verbas 

públicas. É patente a diferenciação. Enquanto a tributação é regida pela legalidade 

                                                 
5
 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Uma Teoria do Tributo. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 101: 

“nada obstante as civilizações (ocidental, judaica, islâmica, hindu e chinesa) se distinguirem por 
seus valores culturais e principalmente espirituais, os detentores do poder pouco os vivem, e se 
sustentam, quase que exclusivamente de seu desrespeito, instrumentalizado na força maior, que é 
poder retirar mais da sociedade, através de políticas tributárias que, em todos os períodos 
históricos e espaços geográficos, jamais foram justas”.  
6
 Consoante corte epistemológico providenciado no início do trabalho, esses seriam os três 

problemas da atualidade brasileira com relação ao gasto público: corrupção, falta de planejamento 
efetivo (gestão) e ausência de ética jurídica na escolha do gasto.   
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estrita, impera na destinação das verbas a discricionariedade; enquanto as 

arbitrariedades da cobrança extorsiva são sentidas individualmente, os malefícios 

da aplicação desvirtuada da despesa pública são diluídos coletivamente, a ponto 

de serem imperceptíveis para a população. Vê-se quão propício se mostra o 

dispêndio público para a conformação do poder.   

 Na representação pública, existem duas vontades: a da autoridade 

delegatária e a do povo delegante. Enquanto a vontade dos representantes é 

assimilável, expressa que é por meio de atos estatais, leis, atos/processos 

administrativos e sentenças, há uma indeterminação intrínseca à vontade popular. 

E, em uma relação de representação, quanto menos o delegante puder exprimir a 

sua vontade, tanto mais poderes terá o delegatário.  

O Direito é fruto da vontade humana, não resta dúvida. Qualifique-o como 

resultado do interesse ou da necessidade humana, as normas se transformam por 

um ato premeditado do homem. A relação vontade humana (individual) / vontade 

popular (coletiva) não é tão simples. A vontade dos representados, por ser coletiva 

e humana, não decorre da mera soma aritmética dos habitantes. E mais: não há 

critério hermenêutico seguro que permita uma definição da vontade popular.  

Um dos desafios de qualquer estudo político-jurídico é ser fidedigno ao que 

se entende pela vontade do povo, a despeito da impossibilidade de defini-la. 

Então, delimitar a vontade popular, objetiva e concretamente, é um dos objetivos 

deste trabalho, como meio de dar consistência à representação pública em matéria 

de dispêndio e à argumentação jurídica em lides decorrentes dessa relação. Isso 

se dará de forma dedutiva, ou seja, com a exclusão de elementos descabidos à 

noção de vontade popular. Por exemplo, deduz-se dos regimes constitucionalistas 

que os direitos fundamentais são prioritários em relação aos demais.  

O primeiro passo é dado com a compreensão da despesa pública no 

ordenamento jurídico. É na fixação das despesas que o cidadão sabe de fato o 

que é assegurado à população. Afinal, não há direito sem custo – segundo o clichê 

jurídico mais citado na atualidade.  
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2.2. O CONCEITO 

 

A conceituação tem como propósito precisar a essência do objeto estudado. 

No Direito, a identificação dessa essência admite perspectivas variadas, a 

depender do propósito perseguido. Um instituto jurídico pode ser definido, por 

exemplo: (i) legalmente, segundo os requisitos impostos pela legislação; (ii) 

comparativamente, através do confronto de ordenamentos jurídicos; (iii) 

sociologicamente, consoante a aptidão para produzir efeitos jurídicos em um 

determinado sistema, ou;  (iv) historicamente, ocasião em que o “ser” é tomado em 

momentos distintos. Essa é a razão por que um mesmo instituto admite 

conceituações distintas.    

Exemplificando, o conceito de “tributo” no Brasil não será idêntico ao 

conceito num país que opte por instituir tributo in natura ou in labore, outrora 

admitido em nosso país, mas hoje vedado pelo CTN, art. 3º. O tributo cobrado no 

século XVII, no Brasil, não é o mesmo tributo da República, porquanto não estava 

condicionado à legalidade. Em sentido primitivo, classificavam-se como tributo 

imposições pecuniárias do povo vencedor da guerra ao vencido7. No sistema 

feudal, conceituava-se tributo como qualquer liberalidade em favor do monarca8. 

Segundo o conceito legalista, carecendo dos requisitos presentes no sistema 

constitucional tributário, ou se tem um tributo “inválido” (ocasião em que o adjetivo 

se incorpora ao substantivo, para distingui-lo do outro – o tributo “válido”9), ou se 

tem “algo distinto de tributo” (tributo ‘versus’ não-tributo). Já o enfoque sociológico 

prioriza a existência do fato como tal, válido ou inválido, mas “sempre propenso a 

produzir efeitos jurídicos”. Assim, um tributo inválido será um instituto do qual o 

Direito se ocupará, pois ele (um tributo inválido) pode viger (em casos de 

modulação dos efeitos) ou ter repercussões penais, administrativas e cíveis.  

Não se pode tachar um conceito de equivocado por opção das premissas. A 

essência de um instituto jurídico é retirada a partir do panorama acolhido, para o 

                                                 
7
 Gabriel Ardant. Histoire de l’impôt. Paris: Fayard, I, p. 30. Apud. ROSA JR., Luiz Emygdio. Manual 

de Direito Financeiro e Direito Tributário. 17ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, p. 208.  
8
 JARACH, Dino. Finanzas Públicas e Derecho Tributario. 3ª Ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, p. 

233.  
9
 Elementar a contradição difundida pelo critério positivista. Se os critérios legais são incorporados 

ao conceito, um tributo sem os requisitos normativos não poderia ser conceituado como “tributo” 
inválido. 
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qual o único compromisso científico passa a ser o da coesão entre as premissas e 

a conclusão.   

A doutrina brasileira é predominantemente legalista. É comum a definição 

de despesa pública abrangendo os requisitos legais: previsão orçamentária, 

expedição por autoridade competente e para um interesse público. Nessa ótica, 

apenas seria despesa pública o aporte de recursos monetários previstos no 

orçamento, segundo as finalidades estatais, expedido por autoridade competente. 

Eis a lição de Cláudio Martins: “Assim, se quisermos defini-la em termos globais ou 

orçamentários, diremos que ela é a soma de todas as inversões ou aplicações de 

numerário realizadas pelo Estado, objetivando a promoção do bem público. Se, 

porém, quisermos defini-la em seu sentido mais exato, já não como um conjunto 

de despesas, mas como parcela desse conjunto, defini-la-emos como qualquer 

inversão de numerário feita pelo Estado, através de autoridade competente e em 

virtude de lei, para a satisfação de fim que lhe seja próprio. Vazada nestes termos, 

a definição da despesa pública salienta, de maneira bem clara, os precitados 

requisitos essenciais que a identificam: uma economia monetária, interesse 

público e intervenção de autoridade competente na sua realização”10. Eduardo M. 

F. Jardim manifesta expressamente a limitação aos termos legais: “Como despesa 

pública ‘todo dispêndio previsto no orçamento’. (...) A definição exposta não alude 

a aspectos metajurídicos do definiendum, pois se limita a exprimir estritamente as 

suas cores perante o direito. (...) Optamos por definição juridicamente estrita, por 

considerar que a despesa pública não pode ter finalidade estranha ao interesse 

público”11. Com menor apego à lei, Ricardo Lobo Torres denomina Despesa 

Pública o gasto estatal em uma finalidade pública, que pode ser uma obra ou um 

serviço público12.  

                                                 
10

 MARTINS, Cláudio. Compêndio de Finanças Públicas, 1976, p. 66. Cf. BALEEIRO, Aliomar (Uma 
Introdução à Ciência das Finanças. 14 ed., p. 65): - em sentido largo: “designa o conjunto dos 
dispêndios do Estado, ou de outra pessoa de direito público, para o funcionamento dos serviços 
públicos”; - em sentido estrito: “é a aplicação de certa quantia em dinheiro, por parte da autoridade 
ou agente público competente, dentro duma autorização legislativa, para execução de fim a cargo 
de governo”. 
11

 JARDIM, Eduardo. Manual. 8ª ed. Saraiva, p. 50-1.  
12

 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 11ª ed., p. 191: “A despesa 
pública é a soma dos gastos realizados pelo Estado para a realização de obras e para a prestação 
de serviços públicos.” “Duas são as características principais da despesa pública: os gastos 
envolvem sempre dinheiro; as obras e os serviços devem ser realizados para o funcionamento da 
Administração Pública e para a consecução dos objetivos do Estado.” 
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O Positivismo tem influenciado o administrador, consoante nomenclatura 

acolhida pelo Tesouro Nacional13: “Despesa Pública l - Em sua acepção financeira, 

é a aplicação de recursos pecuniários em forma de gastos e em forma de mutação 

patrimonial, com o fim de realizar as finalidades do estado e, em sua acepção 

econômica, é o gasto ou não de dinheiro para efetuar serviços tendentes àquelas 

finalidades; 2 - Compromisso de gasto dos recursos públicos, autorizados pelo 

Poder competente, com o fim de atender a uma necessidade da coletividade 

prevista no orçamento.”  

No entanto, despreza-se a conceituação positivista, como posta na doutrina. 

Essa concepção – limitada que é aos requisitos legislativos – não pode sequer 

denominar uma “despesa pública” sem os elementos legais como uma “despesa 

pública inválida”, porquanto seria uma “não-despesa”. Trata-se de uma 

contradição inevitável. Dessa forma, entre o inválido e o válido, há uma interseção 

que representa o âmago jurídico do instituto, na qual são abstraídas as 

“formalidades legais”. Portanto, a crítica aos conceitos legalistas exalta a 

inconsistência entre a premissa (limitação aos requisitos normativos) e a 

conclusão (extensão da definição para outras hipóteses). Quando o dispêndio 

preenche todos os requisitos legais, há uma despesa pública “válida”; do contrário, 

será uma despesa pública “inválida” ou “nula”. A adjetivação, por natureza, é algo 

que qualifica o substantivo. Por conseguinte, a visão legalista – a respeito da 

despesa pública – não identifica com precisão o âmago do instituto, posto ser 

contraditória.  

O ato ilícito é um ato jurídico, do qual o Direito se ocupa, haja vista ser 

propenso a produzir efeitos (mesmo em um sistema que o abomina, qualificando-o 

como ilegal). A validade do ato também está abarcada pelo Direito, mas não 

exprime a sua essência14. A eficácia é elemento indissociável do estudo jurídico15. 

                                                 
13

 BRASIL, Tesouro Nacional. In.: 
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/servicos/glossario/glossario_d.asp 
14

 A essência é tida como o “ser (fato social) pensado”, a relação regulamentada. Acolhe-se a 
argumentação de Eros Roberto Grau. (in. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do 
Direito. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 230), ressalvada a conclusão, por opção de uma 
visão sociológica do Direito: “Os conceito jurídicos expressados (através de seus termos) têm como 
objeto significações atribuíveis a coisas (coisas, estados ou situações). Nisto é que os conceitos 
jurídicos distinguem-se dos conceitos essencialistas: - o conceito essencialista, expressado, é o 
signo de uma coisa; seu objeto é a coisa; está no lugar da coisa; é o primeiro signo do ‘objeto’; - o 
conceito jurídico, expressado, é o segundo signo de um primeiro signo: a significação da coisa 
(coisa, estado ou situação); está no lugar não da coisa (coisa, estado ou situação), mas da 
significação atribuível – ou não-atribuível – à coisa (coisa, estado ou situação).” Adiante, arremata 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/servicos/glossario/glossario_d.asp


 27  

 

 

A abordagem procedida é jurídica; engloba o sistema normativo, mas não se limita 

ao legal.  Os requisitos legais importam. Contudo, uma especulação limitada a 

esses requisitos é demasiadamente pobre cientificamente. 

A partir dessa visão sociológica do Direito, despesa pública é qualquer 

gasto estatal que enseje o uso do dinheiro estatal. Observe-se que o ato de 

despender se insere em um procedimento complexo, motivo pelo qual a legislação 

ora se refere a um gasto efetivo (CF, arts. 165, §6º, 167, II e 169), ora a uma 

previsão de gasto (dotação orçamentária, que é a autorização legislativa para o 

dispêndio)16.  

 

2.2.1. Os Elementos Essenciais 

 

São dois os elementos essenciais da Despesa Pública:  

1. dispêndio de aporte monetário;  

2. propriedade estatal. A propriedade estatal deve ser entendida de 

maneira amplíssima, tal como mencionado na Lei Básica Financeira, lei 

4.320/64 e na Lei de Improbidade Administrativa, lei 8.429/92.  

 O objeto da Despesa Pública, atualmente no Brasil, é o dinheiro. Isso é 

reflexo da consolidação da economia capitalista monetária.  

Até início do século XX, os Estados despendiam in natura17 seus bens ou 

através de metais (ouro ou prata). Nesse contexto, Veiga Filho18, na década de 20 

                                                                                                                                                     
o jurista a sua preferência pelo positivismo: “os conceitos jurídicos são usados não para definir 
essências, mas sim para permitir e viabilizar a aplicação de normas jurídicas. Expressados, são 
signos de signos (significações) cuja finalidade é a de possibilitar aquela aplicação.” (Ibidem, p. 
235).  
15

 Cf. BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico, p. 142-44; BERGEL, Jean-Louis. Teoria geral do 
direito. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 209-23 (“A sociologia jurídica investiga as causas 
sociais que produziram essas regras e os efeitos sociais que elas produzem sem se prender à 
autoridade das normas”, p. 210). LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, p. 74-81.  
16

 WEISS, Fernando Lemme. Princípios Tributários e Financeiros. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2006, p. 259: “A expressão despesa aparece como: a) sinônimo de dotação orçamentária 
(autorização para gastar estabelecida na lei) - §§ 1ª, 2ª e 8º, do art. 165, § 32, II e § 82, do art. 166, 
inciso IV, do art. 167; b) sinônimo de dispêndio ou gasto de dinheiro - § 62, do art. 165, 167, II, 169. 
(...) A Lei n. 4.320/64 quase sempre utiliza a palavra despesa no sentido de dotação orçamentária, 
embora em alguns momentos pareça considerá-la como dispêndio efetivo de recursos autorizado 
por uma dotação, como faz no § 2, do art. 12 e no inciso II, do art. 41”. 
17

 “A moeda é realmente instrumento primacial do progresso de todos os povos civilizados. É por 
isso que KLUBER a cataloga entre os quatro mais importantes fatores de civilização depois da 
Moral (os outros fatores apontados por KLUBER são a linguagem, a escrita e o correio). Foi o 
predomínio da moeda nas transações econômicas de toda ordem que acarretou o 
desaparecimento da antiga forma de imposto e despesa ‘in natura’ e é este mesmo predomínio, 
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do século passado, conceituava Despesa Pública como “o uso efetivo que o 

Estado faz de seus bens e recursos para ocorrer às necessidades morais e 

materiais da vida civil e política”. Hoje, não mais vige essa noção. A comodidade 

do uso do dinheiro levou à aceitação universal, sendo a única forma de pagamento 

com curso forçado (DL 857/69, art. 1º, Lei 10192/01, art. 1º, e CC art. 318).  

Para Aliomar Baleeiro19, ainda na atualidade, despende-se in natura, 

quando o Estado requisita coisas, habita em prédio público ou fornece veículo 

oficial. Acontece que, quando há habitação em prédio público ou fornecimento de 

veículo oficial, isso deriva de destinação legal para o bem público. Observe-se que 

todo bem material tem um valor e a imobilização de qualquer bem estatal implicará 

uma perda por depreciação ou por lucro cessante. A lei não precisa se ocupar com 

o que é inato à realidade. A limitação ao dinheiro como objeto da Despesa Pública, 

portanto, é pragmática.   

 São exemplos de Despesa Pública o gasto com o funcionalismo público, o 

dinheiro utilizado na atividade de fomento e a verba despendida em obra pública. 

Há uma infinidade de relações jurídicas que a despesa pública pode integrar. 

 

2.2.2. Instituto Autônomo 

 

A Despesa distingue-se do Patrimônio Público. E essa diferença tem 

explicação em uma questão utilitária/formalista: o peculiar processo orçamentário, 

fundado em um planejamento complexo, seguido de uma rígida disciplina do 

procedimento administrativo até a concretização do gasto. É essa formalidade que 

torna a Despesa Pública um instituto à parte no Direito Financeiro. O Patrimônio 

Público é o conjunto de bens materiais e imateriais do Estado. O patrimônio é 

constituído de qualquer bem que tenha expressão econômica sob o domínio de 

um ente. Engloba a Receita Pública. Assim, o dinheiro do Estado também compõe 

                                                                                                                                                     
fortalecido pela comodidade que o uso do dinheiro oferece ao Estado, tanto no que concerne à 
arrecadação de sua receita, como à aplicação desta no provimento das necessidades coletivas, 
que determina ‘consistam sempre as despesas públicas no emprego de numerário’.” (MARTINS, 
Cláudio. Compêndio de Finanças Públicas, 1976, p. 67-8). 
18

 João Pedro da Veiga Filho. Manual de ciência das finanças. 3ª ed. Of. Gráfica Monteiro Lobato, 
1923, p. 24. Apud MARTINS, Cláudio. Compêndio de Finanças Públicas, 1976, p. 66. 
19

 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 14 ed., p. 74. Embora o próprio 
Autor classifique como essencial o “emprego de dinheiro”, haja vista a insignificância desse tipo de 
gasto.  
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o Patrimônio Público. E é da Receita Pública que o Estado levanta as verbas 

necessárias para custear suas finalidades. A diferença reside no 

comprometimento. Passa-se – o dinheiro – à condição de Despesa Pública 

quando está comprometido em favor de terceiro.      

 A despesa pública também não se confunde com o serviço público. Este é 

uma das causas legítimas do gasto público. É impróprio cogitar de despesa 

pública sem o dispêndio ou comprometimento de dinheiro estatal. O Serviço 

Público é custeado por verbas públicas, mas não se confunde com estas. Através 

do Serviço Público, uma utilidade é fornecida ao cidadão. Os Serviços, tal como as 

Obras, são expressões da atuação estatal. Embora essa atuação se sustente com 

os recursos públicos, “formalmente”, são realidades jurídicas distintas. Para o 

Direito, importa a separação, na medida em que – em vista dos princípios 

administrativos e financeiros modernos – a transparência, a impessoalidade e a 

moralidade exigem de cada esfera um regramento próprio.  

 Excepcionalmente, o direito brasileiro prevê a prestação de função pública 

sem remuneração, como no caso de jurados no Tribunal do Júri, conciliadores de 

Juizado Especial, membros do Conselho Penitenciário ou de Juntas Eleitorais20. 

São hipóteses de desempenho de função pública sem remuneração. Ou seja, a 

função não gera uma despesa pública. Costuma-se denominá-los de serviço 

público gratuito. Contudo, é inadequada a assertiva. O serviço público do tribunal 

do júri, assim com os demais serviços judiciários (como a participação do 

conciliador, mesário eleitoral e conselheiro penitenciário), tem um custo elevado, 

basta lembrar na estrutura predial, nos servidores públicos que assessoram o 

magistrado, nos materiais e móveis necessários para o serviço judiciário. Apenas a 

função específica, com caráter esporádico e temporário, é gratuita. De qualquer 

                                                 
20

 Cf. HARADA, Kyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 11ª ed., p. 41: “”No Estado Moderno não 
mais existe a requisição de bens e serviços dos súditos nem a colaboração gratuita destes no 
desempenho de funções públicas”. JARDIM, Eduardo Marcial F. Manual de direito financeiro e 
tributário. 8ª ed., p. 51-2: “Na doutrina da ciência das finanças muitos estudiosos admitem que a 
efetivação da despesa pública pode ser tanto em dinheiro como em serviços. Essa corrente não 
desconhece a existência e a prevalência de uma economia monetarizada, mas reconhece como 
outra forma de despesa pública a realização de determinados serviços nos quais o Estado não 
sofre qualquer ônus financeiro, porquanto são prestados gratuita e compulsoriamente por cidadãos 
submetidos à autoridade estatal. Para eles, os serviços dos jurados dos Tribunais do Júri, assim 
como aqueles prestados pelos membros do Conselho Penitenciário, ou mesmo os eleitorais, dentre 
outros, representariam procedimentos de execução da despesa pública. Prestigiosos cultores da 
ciência das finanças assim pensam, a teor de Hugh Dalton e outros”. 
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forma, são admitidas retribuições, em alguns desses casos, como compensação 

por dia de trabalho.          

 

2.2.3. Os Requisitos Legais 

 

Os requisitos legais são os condicionamentos para que um instituto seja 

considerado em conformidade com a norma e sejam produzidos os efeitos 

esperados. A relação jurídica que preenche os requisitos legais é uma relação 

válida.   

Distingue-se da relação abstrata (fato social), a qual antecede a realidade 

normativa. De acordo com o sociologismo jurídico, a disposição de um fato social 

repercutir em relações normatizadas já o torna jurídico. A validade é um juízo 

distinto e posterior. Desse modo, o dinheiro, contabilmente denominado de “aporte 

de recursos” no orçamento, não é um requisito legal. A propriedade estatal, 

igualmente, não se qualifica como requisito. Ambos consistem no objeto 

disciplinado por lei (elementos essenciais). A carência de um desses não implica 

despesa pública inválida, mas descaracterização, sendo uma despesa privada ou 

instituto diverso.  

Além dos elementos essenciais, existem os elementos legais. Três são os 

requisitos legais da despesa pública, no direito brasileiro: expedição por autoridade 

competente, autorização orçamentária e satisfação de um interesse público.  

 O primeiro requisito refere-se à legitimidade da despesa, qual seja a 

expedição por autoridade competente. No âmbito de todos os Poderes da 

República (Executivo, Legislativo e Judiciário), bem assim nas Funções Essenciais 

à Justiça (Defensoria Pública, Ministério Público e Advocacia Pública), há sempre 

uma autoridade competente21 pelo pagamento das obrigações assumidas pela 

unidade orçamentária. Convencionou-se denominá-la “ordenador de despesa”. 

“Ordenador de despesas é o servidor público investido de autoridade e 

                                                 
21

 Nos termos legais, tem-se: Lei 4.320/64: Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de 
autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de 
implemento de condição. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964); Art. 62. O pagamento da despesa só 
será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação; Art. 64. A ordem de pagamento é o 
despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. LC n. 
101/200. Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa será acompanhado de: (...) II - declaração do ordenador da despesa de que o 
aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 
com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm#veto
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competência para emitir empenho e autorizar pagamentos”, conceitua Jacoby 

Fernandes22.  

A despeito de objeções doutrinárias23, inexiste empecilho legal para que 

agentes políticos ocupem essa função na estrutura administrativa do Judiciário ou 

do Legislativo. Um magistrado, como diretor do foro ou presidente de tribunal, 

pode ordenar despesas. Igualmente, um parlamentar na gestão da casa 

legislativa. No Poder Executivo, há uma extensa divisão de unidades 

orçamentárias, razão pela qual nem sempre o Chefe do Executivo será o 

ordenador de despesas. Referido encargo pode ser atribuição de um diretor de 

autarquia, reitor de universidade, ministros ou secretários. É primordial averiguar, 

na lei de criação da entidade, a fixação da competência, a fim de evitar o vício de 

legitimidade na ordenação.    

 O segundo requisito é a autorização orçamentária. É uma condição 

procedimental, no sentido de haver previsão do dispêndio em lei orçamentária. É 

um requisito meramente formal, no entanto, de suma importância no Estado 

Democrático de Direito, pois permite a fiscalização da despesa pública pelo 

parlamento. Consta da Constituição e das leis financeiras24.  

Diante da generalidade intrínseca das regras jurídicas, comumente há uma 

indeterminação que é complementada pela autoridade administrativa. 

                                                 
22

 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. O ordenador de despesas e a Lei de Responsabilidade 
Fiscal. In. Revista de Informação Legislativa, Brasília a. 38 n. 151 jul./set. 2001, p.154 . 
Complementa: “A rigor não é o título de um cargo, pois pode ser exercido por um Diretor-Geral, 
Secretário-Geral, Diretor-Executivo, Presidente de órgão ou entidade. Contudo, pela natureza da 
função, é inscrito com esse título junto aos órgãos que gerem o sistema financeiro da entidade e 
também junto aos Tribunais de Contas, no chamado rol de responsáveis”. (p. 154). 
23

 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. O ordenador de despesas e a Lei de Responsabilidade 
Fiscal. In. Revista de Informação Legislativa, Brasília a. 38 n. 151 jul./set. 2001, p.154. “O 
ordenador de despesas deve sempre ser um servidor público, ocupante de cargo público, titular de 
cargo de confiança com ou sem vínculo efetivo, ou empregado público. Aliás, é importante notar 
que constituem aberrações administrativas nomear agente político integrante da magistratura, do 
Ministério Público ou do parlamento para exercer cargo de confiança administrativo ou, mais grave 
ainda, ser ordenador de despesas. O Direito não pode dar garantias de vitaliciedade e 
inamovibilidade, no caso de juízes e promotores, e depois nulificar essas garantias apenas pela 
ambição de maior remuneração desses agentes. Cargo de confiança é para ser exercido por 
servidor público que fica sujeito ao estatuto próprio desses servidores e nunca a LOMAN ou 
LONMP. Quanto ao desempenho dessa função por parlamentar, vereador ou deputado, o fato 
também é irregular, porque inexiste regulamentação que permita apurar a responsabilidade desses 
agentes. Diante desse quadro, a proposta tem sido no sentido de responsabilizar quem procedeu a 
nomeação irregular.” 
24

 CF, Art. 167. São vedados: I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei 
orçamentária anual; II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que 
excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Lei 4.320/64, Art. 59 - O empenho da despesa 
não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. 
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Entrementes, o requisito da autorização orçamentária também é amenizado 

quando da instituição de créditos extraordinários, ocasião em que há uma 

fiscalização posterior do legislador25. Afora essas ressalvas, a despesa pública 

válida sempre estará condicionada à autorização orçamentária.  

 O terceiro requisito envolve a finalidade da despesa, que, por ser pública, 

deve satisfazer um interesse público. Aliás, toda Administração Estatal se pauta no 

“interesse público”. A expressão “interesse público” é um típico conceito jurídico 

indeterminado26. A delimitação de sua abrangência tem como ponto de partida a 

lei. Cabe ao legislador estabelecer os parâmetros da atuação executiva em sentido 

amplo, sejam serviços públicos, obras públicas ou manutenção da estrutura 

administrativa. O administrador não tem discricionariedade na eleição de um 

interesse público, embora tenha importante papel na definição das prioridades e 

no modo de realizá-lo. Esse poder do administrador representa, em grande 

medida, a deliberação efetiva do interesse público perseguido, mas não significa a 

criação de uma causa do interesse público.  

Em vista da legalidade, não se deveria admitir um interesse público 

contraposto a um interesse estatal. Contudo, em democracias volúveis, é comum a 

manipulação do interesse do Estado. Eventual violação ao interesse estatal 

significará inevitavelmente um atentado ao interesse público. A divisão, existente 

no Brasil, entre interesse público e interesse estatal primário tem motivação 

                                                 
25

 VILLEGAS, Héctor Belisario. Curso de finanzas, derecho financiero y tributário. 9ª ed. 2ª 
reimpresión, 2009. Buenos Aires: Astrea, p. 43. “Debe aclararse, sin embargo, que la relación "ley-
gasto" no es siempre tan inmediata como sostenía la concepción tradicional. En un sentido estricto, 
la relación es inmediata, puesto que el gasto debe figurar expresamente en el presupuesto; pero, 
en sentido lato, la relación puede tornarse mediata en el caso de erogaciones para empresas 
públicas comerciales e industriales que aún subsisten en la Argentina (especialmente en las 
provincias). En estos supuestos, los gastos podrán no figurar detalladamente en el presupuesto 
general, y únicamente podrán reflejarse en él en forma de aportes para instalación o ampliación de 
esas entidades o para cubrir los déficit de explotación. También puede darse el caso de 
erogaciones imprevistas y urgentes que el Poder Ejecutivo puede realizar sin autorización 
legislativa previa. Sin embargo, la creación de esos organismos o el otorgamiento de sus 
facultades públicas, así como la facultad del Ejecutivo para realizar gastos de emergencia, 
dependerán de una ley previa; por tanto, aunque la relación vinculatoria sea lejana e indirecta, 
siempre el gasto tendrá su fuente jurídica en la ley.” 
26

 “Com a técnica do conceito jurídico indeterminado, a lei refere uma esfera de realidade cujos 
limites não aparecem bem precisados no seu enunciado, não obstante o qual é claro que tenta 
delimitar uma hipótese concreta”. Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernandez; 
tradução Arnaldo Setti. São Paulo: RT, 1990, p. 393. Há objeções à nomenclatura, preferindo Eros 
R. Grau “termo indeterminado de conceito” (in. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação 
do Direito. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 238).     
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pragmática procedimental, como mecanismo de ampliar o controle da 

Administração.               

 O legislador pode, no âmbito da discricionariedade, permitir o dispêndio em 

favor de terceiro, individualmente considerado, desde que haja uma causa pública 

subjacente. O interesse público não se confunde com o usufruto coletivo. De regra, 

o é. O benefício coletivo às vezes está indiretamente conectado à despesa 

pública. Quando se despende através do fomento ou de subsídios fiscais, o 

interesse público subjacente é o “crescimento econômico”; quando a verba pública 

custeia a assistência social, o interesse público reside na preservação da 

dignidade humana. Nesses casos, o ato de disposição pecuniária em favor de 

terceiro (empresa/assistido) é um meio para alcançar um interesse público 

correlacionado (nesses casos, o incremento econômico e a dignidade humana). 

Tanto a atividade de fomento (CF, art. 165, §2º), quanto a renúncia fiscal (CF, art. 

70) e a assistência social (CF, art. 203) têm previsão Constitucional27.      

 O interesse público é o requisito que permite o elo entre o direito e a ética 

na investigação pretendida sobre um sistema ético-jurídico da despesa pública, 

pois é um condicionamento dotado de valor moral previsto em lei. Após clarificar o 

tratamento legal da despesa pública e os problemas atuais em torno do instituto, a 

especulação dedutivo-normativa partirá da noção do interesse público. 

 

2.2.4. As Manifestações da Despesa Pública: A Renúncia Fiscal e A Dívida Pública 

 

A forma tradicional da despesa pública é o uso de aporte monetário previsto 

em lei orçamentária. Contudo, o gasto público, economicamente, também se 

manifesta de outros modos, como na renúncia fiscal (gasto prematuro) e na dívida 

pública (gasto postergado).  

 Existe renúncia fiscal quando o Estado deixa de exercer a competência 

tributária ou de arrecadar tributo existente. É um gasto prematuro, pois, no direito 

brasileiro, a competência tributária é irrenunciável e o efeito econômico é idêntico 

ao uso efetivo de um dinheiro de propriedade estatal: diminuição dos recursos 

                                                 
27

 Em sentido semelhante, a ponderação de Marcus Abraham. In. Curso de Direito Financeiro 
Brasileiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 151: “Portanto, ao tratar de despesas públicas 
estaremos nos referindo a todas as espécies de gastos que o Estado realiza em bens e serviços, 
tanto os necessários ao atendimento das necessidades públicas básicas, quanto aqueles 
vinculados à realização de políticas públicas de desenvolvimento social e econômico.” 
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monetários. No entanto, no uso efetivo, sabe-se que o dispêndio resulta em algum 

benefício público. Por isso, a legislação exige justificativa para a renúncia fiscal e a 

previsão em orçamento, tal como a despesa pública tradicional. Assim, a análise 

de uma ético-jurídica do gasto público prescinde da diferença formal entre despesa 

e renúncia fiscal.   

 O mesmo argumento é válido para a inclusão da dívida pública no dilema 

ético-jurídico dos gastos públicos. Em essência, a dívida pública é uma despesa 

pública postergada, em troca pela antecipação de recursos. Tendo uma dívida, 

geralmente por meio de empréstimos públicos, o Estado assume a obrigação 

futura de quitar o pagamento. O Estado toma emprestado dinheiro para despender 

depois. A dívida pública corresponde à noção comum de débito existente a cargo 

do Estado28.  

O conceito jurídico tradicional de despesa pública exclui essas noções em 

razão do caráter formal do direito financeiro e do apego à peça orçamentária. 

Partindo do pensamento sociológico do Direito, importa a identidade de efeitos 

gerados pela conduta estatal, motivo pelo qual a despesa pública, a renúncia fiscal 

e o endividamento público são modalidades do mesmo fenômeno: gasto público 

com o uso do dinheiro público movido pelo interesse público.     

  

2.3. BREVE HISTÓRICO 

 

 A história do gasto público se confunde com a história do Estado financeiro. 

Assim, o resumo histórico será feito a partir da história das finanças, com ênfase 

na atividade específica de despender a verba pública. 

 

 

 

                                                 
28

 Cf. GOMES, Carlos Roberto de Miranda. Manual de direito financeiro e finanças. 2ª ed. Brasília: 
Brasília Jurídica, 2000, p. 219-40. Conceitua o jurista potiguar: Crédito Público “a aptidão 
econômica e jurídica de que desfruta o Ente Público para, de acordo com a confiança que possa 
gozar perante outros entes públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros ou junto ao povo, obter 
os recursos de que carece para atender despesas de interesse público, mediante promessa de 
reembolso” (p. 220); Empréstimo Público “é a materialização do crédito público” (p. 227); e Dívida 
Pública “é o resultado da materialização do crédito público em empréstimos, gerando para o Ente 
Público uma série de obrigações e comprometimentos” (p. 235).  
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2.3.1. Nos Primórdios 

 

 Nas sociedades primitivas, inexistia governo. A administração era tribal. O 

trabalho restringia-se a atos de sobrevivência. Naturalmente, a simplicidade da 

organização social tornava desnecessária “a representação” (no sentido de 

delegação de poder). Nas palavras de Karl Marx, citado por Avelãs Nunes, “é a 

necessidade do trabalho colectivo inerente às condições de vida próprias das 

comunidades primitivas que explica a propriedade comum da terra, e não o 

contrário.”29 Os gastos comunitários eram coletivos no seu sentido mais individual, 

de conjugação de esforços.  

Nesse contexto, a soma despendida carecia de qualquer adjetivação 

estatal. Esse período abrange as duas primeiras fases da história da economia na 

classificação de Adam Smith: o estágio da caça e o estágio do pastoreio30. Na era 

do pastoreio surge a primeira forma de acumulação de riqueza: o gado31. Cria-se o 

governo civil para separar os ricos dos pobres, ou seja, como instrumento de 

poder. Na visão de Adam Smith, “o governo civil, instituído com a finalidade de 

oferecer segurança à propriedade, é, na realidade, instituído para defender o rico 

do pobre ou os que têm alguma propriedade dos que não têm propriedade 

alguma”32.  

 A despesa pública é o gasto realizado pelo Estado. Onde há Estado, existe 

Despesa Pública. Até recentemente, o processo e o conteúdo da despesa estatal 

não eram juridicizados; careciam de qualquer regulamentação legal. Os requisitos 

legais (autoridade competente, procedimento e finalidade pública) provêm da 

consolidação do Estado Moderno, fundado no princípio democrático. 

                                                 
29

 NUNES, Antônio José Avelãs. Uma Introdução à Economia Política. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, p. 79.   
30

 Os estágios seguintes eram o da agricultura e o do comércio. Adam Smith. An Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth of Nations. New York: Modern Library, 1937, pags. 653-670. 
Apud. HUNT, E. K. História do Pensamento Econômico: uma perspectiva crítica. Tradução de José 
Ricardo Brandão Azevedo e Maria José Cyhlar Monteiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 
41-43.  
31

 HUNT, E. K.. História do Pensamento Econômico: uma perspectiva crítica. Tradução de José 
Ricardo Brandão Azevedo e Maria José Cyhlar Monteiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 
42. 
32

 Adam Smith. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. New York: Modern 
Library, 1937, pags. 653-670. Apud. HUNT, E. K. História do Pensamento Econômico: uma 
perspectiva crítica. Tradução de José Ricardo Brandão Azevedo e Maria José Cyhlar Monteiro. 2ª 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 42. 
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 A história da Despesa Pública surge com a formação do Estado, o qual não 

surgiu com a sociedade humana. Esta precede aquele. Eduard Meyer e Wilhelm 

Koppers sustentam que o Estado surgiu juntamente com a sociedade humana, 

pois a essência de ambos reside na integração em uma “organização social, 

dotada de poder e com autoridade para determinar o comportamento de todo o 

grupo.”33. Essa generalização pulveriza um dos elementos mais importantes do 

Estado: o governo, entendido como poder político organizado. Ou seja, 

desconsidera-se a complexa formação política das sociedades atuais em 

comparação às sociedades primitivas. Essa tese, de Estado inato à sociedade, 

equipara o poder físico e familiar ao poder governamental. Outra corrente associa 

o Estado à ideia de soberania, pensamento esse de Karl Schmidt e Balladore 

Pallieri34. Nessa perspectiva, a origem do Estado teria como marco a Paz de 

Westfália, em 1648, representando uma série de tratados que delimitaram os 

limites soberanos da França, Suécia, Alemanha, Holanda, Suíça, dentre outros. 

Indubitavelmente, a Paz de Westfália representa um marco para o Direito 

internacional, na medida em que enaltece a noção de poder soberano dos 

governos europeus. Contudo, reflete a soberba do eurocentrismo. Ademais, 

acrescenta a soberania ao conceito de Estado, cujos componentes são: povo, 

território e governo. A soberania, entendida como o poder absoluto e perpétuo de 

uma república, imune a qualquer domínio particular35, nada mais é do que uma 

das facetas do poder político, criado e justificado historicamente por questões 

políticas peculiares à Europa do século XVI (guerras religiosas; instabilidade 

política; colonizações).  

                                                 
33

 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 
1995, pags. 44. Esse pensamento é seguido por Carlos Viamonte, para quem o desenvolvimento 
político ou evolução do “clã”, até a cidade-Estado, não anula de todo uma “certa vontade coletiva” 
do povo reunido em assembléia, ao qual se atribui e reconhece a soberania e o poder constituinte 
que dela emana. In. VIAMONTE, Carlos Sanchez. El Poder Constituyente. Buenos Aires: Editorial 
Bibliográfica Argentina, p. 33-81.  
34

 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 
1995, pags. 44 
35

 Cf. SCHILLING, Kurt. História das Idéias Sociais. Tradução de Fausto Guimarães. Rio de 
Janeiro: Zahar Editores, p. 196: “Bodin define sua soberania como o poder absoluto e perpétuo de 
uma república (livre de toda lei particular”; L. Cabral de Moncada. Filosofia do Direito e do Estado. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 120: “(Para Bodin), soberania é o poder que acima de si, afora 
Deus, não admite outro e que, por natureza, é em si mesmo ilimitado e permanente”.    



 37  

 

 

Em suma, o surgimento do Estado não foi concomitante ao da sociedade 

humana, e se revelou de acordo com as condições concretas de cada lugar36, a 

depender da consolidação de um povo em um território sob a égide de um poder 

político organizado. Juntamente com esse poder organizado, surge o gasto 

público.  

 

2.3.2. No Estado Antigo  

 

 No Mundo Antigo, duas civilizações influenciaram, destacadamente, a 

sociedade moderna: os gregos e os romanos. Porém, são poucas as referências 

aos gastos públicos nessas civilizações, razão pela qual se tenta abstrair o 

conteúdo das despesas públicas a partir de relatos da atuação do Estado.      

 A estrutura da Polis sintetiza o antigo Estado grego. Nela estava presente o 

povo, em um território, sob um poder organizado. “Os Estados-Cidades (polis) 

eram numerosos e, consequentemente, contavam com reduzida capacidade de 

expansão. Por esse motivo, instituíram o sistema de hegemonia, formando 

Confederações de Estados. Instituiu-se o Senado em cada Polis, Assembléias 

Regionais para as ligas ou confederações, e Assembléia Geral de representação 

dos Estados gregos, como o anfitriônica, de caráter confederal amplo”37. A 

organização política grega foi tamanha que é considerada por muitos o berço da 

Democracia e o embrião do Poder Constituinte, com a edição da lei de Sólon e 

com a atuação da Ecclesia em Atenas38. Para Aristóteles, quando o povo atua em 

Assembléias exerce um poder soberano, contudo, limitado à Constituição39, que 

seria o fim especial de toda associação política.  

Segundo Aristóteles, o Estado é composto por duas categorias sociais: a 

classe dos instrumentos necessários (lavradores, artesãos, mercenários, 

                                                 
36

 Cf. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 
1995, pags. 44 
37

 MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 98.  
38

 VIAMONTE, Carlos Sanchez. El Poder Constituyente. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica 
Argentina, págs. 33-81. 
39

 ARISTÓTELES. A Política (In: http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/politica.pdf, p. 30): “Ora, o Estado é o 
sujeito constante da política e do governo; a constituição política não é senão a ordem dos 
habitantes que o compõem”. “Há alguns em que o número e o poder dos juízes e dos membros da 
Assembléia não é ilimitado, mas restrito pela constituição. O direito de julgar e deliberar cabe a 
todos ou apenas a alguns, e isso sobre todas as matérias, ou somente sobre algumas. Por aí se 
pode ver a quem convém o nome de cidadão em cada lugar.” (p. 32) 

http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/politica.pdf
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trabalhadores braçais em geral) e a classe dos cidadãos (homens de guerra, 

magistrados, ministros de religião e membros do Conselho que deliberam sobre o 

interesse público)40. Apesar de a riqueza ser condição para a cidadania, essas 

atividades eram sustentadas por despesas públicas. Ou seja, a manutenção do 

Estado era uma das finalidades inarredáveis do gasto público. Outra causa de 

despesa pública, provavelmente a mais dispendiosa, eram as Guerras41. Pensões 

generosas para amantes, condecorações pecuniárias e banquetes públicos 

também dependiam de despesas públicas na Grécia Antiga42.     

Platão, em A República, também cuidou das atribuições do Estado. A 

justiça, para Platão, seria alcançada pela constituição de uma cidade justa. A 

cidade seria a mera associação de pessoas. A satisfação das necessidades 

(alimentação, habitação, vestuário e segurança) seria mais facilmente suprida com 

a divisão dos trabalhos. Disso surgem as variadas profissões, os serviços e o 

comércio. A justiça seria atingida naturalmente por meio dessa organização, 

firmando-se uma sociedade auto-suficiente43. Porém, os desejos ilimitados 

conduzem aos conflitos, que resultam em guerras e na necessidade de 

manutenção da máquina administrativa. Escreve: “– Portanto, não teremos de ir 

tirar à terra dos nossos vizinhos, se queremos ter o suficiente para as pastagens e 

lavoura, e aqueles, por sua vez, não terão de tirar à nossa, se também eles se 

abandonarem ao desejo da posse ilimitada de riquezas, ultrapassando a fronteira 

do necessário? – Será inteiramente forçoso, ó Sócrates”44. Adiante, ao tratar das 

formas de governo, retoma o debate sobre a despesa pública: “- Decerto que me 

lembro que, em nosso entender, nenhum devia possuir nada do que actualmente 

têm os demais, mas que, como atletas, guerreiro e guardiões, receberão dos 

outros, como salário da sua guarda, a alimentação necessária para um ano, 

                                                 
40

 ARISTÓTELES. A Política (In: http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/politica.pdf, p. 68-70) 
41

 ARISTÓTELES. A Política (In: http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/politica.pdf, p. 188): “Quanto à riqueza 
do Estado, não deve ser nem grande demais, a ponto de despertar a cobiça dos vizinhos ou de 
alguma outra potência, nem medíocre a ponto de não bastar para cobrir as despesas de uma 
guerra contra seus iguais e semelhantes. Faléias tampouco diz algo sobre isto. Contudo, seria bom 
calcular bem sobre este ponto. Talvez a melhor medida fosse arrumar as coisas de tal sorte que a 
dificuldade e os gastos de ataque ultrapassem os lucros da vitória, consideração de Êubolo que fez 
com que Autofradates, ao se preparar para assediar Atárnea, desistisse da empresa: "Veja", disse-
lhe ele, "que essa praça não vale o tempo que nela se perderá.’.”  
42

 ARISTÓTELES. A Política (In: http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/politica.pdf, p. 169, 188 e 199) 
43

 PLATÃO. A República. Tradução de Maria Helena da Rocha Pereira. 7ª ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, pags. 72-82.  
44

 PLATÃO. A República. Tradução de Maria Helena da Rocha Pereira. 7ª ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, pags. 81.  

http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/politica.pdf
http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/politica.pdf
http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/politica.pdf
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enquanto eles velam por si e por toda a cidade”45. Assim, na Grécia antiga, afora 

as liberalidades irresponsáveis do tirano, a despesa pública era voltada, 

basicamente, para a manutenção da modesta estrutura administrativa e os gastos 

com guerras.  

Na Roma Antiga, o Estado romano se assemelhava à Polis grega. O 

Estado-Cidade era chamado Civitas. A população era constituída de duas classes: 

os patrícios (nobreza sob o poder família do ‘pater’ e seus descendentes, sempre 

associados a uma família) e os clientes (servidores das famílias). Além desses, 

havia a plebe (excluídos das cidades por não pertencerem a família alguma) e os 

escravos46. Nos primórdios, das tribos formou-se uma monarquia, vigente até 509 

a.c. A incipiente organização política47 não assumia encargos relevantes, 

sustentada que era no poder familiar. A organização estatal se ocupava da 

segurança nacional e da proteção à propriedade privada.  

No período da República (até 27 a.c.), a reformulação estatal é marcada 

pela ascensão da plebe e pela complexidade, jamais vista, da organização política: 

no governo, com o Senado, os Cônsules (chefia de Estado) e o Ditactor (regência 

durante estado de sítio); na religião, o Pontífice e a Assembléia Curiata; na 

administração, os Pretores (administradores da justiça), o Praefecti iure dicunda 

(delegado dos pretores),  o Tribunato da Plebe, os Censores, os Questores 

(coletores), os Edis (conservação da cidade); na segurança, as Centúrias, com 

participação política por meio da Assembleia Centurial48. Não havia uma distinção 

clara das funções estatais, razão pela qual os governadores de províncias tanto 

administravam como julgavam49. O poderio militar propiciou a expansão política 

sobre o Mediterrâneo ocidental. O domínio sobre os bárbaros permitiu aos 

Romanos um acúmulo extraordinário de riquezas, através dos saques e dos 

confiscos impostos aos vencidos, além do aumento do número dos escravos e do 

domínio sobre os imóveis, tudo isso facilitando a tributação com o aumento do 

comércio e das cidades. Essa riqueza, porém, foi canalizada para a manutenção 

do poder da aristocracia dominante, a despeito da qualificação do Estado como 

                                                 
45

 PLATÃO. A República. Tradução de Maria Helena da Rocha Pereira. 7ª ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, pags. 363.  
46

 MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 102. 
47

 Reinado com o auxílio do Conselho de Anciões (Senado) e da Curiae (Assembléia).   
48

 A República Romana (509 a.C – 27 a.C). In.: http://www.historiamais.com/republica_romana.htm 
49

 OLIVEIRA, Irineu de Souza. Programa de Direito Romano. Canoas: ULBRA, 1998, p. 27.  
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República. Os ganhos das guerras propiciaram a exaltação do predomínio romano, 

pela cultura e pelas edificações públicas50.    

 A filosofia política romana também se preocupou com os gastos públicos. 

Cícero, em Da República, tece considerações sobre a forma de governo ideal, 

justa. Refuta, por serem iníquos, os excessos frívolos dos governantes. Escreve: 

“Aquele senhor injusto e cruel teve a fortuna, durante algum tempo, como escrava 

de suas empresas. Conquistou o Lácio inteiro, tomou Promécia, cidade poderosa, 

e, com o despojo de ouro e prata, fundou o Capitólio, cumprindo assim a promessa 

do avô. Fundou também colônias e, seguindo os usos dos povos de que era 

oriundo, enviou a Delfos, como primícias do seu despojo, magníficas oferendas 

para adornar o templo de Apolo”51. O desiderato de Cícero é estabelecer uma 

forma ideal de governo, a qual somente poderia ser a República, a coisa do povo. 

Então, ao investigar qual o governo ideal, ele tem em mente o governo de uma 

República, “coisa do povo, considerando tal, não todos os homens de qualquer 

modo congregados, mas a reunião que tem seu fundamento no consentimento 

jurídico e na utilidade comum”52. Conclui que o governo ideal resulta da 

conjugação dos caracteres da aristocracia e da democracia (governo popular). 

Através desse modelo, a estabilidade estaria preservada e a coisa pública 

respeitada por se embasar no princípio estatal: unidade e comunhão social53. 

Observe-se que Cícero não considera a monarquia ruim, em si mesma.  

Esclarece: “não só não acho detestável a monarquia, como até a considero 

preferível às outras formas de governo simples, se alguma forma simples pudesse 

                                                 
50

 FERNANDES, Laura. 300 a.c. Sociedade Romana no Tempo das Guerras Italianas. In. 
www.roma.templodeapolo.net: “Os trabalhos públicos eram financiados com os ganhos das 
guerras, que fluíam para a cidade em forma de indenizações e butins e deram lugar a um programa 
de edificações públicas em uma escala como não se havia visto desde os grandes dias dos 
Tarquínios. Foram construídos pelo menos onze templos importantes entre 302 e 272 a.c., 
incluídos os de Bebuna (296), Júpiter Victor (295) e Vitória (294), que revelam a obsessão romana 
pelos cultos militaristas; desses templos ainda se conservam dois, construídos por volta de 300 a.c. 
no Largo Argentina de Roma. Em conseqüência da riqueza, gerou-se um importante setor de 
serviços, centrado na grande demanda de produtos de luxo, parcialmente abastecidos por 
produtores locais. Isso se deduz do achado de objetos e restos como a cista de Ficoroni, além de 
grandes quantidades de finas cerâmicas romanas encontradas em diversos lugares do 
Mediterrâneo ocidental. O aumento da prosperidade econômica romana e de seu refinamento 
cultural pode ser ilustrado por uma série de acontecimentos importantes no transcurso do século III 
a.c. Por um lado, o aumento do número de escravos procedentes de escravizações maciças de 
prisioneiros de guerra; esse fato é perfeitamente corroborado pela institucionalização do status de 
escravo.” 
51

 CÍCERO, Da República. Edição Ridendo Castigat Moraes. eBooksBrasil.com, p. 41. 
52

 Idem, Ibidem, p. 21. 
53

 Idem, Ibidem, p. 21. 

http://www.roma.templodeapolo.net/
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agradar-me. Mas, isso, quando conserva seu caráter, isto é, quando o poder 

perpétuo de um só, sua igualdade e justiça garantam a segurança, a igualdade e o 

bem-estar de todos os cidadãos”54. O malefício da monarquia reside na facilidade 

em se transformar em tirania, oprimindo a liberdade do povo. “Mesmo então, falta 

não pouco ao povo que é governado por um rei; antes de tudo, a liberdade, que 

não se estriba em ter um bom amo, mas em não o ter”55. Independentemente da 

forma, o Estado deve custear a segurança e o bem-estar dos cidadãos, eis uma 

das principais lições desse filósofo.  

 Durante o Império Romano (27 a.C – 476 d.C), a lição de Cícero não foi 

posta em prática. As despesas públicas se voltaram para custear as campanhas 

militares, com o pretexto público de defesa dos cidadãos e com o desejo implícito 

de subjugar “o outro” para se enriquecer. É de Muciano, tenente do Imperador 

Vespasiano, o brado: o dinheiro é o sustentáculo da soberania56. 

Indubitavelmente, o dinheiro era, e é, o sustentáculo das guerras; outrossim, a 

vontade do Imperador (tirano) era, e é, incensurável. A despesa pública, no 

Império Romano, direcionou-se para a expansão da infraestrutura (pontes, 

estradas e aquedutos) e dos prédios (Coliseu de Roma, Panteão). Nesse período, 

os plebeus já haviam adquirido o direito a voto e a salários, em razão de pressões 

sociais e por comodidade política, já que apenas os cidadãos pagavam tributos57. 

“Outra característica destes tempos é a ampla burocracia que se desenvolveu no 

Império, com um grande corpo de funcionários hierarquizados e subordinados ao 

imperador”58. Além dos luxos incontroláveis do Imperador, a despesa pública era 

canalizada, primordialmente, para as festas públicas e para o setor militar. Estima-

se que, em moeda atualizada, o gasto público em entretenimento (gladiadores) e 

em programas artísticos (circo) tenha sido de R$ 100 milhões de dólares por 

ano59. De acordo com Jari Eloranta, o setor militar, durante toda a história da 
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Roma Antiga, consumiu a maior parte do gasto público60. Por exemplo, os salários 

militares comprometiam mais da metade da receita do Estado61. Isso é 

compreensível quando se assimilam a instabilidade política e as constantes 

guerras da época.  

 O Estado, na Antiguidade, não tinha uma orientação normativa definida: 

carecia de Constituição formal e de controle do poder. Além disso, a economia era 

inexpressiva, bem como os serviços públicos.  

A despesa pública, na Antiguidade, se prestava a um fim: a vontade do 

Imperador/Tirano. Mesmo assim, tanto em Platão e Aristóteles como em Cícero, já 

se pregava a justa aplicação dos gastos públicos em prol do cidadão. A despesa 

pública existia como um fato social, e não jurídico, já que alheia a qualquer 

disciplina normativa. Esse processo de juridicização é penoso e, ainda hoje, 

persiste. Afinal, juridicizar a despesa pública é tornar o Estado, 

independentemente do regime político e econômico, sincero.      

 

 

 

                                                                                                                                                     
gladiator duels alone.  Welfare statists loved it in A.D. 274 when Emperor Aurelian made the right to 
relief hereditary and boosted welfare benefits considerably. (…) Spending to satisfy special interests 
and a soaring debt prompted the government to debauch the national currency. It imposed wage 
and price controls, seized the people's gold holdings, took the silver out of the coinage and 
manufactured junk money like there was no tomorrow. And for Rome, there wasn't. The great 
empire expired in A.D. 476. It fell like a ripe plum to foreign enemies. When the barbarians walked 
into the city, many Romans actually welcomed them in the belief that anything was better than the 
tyranny of their own tax collectors and regulators.  
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2.3.3. No Estado Dominial e Regalista: Do Medievo ao Absolutismo.  

 

 São escassas as referências à atividade financeira do Estado no período da 

Idade Média e da Idade Moderna, mais ainda referente aos gastos públicos. Em 

linhas gerais, o Estado Dominial coincide com o Estado europeu medieval, e o 

Estado Regalista com o Estado europeu absolutista.  

 A Idade Média é o momento histórico europeu entre os séculos V (queda do 

Império Romano Ocidental, em 476 d.C) e XV (tendo como marco, o início das 

Grandes Navegações, representado com a chegada de Colombo às Américas, em 

1492). Na Idade Média, o poder estatal estava fragmentado, já que estava 

enfraquecido o poder real. A centralização do poder ocorria, primordialmente, no 

âmbito religioso, através da Igreja Católica. A sociedade dividia-se em três 

classes: o clero, a nobreza (senhores feudais) e o povo (servos). O sistema 

econômico era o feudalismo, amparado na exploração agropecuária da terra, 

praticamente de subsistência e de escambo. O poder político era exercido em um 

regime de vassalagem. Os servos (vassalos) trabalhavam nas terras dos senhores 

feudais (suseranos, que lucravam o excedente social62) e, em contrapartida, 

exerciam a agricultura de subsistência e tinham a proteção assegurada63. A 

fraqueza do poder central dos reinos explica a diminuição da atividade financeira 

estatal. Dejalma de Campos denomina a atividade financeira estatal, nesse 

período, de Dominial64. O Estado europeu medieval teve como sustentáculo e 

fundamento a propriedade rural. O Estado dominial se sustentava da cobrança de 

tributos reais sobre a posse e o domínio das terras. Em contrapartida, as despesas 

estatais eram reduzidas. Até a formação de soldados era atribuição dos 

proprietários de terras. Onde se tem um Estado inexpressivo, a despesa pública é 

inexpressiva.    

 A Idade Moderna compreende o tempo histórico, político e econômico 

Europeu entre a colonização da América (final do século XV) e a Revolução 

Francesa (final do século XVIII). Sob vários aspectos, implicou ruptura com a 
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Idade Média, mas destacam-se: politicamente, a consolidação do Absolutismo 

Monárquico; economicamente, a expansão do comércio e o surgimento do 

mercantilismo; culturalmente, os movimentos renascentistas. Os fatos sócio-

econômicos mais determinantes para essa reviravolta foram o crescimento das 

Cidades, as Grandes Navegações e a consolidação de uma nova classe 

independente (constituída de comerciantes, mercadores e artesãos)65. O 

Mercantilismo emergiu nesse cenário, entendido o fenômeno historicamente, não 

como uma doutrina econômica, mas como um conjunto de práticas comerciais, em 

prol da riqueza do comércio e das nações, através do intervencionismo estatal. A 

riqueza não seria apenas a decorrente do imóvel rural, mas – principalmente – da 

extração de minérios (com as colonizações – bulionismo espanhol), do 

comércio/exportações (mercantismo inglês) ou do protecionismo industrial 

(mercantilismo francês)66. Nesse sistema político-econômico, os Monarcas e os 

Comerciantes estão unidos no interesse comum de suplantar o regime feudal, 

descentralizado, desorganizado e agrário. A comunhão de esforços dessas 

classes facilita a centralização do poder no rei. Este, fortalecido, em compensação, 

põe o Estado à disposição da nova classe econômica (a burguesia). O 

intervencionismo estatal na economia se manifesta de várias formas: 

financiamento de navegações, constituição e derrocada de monopólios, 

protecionismo da indústria nacional através de barreiras alfandegárias. O Rei 

passa a editar leis disciplinando o comércio, por ser uma reivindicação dos 

burgueses a regulamentação comercial, para se ter segurança67.  
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Com o mercantilismo, e Estado assumiu deveres econômicos, porém, 

também lucrou com essa atividade comercial. O ideal mercantilista era nacionalista 

e preconizava ser a riqueza da Nação fruto da riqueza dos cidadãos. “En líneas 

generales, significaba la implementación por parte de los Estados de una serie de 

medidas tendientes a lograr superávit en la balanza de pagos, para lo cual había 

que trabajar fundamentalmente en la promoción del comercio exterior, exportando 

mucho e importando poco”68. No ideal mercantilista, com balança comercial 

favorável lucrariam os cidadãos e o Estado.  

Sob a ótica financeira, costuma ser classificado o Estado absolutista como 

patrimonialista ou regalista69. Assim é denominado por fazer parte considerável da 

receita pública o lucro proveniente da exploração comercial real (regalias). O 

Estado absolutista se capitalizou, sobretudo, através da tributação, apesar de 

assumir poucos encargos públicos. Quando se diz, historicamente, que o Estado 

era patrimonialista, tem-se em mente uma comparação com o peso atual da 

receita patrimonial. No Estado absolutista, as rendas provenientes da exploração 

comercial e do patrimônio do Estado representavam parte significante da receita 

pública. Não significa que a receita patrimonial da época fosse maior que a 

tributária70. Igualmente, a denominação não se liga à confusão do patrimônio real 

com o público.  

No Absolutismo, as despesas do Estado se destinavam a suprir os gastos 

militares, os privilégios reais e as despesas da crescente burocracia administrativa, 

como a marinha mercante e as alfândegas. Novas obrigações foram incorporadas. 

Na Inglaterra edita-se o Estatuto dos Artífices, em 1563, atribuindo ao Estado as 

antigas funções das corporações de artífices; os Atos de Navegação, em meados 

do século XVII, autorizam o uso de navios ingleses no comércio; subsídios fiscais 

são aprovados em favor dos comerciantes. Na França, a legislação impõe severas 
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regras de qualidade, demandando mais servidores71. Desses novos encargos, 

sobreleva-se a assunção do assistencialismo estatal, com a promulgação de uma 

séria de leis na Inglaterra em favor dos pobres: The Poor Act de 1551, acolhimento 

dos pobres em paróquias; instituição de tributação local em favor dos pobres em 

1572; The Poor Act de 1575, estimulando o trabalho dos pobres através das 

paróquias; e The Act for the Relief of the Poor de 1661, base do assistencialismo 

inglês72.   

 Observe-se que a classificação do Estado financeiro, até então, é sempre a 

partir de traços da atividade de tributação. O conteúdo da despesa pública era 

uma preocupação mais filosófica e teórica. Esse quadro se altera no curso do 

Estado Moderno.   

 

2.3.4. No Estado Moderno 

 

 Filósofos políticos modernos se dedicaram ao gasto público. Montesquieu 

associa a liberdade do cidadão diretamente à atividade financeira do Estado. 

Segundo o iluminista, a vontade do contribuinte em pagar tributo é proporcional ao 

retorno do dinheiro à coletividade. “Podem-se aumentar os tributos na maioria das 

repúblicas, porque o cidadão, que crê estar pagando para si mesmo, tem vontade 

de pagá-los e possui normalmente este poder, devido à natureza do governo”73. O 

filósofo político conecta a expansão das despesas públicas à liberdade que o 

cidadão há de ter para propiciar o aumento da arrecadação. Ademais, a ganância 

de monarcas, com o desejo de domínio territorial e a deflagração de guerras, leva 

o Estado à ruína por não ter como saldar as despesas e não ser viável o aumento 

de impostos a ponto de tornar o cidadão em servo. Montesquieu, na formulação do 

Estado ideal, sustenta a necessidade da capacidade contributiva e de reservas 

financeiras para o custeio de casos fortuitos74. Por fim, a sustentabilidade da 

dívida pública também deve ser uma preocupação financeira do Estado.  
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 Adam Smith, igualmente, se ocupou com os gastos públicos, na formulação 

de sua teoria econômica. O filósofo escocês defende ser legítima a destinação do 

gasto do soberano e da Commomwealth nas seguintes atividades: 1. defesa 

nacional; 2. Justiça; 3. Instituições e Obras públicas (“que, embora possam ser 

extremamente benéficas a uma grande sociedade, são, contudo, de tal natureza 

que o lucro jamais conseguiria restituir a despesa de um indivíduo ou de um 

pequeno número de indivíduos”75). Dentre as instituições a serem custeadas com 

o gasto público, destacam-se: a) instituições para facilitar o comércio em geral e 

setores específicos, b) instituições educacionais para crianças e adolescentes e c) 

instituições educacionais para todos; 4. dignidade do soberano76. Adam Smith 

acolhe o interesse público como determinante para a legitimidade do gasto. Além 

disso, vincula a abrangência do interesse público ao custeio, motivo pelo qual 

atividades locais hão de ser custeadas por tributos locais. A inovação mais 

expressiva é a admissão da intervenção estatal por uma causa socialmente 

relevante, podendo ser o transporte, a educação, a assistência social, a regulação 

comercial, “conforme os diferentes períodos da sociedade”77. 

As revoltas modernas, como a Revolução do Chá em Boston (1773), e a 

Revolução Francesa (1789), tinham forte conteúdo financeiro, não apenas contra 

abusos da exação, mas também por destinação de recursos para atividades 

alheias à realidade dos contribuintes. A sinceridade fiscal é um dos anseios 

democráticos mais significativos. No Brasil, diversos levantes se embasaram em 

reivindicações pela sinceridade financeira, como a Inconfidência Mineira (1789), a 

Conjuração Baiana (1798), a Revolução Pernambucana (1817), a Revolução 

Farroupilha (1835) e a Sabinada (1837).  

 A queda do Absolutismo se dá com o fortalecimento da burguesia, 

surgimento do Capitalismo e o clamor por democracia seguido de exigências por 

liberdade e legalidade. Essas são as marcas do Estado Moderno. E a 

preocupação teórica com a despesa pública é consectário da reformulação 

propiciada com a consolidação do Estado Moderno. Afinal, a história da Despesa 

Pública acompanha a história da política econômica dos países. O poder político e 
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econômico sempre orientou o gasto público. O dispêndio do Estado é uma das 

manifestações mais concretas da ideologia dominante, senão a principal sob o 

ponto de vista econômico.  

 Os sinais dessas transformações são evidentes no Direito Moderno. Não se 

admite mais a coação ou a requisição de bens como forma de tributo78. A previsão 

de receita e de despesa passa a ser controlada pelos representantes através do 

orçamento público. Não se admite mais gasto público para manutenção de 

regalias, assim entendida qualquer medida que não corresponda a um interesse 

público estabelecido pelos representantes do povo. Na sensata doutrina de 

Aliomar Baleeiro, o orçamento público surge como um escudo de defesa dos 

contribuintes, na medida em que é o mecanismo para autorizar as exações e 

programar os gastos79.  

 O conflito ideológico entre capitalismo e socialismo fez com que as 

despesas públicas ora se confundissem com toda a economia, porquanto a única 

seria a estatal, ora fossem diminutas, ante a opção pela omissão da intervenção 

do Estado na Economia. Mesmo nos Estados capitalistas, houve variação quanto 

à intensidade e à destinação dos gastos públicos, em períodos não tão precisos, 

porém classificados na fase do laissez-faire, do bem-estar social, do 

neoliberalismo e a atual, pós-moderna, ainda incompreendida. A diferença 

elementar entre cada uma diz respeito à intensidade de intervenção do Estado na 
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economia e, consequentemente, ao tamanho do dispêndio público, bem assim 

quanto às atividades prioritárias do poder público. Na fase inicial do capitalismo 

reinou a liberdade econômica ampla, com a omissão do Estado em qualquer 

assunto econômico. Desse modo, os gastos haveriam de ser retraídos, fazendo 

com a que a arrecadação também fosse reduzida. É o que se denomina do Estado 

mínimo. Na fase do bem-estar social, o Estado atuou em áreas sensíveis 

socialmente. Essa expansão de gastos, segundo o princípio de que a 

‘necessidade faz a despesa’80, demandou elevação da arrecadação.  

 O desafio perseguido nesse trabalho é a identificação de uma ética do 

gasto público a partir de diretrizes normativas, e não apenas por ideologia político-

econômica. No capítulo seguinte será questionada a suficiência da conquista 

democrática do orçamento público para a plenitude ética esperada pela sociedade.  

 

 

 

 

  

                                                 
80

 ROSA JR., Luiz E. Manual de direito financeiro e tributário. 17ª ed., p. 27; PETER, Lafayete 
Josué. Direito Financeiro. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2009, p. 130.  
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CAPÍTULO 3 – A FORMAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

O estudo da despesa pública é multidisciplinar, abarca ciências variadas, 

como a política, a econômica, a contábil e a jurídica. A dimensão jurídica 

corresponde ao processo de formação do gasto público, da previsão ao efetivo 

dispêndio. Conforme se verificou na evolução histórica, é fenômeno recente. 

Outrora, a ampla liberdade política dos governantes não se compatibilizava com 

restrições, nem mesmo procedimentais.  

Uma das notas da dimensão jurídica da despesa pública é o caráter 

instrumental da legislação. O sistema jurídico não se ocupa da substância do ato de 

despender, a não ser reflexamente, quando algumas finalidades são vedadas, como 

o gasto em proveito pessoal. A pretensão deste estudo, porém, é refletir sobre a 

despesa pública a partir do seu conteúdo. O enfoque é diferente da função 

procedimental atribuída ao direito. 

Certamente, a substância não se contrapõe ao procedimento. Este é 

necessário em toda democracia e, como toda norma, o procedimento estatal está 

sujeito a manipulações ideológicas. O processo de formação da despesa pública 

importa na medida em que é indispensável e através dele se define o gasto público, 

ainda que em juízo predominantemente político.  
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Neste capítulo, será tratada a formação da despesa pública e, no seguinte, o 

juízo político em torno do gasto. Essas são as principais características 

constitucionais do uso do dinheiro público. Em razão dessa estrutura institucional é 

que se medita sobre a influência ético-sistemática do ordenamento jurídico para o 

aperfeiçoamento do gasto moralmente adequado.   

Adiante, não se pretende esmiuçar o complexo processo orçamentário, 

apenas serão abordados os princípios e os institutos que mais influem na formação 

da despesa pública. Antes, é necessário tratar da classificação das despesas 

públicas, pois há peculiaridades procedimentais que dependem da modalidade do 

gasto.     

 

3.1. AS CLASSIFICAÇÕES DAS DESPESAS PÚBLICAS 

 

As classificações têm o seu valor à proporção que facilitam a compreensão da 

realidade. Devem ser meramente descritivas das diferenças; não tem conteúdo 

moral. As despesas públicas podem ser classificadas com base em variados 

critérios.  

Quanto à periodicidade, a despesa pública pode ser ordinária ou 

extraordinária. Ordinária é a despesa que se repete costumeiramente por um 

período considerado relevante, um ano, por exemplo. Extraordinária é a despesa 

esporádica. O primado da legalidade para toda e qualquer despesa, no direito 

moderno, retirou a utilidade dessa classificação. Mesmo que uma despesa seja 

prevista para ocorrer uma única vez, ou deve constar no orçamento ou obedecer à 

disciplina dos créditos adicionais81.  

Com relação à previsibilidade, a despesa pública será orçamentária (se 

previsível) ou adicional (se imprevisível)82. A legislação brasileira menciona crédito 

                                                 
81

 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 16 ed., p. 99-100: “Todavia, muitos 
atribuíram fundamental importância a essa classificação e dela procuravam fundamentar a regra para 
julgamento do deficit orçamentário. Este seria grave se fosse suscitado por despesas ordinárias, mas 
seria justificável quando provocado por despesas extraordinárias. Houve também quem quisesse 
extrair dessa classificação um cânon de política financeira: as despesas extraordinárias poderiam ser 
custeadas por empréstimos, ao passo que as ordinárias deveriam ser cobertas exclusivamente por 
tributos”.  
82

 Em contabilidade, utilizam-se as nomenclaturas despesa orçamentária e despesas extra-
orçamentária (Cf. ARAÚJO, Inaldo, ARRUDA, Daniel. Contabilidade Pública – da teoria à prática. 2ª 
ed. São Paulo: Saraiva, p. 100-1.  
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orçamentário e crédito adicional, que é o reverso contábil da mesma moeda83. Essa 

classificação importa para fins de análise de validade da despesa, em vista do 

procedimento. A despesa, como regra, deve constar no orçamento. A Constituição 

autoriza o pagamento de despesa adicional, contudo, com as justificativas da 

imprevisibilidade e por procedimento próprio. As despesas impostas pelo judiciário 

podem se classificar em previsíveis (se transitado em julgado) ou imprevisíveis (se 

em curso o processo judicial). Estas, em função das peculiaridades, recebem 

tratamento diferenciado84.  

Quanto ao âmbito, o Estado pode despender na ordem nacional ou 

internacional. A despesa nacional pode ser definida por exclusão, já que é a regra. 

Será uma despesa internacional se cuidar de contribuição para a Comunidade 

Internacional, em prol dos organismos internacionais de que seja parte o país ou de 

liberalidade por questões humanitárias. Por exemplo, após catástrofes, um país 

pode doar dinheiro à nação necessitada. No entanto, a custo das embaixadas é uma 

despesa nacional. O debate sobre a pertinência das despesas internacionais ocorre 

com frequência em países desenvolvidos, mormente em torno de gastos militares. 

Além da disponibilidade, o volume da despesa internacional depende de pretensões 

diplomáticas. Por exemplo, quanto maior for o volume de dinheiro depositado, pelo 

país, no FMI ou no Banco Mundial, maior é a participação no organismo 

internacional. No Brasil, não há uma preocupação em separar a despesa nacional 

da internacional. Porém, essa distinção se mostra útil, na medida em que evidencia 

a intenção do governo no plano internacional. Além disso, as contribuições 

internacionais precisam ser bem sopesadas em países que têm dificuldades maiores 

que os ajudados85. Outro tema em torno da despesa internacional envolve os 

Direitos Humanos. Até que ponto a despesa internacional será justificada se, 

internamente, há atentados aos direitos sociais fundamentais por falta de verba 

pública.    

                                                 
83

 Luiz Rosa Jr. prefere classificá-las em despesa ordinária (previsível), despesa extraordinária 
(imprevisível) e despesa especial (despesa por força de decisão judicial). ROSA JR., Luiz Emygdio 
Rosa F. Manual de direito financeiro e tributário, p. 36. 
84

 CF art. 100.  
85

 Em vista disso, o partido oposicionista ao Governo da Eslovênia, em 2011, objetou o aporte de sete 
bilhões de euros em Fundo Europeu. Além de ser mais pobre que os demais, a Eslovênia havia 
aplicado plano de austeridade imposto pela União Européia.    
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 Diversas outras classificações são propostas pela doutrina. Boa parte de 

caráter sociológico, como: quanto à utilidade (necessária, útil ou fútil); quanto à 

forma (dinheiro ou serviço); quanto à causa (ordinária ou extraordinária)86.  

Relacionadas com o regime jurídico constitucional da despesa pública e com 

repercussões éticas, têm-se as classificações detalhadas a seguir. 

 

3.1.1. Classificação por Atribuições Jurídicas 

 

 Atribuição jurídica, empregada neste estudo, significa qualquer divisão legal 

de função estatal. O Estado exerce um poder unitário, porém, sujeito a divisão de 

competências a fim de ser operacional e consistente nos seus encargos. Com isso, 

qualquer repartição de atribuição (em sentido amplo) implicará uma divisão de 

despesa pública. São classificações meramente formalistas, nas quais as despesas 

são divididas de acordo com uma parcela da atuação estatal.  

Quanto à competência, a despesa pública será federal, estadual ou municipal. 

Em uma federação, a divisão de competências é orientada pela natureza do 

interesse: nacional, regional ou local. No federalismo brasileiro, a qualidade da 

despesa é bastante prejudicada por vícios do nosso federalismo. Primeiramente, a 

elevação dos Municípios à categoria de ente federado sobrecarregou as despesas 

públicas. De fato, funções que geralmente são gratuitas em outros países, como a 

de vereadores municipais, têm a remuneração vinculada a de Ministros do Supremo 

Tribunal Federal87. Logo após a Constituição de 88, houve uma propagação de 

novos Municípios, com o único intuito de ampliação de repasses federais e 

estaduais. Outra distorção financeira federal é a disciplina da competência executiva 

comum, ou seja, de maneira superposta, atribuindo a dois ou três dos entes deveres 

comuns. Por exemplo, a municipalização do sistema de saúde apresenta graves 

distorções financeiras. Há hospital municipal que atende, além dos munícipes, toda 

a microrregião estadual, embora o repasse estadual e federal se dê com base no 

                                                 
86

 Cf. ROSA JR. Luiz Emygdio Rosa F. Manual de direito financeiro e tributário, p. 33-40; VILLEGAS, 
Héctor Belisario. Curso de finanzas, derecho financiero y tributário. 9ª ed. 2ª reimpresión, 2009. 
Buenos Aires: Astrea., p. 49-54; GOMES, Carlos R. de Miranda. Manual de Direito Financeiro e 
Finanças. 2ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p 69-73; BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à 
Ciência das Finanças. 16 ed., p. 99-102.  
87

 Isso sob o ponto de vista pragmático, já que sempre há elevação em cascata, no Brasil, quando se 
eleva o teto remuneratório dos servidores. A Constituição impõe um teto, não uma vinculação. 
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número de habitantes do Município. Ademais, é reclamação costumeira dos entes 

estaduais e municipais a falta de correlação entre os deveres impostos pela União e 

os repasses federais para o cumprimento desses deveres. Isso faz com que os 

Estados e os Municípios sejam dependentes dos repasses federais, obrigatórios e 

discricionários88. Assim, a classificação da despesa pública pelo critério da 

competência tem importante função: estabelecer uma relação equilibrada entre os 

deveres institucionais (que representam despesas públicas) e o serviço público de 

qualidade (com receitas correspondentes).  

 Em vista da tripartição das funções políticas do Estado, a despesa será do 

Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. A Defensoria Pública, o Ministério Público 

e o Tribunal de Contas também têm tratamento financeiro diferenciado. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal (art. 20) impõe um teto para o gasto em favor desses 

Poderes ou Instituições a partir da receita corrente líquida. A disciplina da repartição 

entre os Poderes da República pauta-se mais em um propósito de estabilidade 

institucional do que em um sentido ético. Com efeito, no Brasil, o Executivo assume 

o encargo de fornecer os mais diversificados direitos fundamentais89, e, mesmo 

assim, o gasto com pessoal há de ser inferior à metade do gasto total com pessoal, 

enquanto o Judiciário pode absorver até seis por cento, o Legislativo até três por 

cento e o Ministério Público até dois por cento. Além disso, existe uma manifesta 

defasagem remuneratória de cargos em prejuízo do Executivo, a despeito de 

equivalência em importância das atribuições.  

 A classificação da despesa em função do orçamento é feita com a seguinte 

divisão: orçamento fiscal, orçamento da seguridade social e orçamento de 

investimento. O orçamento de investimento deve conter a previsão de gastos das 

empresas em que a União detenha maioria do capital social com direito a voto, ainda 

que indiretamente (ou seja, por interposta pessoa jurídica). Um orçamento de 

investimento, em separado, se justifica pela excepcionalidade da intervenção 

econômica do Estado, preservando-se, com isso, o caráter meramente subsidiário 

da intervenção estatal. O orçamento da seguridade social, hoje, é explicado pelo 

impacto das despesas públicas desse setor. Com efeito, em vários países 
                                                 
88

 Trata-se de transferência federal obrigatória a verba do Fundo de Participação dos Municípios e 
dos Estados; cuida-se de transferência federal discricionária a verba repassada por força de 
convênio.  
89

 Alguns exemplos: saúde, segurança pública, segurança nacional, educação, fiscalização, meio 
ambiente, energia, lazer, moradia, emprego.  
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democráticos, a seguridade social tem custo aproximado de 1/5 (um quinto) do PIB. 

O orçamento fiscal é definido por exclusão, englobando todas as demais despesas e 

receitas do Estado. Essa divisão da despesa pública não obedece a um critério 

uniforme; é meramente pragmática: impacto (seguridade social) e especialidade 

(investimento).    

 

3.1.2. Classificação por Categorias Econômicas  

 

 A legislação optou pelo critério econômico90. A classificação por categorias 

econômicas representa uma divisão da despesa pública de acordo com o impacto 

que é causado na economia. Sob essa ótica, a despesa pública será corrente ou de 

capital (art. 12 da LBF).  

Despesa Pública Corrente é a verba que custeia a máquina administrativa 

(despesa de custeio) e a verba que é repassada a outras pessoas jurídicas, sem 

contraprestação desta (transferência corrente). O Governo Federal, através da 

Portaria Interministerial n. 163 de 2001, identifica a despesa corrente em todo gasto 

que não contribui, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de 

capital91.  

Despesa Pública de Capital é o dispêndio de dinheiro em investimentos, 

inversões financeiras e transferências de capital. A referida portaria define a 

despesa de capital como o gasto que contribui, diretamente, para a formação ou 

aquisição de um bem de capital. Bem de capital, na ciência econômica, significa um 

bem capaz de gerar riqueza, ou seja, outro bem. A definição, portanto, depende da 

destinação do bem pelo proprietário. Por exemplo, um automóvel adquirido por uma 

locadora será um bem de capital, pois tem a finalidade de gerar lucro com o aluguel; 

se comprado por uma pessoa física, será um bem de consumo. Em se tratando de 

despesa pública, então, o gasto será de Capital quando visa gerar um acréscimo 

material para o ente público.   

                                                 
90

 As outras classificações também são legais. Porém, decorrem de uma observação doutrinária do 
sistema normativo. Quando se diz que a legislação optou por uma classificação econômica é por 
causa da regulamentação exaustiva desta e por causa de importantes diferenças legais geradas pela 
qualificação da despesa pública como (I) corrente ou (II) de capital, na Constituição, na Lei Básica 
Financeira (Lei 4.320/64) e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000).     
91

In. www.tesouro.fazenda.gov.br. Portaria_Interm_163_2001_Atualizada_2010_25ago2010.pdf.  
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 A diferença reside na geração de riqueza material92, presente na despesa de 

capital e ausente na despesa corrente. A despesa corrente não agrega valor 

econômico para o ente que despende o dinheiro93. “O critério econômico de 

classificação é, pois, a introdução de um ativo no patrimônio do ente público. As 

despesas correntes relacionam-se fundamentalmente à remuneração de serviços. 

São consideradas despesas meramente ‘produtivas’ por se referirem a manutenção 

de utilidades públicas promovidas pelo Estado. As despesas de capital, por sua vez, 

vinculam-se à aquisição ou produção de bens. Seriam ‘reprodutivas’ porque, além 

de criarem utilidades, aumentam a capacidade de produção do país. Daí as 

despesas correntes refletirem a ideia de “aparelhamento do Estado”, ou crescimento 

da máquina pública, enquanto as despesas de capital são vistas como fator de 

promoção do desenvolvimento econômico”94. 

 O regime legal de cada modalidade será detalhado adiante: (1) Despesas 

Correntes, (a) despesa de custeio e (b) transferência corrente; (2) Despesas de 

Capital, (a) investimento, (b) inversão financeira e (c) transferência de capital.  

 

3.1.2.1. As despesas correntes 

A) Despesa de Custeio 

São Despesas de Custeio todos os gastos com a manutenção da estrutura 

administrativa. Abarcam desde o pagamento de remuneração dos agentes públicos 

até o dispêndio com a conservação do patrimônio (inclusive de imóveis95) e os 

materiais de consumo. A ideia é incluir em uma só nomenclatura tudo o que é pago 

pela estrutura do Estado. A própria legislação exemplifica as Despesas de Custeio 

ao determinar a especificação contábil por órgão administrativo (art. 13 da Lei 

4.320/64) com a seguinte divisão: pessoal civil, pessoal militar, material de consumo, 

                                                 
92

 Em contraposição à riqueza imaterial: o conhecimento e os princípios morais.  
93

 Kléber Luiz Zanchim. In. CONTI, José Maurício (coord.) Orçamento Público. São Paulo: RT, 2008, 
p. 66.    
94

 Kléber Luiz Zanchim. In. CONTI, José Maurício (coord.) Orçamento Público. São Paulo: RT, 2008, 
p. 66), citando José Joaquim Teixeira Ribeiro. Lições de finanças públicas. 5 ed. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1997, p. 142.  
95

 É sutil a diferença da despesa em imóveis. Nos termos da Lei 4.320/64, art. 12. § 1º, “classificam-
se como Despesas de Custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, 
inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis”. A aquisição 
de imóvel classifica-se como inversão financeira; a aquisição de imóvel para a execução de uma obra 
pública classifica-se como investimento. Sucintamente, tem-se sobre gasto com imóveis: a) despesa 
de custeio - conversação e adaptação (de imóvel de propriedade estatal); b) inversão financeira – 
aquisição de imóvel; c) investimento – aquisição de imóvel “para obra pública”.  
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serviços de terceiro e encargos diversos96. Essas despesas correspondem à maior 

parcela dos gastos dos entes públicos97.   

 A Lei de Responsabilidade Fiscal cuidou, basicamente, de restringir os 

excessos da Despesa Pública Corrente (tanto a despesa de custeio como a 

transferência corrente). Quanto à despesa de custeio, no art. 17 da LRF, condiciona-

se a ampliação de despesa corrente obrigatória continuada à estimativa do impacto 

orçamentário e à demonstração de origem dos recursos. Nos arts. 18 a 23 da LRF, 

constam severas limitações ao gasto com pessoal.     

B) Transferências Correntes98 

As transferências correntes são os gastos na forma de “repasse de verba” 

para outra entidade orçamentária, no qual inexiste contraprestação do 

beneficiário/destinatário. No conceito legal (art. 12, §2º, da LBF), “classificam-se 

como Transferências Correntes as dotações para despesas as quais não 

corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para 

contribuições e subvenções destinadas a atender à manifestação de outras 

entidades de direito público ou privado”. A própria lei enumera alguns exemplos (art. 

13 da Lei 4.320/64): Subvenções Sociais, Subvenções Econômicas, Inativos, 

Pensionistas, Salário Família e Abono Familiar, Juros da Dívida Pública, 

Contribuições de Previdência Social, Diversas Transferências Correntes. Observe-se 

que algumas despesas com pessoal são classificadas como transferência corrente 

(e não como despesa de custeio): aposentadoria, pensão por morte99.  

                                                 
96

 Como encargos diversos podem ser citados: “sentenças judiciárias” (precatórios judiciais) e 
“despesas de exercícios anteriores” (restos a pagar). Cf. 
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Legislacao/Leis/640317_lei_4320_atualizada.pdf. 
97

 Atente-se para a proximidade da definição com as Despesas de Capital de investimento referente a 
material permanente e aquisição de equipamentos. 
98

 Válido registrar o esclarecimento da Administração: “Observa-se que o termo “transferências”, 
utilizado nos artigos 16 e 21 da Lei nº 4.320/1964 compreende as subvenções, auxílios e 
contribuições que atualmente são identificados em nível de elementos na classificação econômica da 
despesa. Não se confundem com as transferências que têm por finalidade indicar se os recursos são 
aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou por outro 
ente da Federação e suas respectivas entidades e que são registradas na modalidade de aplicação 
constante da atual codificação”. Brasil. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. 
Manual Técnico de Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Aplicado à União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios a partir da elaboração e execução da lei orçamentária de 2009. Volume II 
Manual de Despesa Nacional / Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Orçamento Federal. – 1. ed. – Brasília : Secretaria 
do Tesouro Nacional, Coordenação-Geral de Contabilidade, 2008, P. 39. 
99

 As remunerações têm como contraprestação o trabalho dos servidores.   
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Dessas modalidades de transferências correntes, três mereceram atenção 

especial do legislador: os gastos previdenciários, as subvenções sociais e as 

subvenções econômicas.  

A ampliação das despesas previdenciárias, por força de criação, majoração 

ou extensão de benefício ou serviço previdenciário, depende de prévia indicação da 

fonte de custeio, além de estimativa do impacto orçamentário100. Além disso, a Lei 

9.717/98 estabelece diversas condições para a criação de despesa previdenciária 

em regime próprio estatutário pelos Estados e Municípios. Estas são as principais: (i) 

não pagamento de benefícios distintos do Regime Geral de Previdência Social; (ii) 

ter ‘receita diretamente arrecadada ampliada’ superior às ‘transferências’ 

constitucionais; (iii) integral responsabilidade do ente em caso de extinção do regime 

próprio; (iv) destinação exclusiva das contribuições para o pagamento dos 

benefícios; (v) contribuição a cargo dos entes federados e em valor não inferior à 

contribuição dos servidores. Com essas restrições pretende-se garantir a solvência 

do regime previdenciário, além de evitar a transferência de responsabilidade em 

caso de insolvência por irresponsabilidades gerenciais.   

 As subvenções sociais são as transferências destinadas a cobrir despesas de 

custeio de instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade 

lucrativa (LBF, art. 12, §3º, I). Segundo o art. 16 da LBF, elas visarão “a prestação 

de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a 

suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos, revelar-

se mais econômica”. De acordo com o art. 12, §3º, I, da LBF, também pode ser 

destinada a cobrir despesa de custeio de instituição pública. A ressalva se explicava 

em razão da antiga controvérsia sobre a natureza das fundações públicas. Contudo, 

hoje, não tem pertinência a disciplina de subvenção social para ente público, pois a 

finalidade e o custeio público das fundações públicas decorrem da lei de instituição e 

se admite, no sistema constitucional vigente, a incorporação dessas atribuições pelo 

poder público, para a promoção estatal de direitos culturais. 

                                                 
100

 LRF, art. 24, § 1
o
 É dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento de despesa 

decorrente de: I - concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na 
legislação pertinente; II - expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados; III - 
reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real. 
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 Outra abertura da despesa pública em proveito direto da iniciativa privada se 

dá por meio das subvenções econômicas. O conceito jurídico é bastante confuso e 

elástico. Segundo o art. 12, §3º e inc. II, subvenção econômica é a transferência de 

verba pública para entidade pública ou privada de caráter industrial, comercial, 

agrícola ou pastoril. Deve ser destinada a cobrir despesa de custeio, tal como a 

subvenção social. A subvenção econômica pode favorecer empresa pública ou 

sociedade de economia mista, com a cobertura de déficits de manutenção (LBF, art. 

18). Estas subvenções também podem ter a finalidade de intervenção direta na 

economia para controle de preços, através da cobertura de diferença entre os 

preços de mercado e os preços de revenda, quando o produto se mostrar 

socialmente relevante, como os gêneros alimentícios. Ao invés de cobrir a diferença 

de preço, o Governo pode optar por pagamento de bonificações (LBF, art. 18, 

parágrafo único). A finalidade da subvenção é regular a economia em setor 

relevante. Não se permite, contudo, a concessão de subvenção econômica a 

empresa com fins lucrativos, salvo autorização em lei específica (LBF, art. 19). E as 

instituições do Sistema Financeiro Nacional (bancos), igualmente, não podem ser 

beneficiadas, salvo mediante lei específica e para socorrê-las (LRF, art. 28)101. A 

subvenção econômica através de concessão de crédito a pessoa física ou jurídica 

(sobre a qual o ente federativo não detenha controle), não poderá redundar em 

encargos financeiros inferiores ao custo de captação e nem aos valores definidos 

em lei (LRF, art. 27). A razão dessa precaução se deve ao histórico do 

financiamento público no Brasil, no qual era comum o empréstimo de dinheiro 

público com o pagamento, décadas depois, com correção monetária depreciada102.  

 Por fim, para qualquer modalidade de subvenção econômica ou social, ou 

mesmo outras modalidades de transferência de verba pública para o setor privado, 

exigem-se a autorização por lei específica, o atendimento à lei de diretrizes 

                                                 
101

Porém, isso não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às instituições financeiras 
operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a trezentos e sessenta dias (LRF, art. 
28, §2º).   
102

 “A economista Sheila Najberg, em sua tese de mestrado na PUC, analisou 13.350 empréstimos 
com correção monetária parcial concedidos pelo BNDES entre 1974-87. Concluiu que o Tesouro 
transferiu para as empresas em valores de 1989 em torno de U$$ 3,2 bilhões. As empresas tiveram 
que pagar apenas 26% do empréstimo recebido” (...) “Naquele tempo do dinheiro sem fim, os juros do 
crédito à exportação também eram subsidiados. Todo o dinheiro para os produtores era corrigido 
abaixo da inflação. A disparada dos preços era o melhor negócio para os empresários.” LEITÃO, 
Miriam. Saga brasileira: a longa luta de um povo por sua moeda. Rio de Janeiro: Record, 2011, p. 89 
e 91. 
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orçamentárias e a previsão no orçamento ou em crédito adicional (LRF, art. 26). 

Excetuam-se apenas as transferências procedidas por instituições financeiras (das 

quais o ente seja controlador) e o Banco Central (LRF, art. 26, §1º).  

 

3.1.2.2. As despesas de capital 

A) Investimentos 

Investimento é a despesa pública de capital (portanto, propensa a reproduzir 

riqueza) realizada em103: (i) planejamento e execução de obras públicas ou 

instalações; (ii) aquisição de equipamentos e material permanente104; (iii) 

constituição ou aumento do capital de empresas industriais ou agrícolas105; (iv) 

programas especiais de trabalho.  

Dentre essas modalidades, os programas especiais de trabalho merecem 

atenção especial. Com efeito, uma regra fundamental para a validade da despesa 

pública é a especificação, ou especialidade. São vedadas as dotações globais, ou 

seja, as previsões de gastos sem identificação da classificação legal. Não devem ser 

consignados em lei orçamentária, segundo a legislação, “dotações globais 

destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de 

terceiros, transferências ou quaisquer outras”106. Duas, apenas, são as exceções: a 

reserva de contingência107 e os programas especiais de trabalho.  

Consoante a LBF, art. 20, todos os investimentos devem ser discriminados. 

Porém, “os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam 

cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa poderão 

                                                 
103

 LBF, art. 12, §4º. A decomposição legal separa instalações de obras, e equipamentos de material 
permanente. Contudo, a decomposição administrativa é mais lógica. Junta obras e instalações e 
equipamentos e material permanente.  
104

 Como aeronaves, veículos, aparelhos médico, máquinas de uso industrial, armamento, 
equipamentos esportivos, maquinas agrícola, equipamento de segurança e proteção, mobiliário em 
geral. In. Kléber Luiz Zanchim. In. CONTI, José Maurício (coord.) Orçamento Público. São Paulo: RT, 
2008, p. 75. 
105

 Se forem empresas de caráter comercial ou financeiro será Despesa de Capital na modalidade de 
“Inversões Financeiras” (LBF, art. 13).  
106

 LBF, art. 5º, em consonância com a Constituição, art. 167, I e II. Semelhante previsão existe na 
LRF, art. 5º. § 4

o
 É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com 

dotação ilimitada. 
107

 Segundo o Manual de Despesa Pública do Governo Federal, Reserva de Contingência 
“Compreende o volume de recursos destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros 
riscos, bem como eventos fiscais imprevistos. Essa reserva poderá ser utilizada para abertura de 
créditos adicionais, desde que definida na LDO”. Ou seja, é da própria essência desse fundo de 
despesa a imprevisibilidade e indeterminação.   
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ser custeados por dotações globais, classificadas entre as Despesas de Capital” (art. 

20, parágrafo único, da LBF).  

O programa especial deve preencher os seguintes requisitos108: (a) 

explicação de impossibilidade de subordinação às normas gerais de execução de 

despesa; (b) decomposição em estimativa de custo das obras a realizar e dos 

serviços a prestar; (c) justificativa econômica, financeira, social e administrativa; (d) 

referência a projetos ou atividades novos, “sem similares que possibilitem 

experiências quanto ao desdobramento da despesa em seus respectivos 

elementos”; (e) plano de aplicação segundo modelo da Secretaria do Planejamento 

da Presidência da República.  

De acordo com Machado Jr. e Costa Reais, a ideia legal é “facilitar a 

programação e permitir que certos gastos vinculados à classificação de Despesas 

de Capital possam, por sua destinação, ser previstos globalmente em 

investimentos”109. Porém, a prática tem admitido a inclusão nesse regime especial 

até de Despesas Correntes110. Algumas Leis de Diretrizes Orçamentárias Estaduais 

têm recusado o Investimento em Regime de Execução Especial. Isso é legítimo, 

principalmente em orçamentos menores como os Estaduais e Municipais111.  

Mas, e o que são programas especiais de trabalho? A lei não os define, 

embora seja bem ao estilo da legislação financeiro-orçamentária a conceituação. O 

administrador também não conceitua a expressão. Alguns aspectos podem ser 

deduzidos. (I) Primeiramente, deve expressar um “investimento”, por ser uma 

modalidade dessa despesa de capital. (II) Além disso, deve ser especial, contrário 

ao ordinário. (III) Por programa há que ser aproveitado o conceito do Administrador: 

“Programa é o instrumento de organização da atuação governamental que articula 

um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum 

preestabelecido, mensurado por indicadores instituídos no plano, visando à solução 

de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da 

                                                 
108

 LBF, art. 20, 22, IV, e art. 18 do Decreto n. 93.872/86.  
109

 MACHADO JR, J. Teixeira, REIS, Heraldo da Costa. Rio de Janeiro: IBAM. 30ª ed., p. 64.   
110

 SILVA, Lino Martins. Contribuição ao Estudo para Implantação de Sistema de Custos na 
Administração Pública. 
In.www.tesouro.fazenda.gov.br/Premio_TN/IIpremio/sistemas/2siafpIIPTN/SILVA_Lino_Martins.pdf., 
p. 20.  
111

 Desnecessário que a LDO ressalve as calamidades públicas de Investimento em Regime de 
Execução Especial. Se podem ser objeto de despesas adicionais, extraorçamentárias, por mais razão 
sempre será admitido Investimento em Regime de Execução Especial.   

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/Pre
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sociedade. O programa é o módulo comum integrador entre o plano e o orçamento. 

O plano termina no programa e o orçamento começa no programa, o que confere a 

esses instrumentos uma integração desde a origem”112. (IV) Trabalho é o esforço 

humano para a produção de um bem econômico, serviço ou obra. Ou seja, a 

nomenclatura (programas especiais de trabalho) é imprópria. Todo investimento 

decorre do trabalho e tem como fim o trabalho.  

Talvez por essa razão o administrador prefira, atualmente, a nomenclatura 

“Investimentos em Regime de Execução Especial”113. Abandonou qualquer 

referência a programa e a trabalho. Com efeito, o que torna essa Despesa de 

Capital especial é o seu regime de execução. Segundo Machado Jr. e Costa Reis, 

programas especiais de trabalho são “aqueles que a Administração Pública 

desenvolve através de planejamento a ser executado a longo prazo e que, sempre, 

resultem em investimento”114. E nada mais. Em suma, programa especial de trabalho 

é o investimento programado (antevisto) cujo detalhamento é impossibilitado em 

razão da complexidade (especialidade) por fatores diversos (prazo extenso, 

abrangência de vários setores, enorme quantidade de dinheiro).  

B) Inversões Financeiras 

As Inversões Financeiras são outra modalidade de Despesa de Capital, 

assim, criam ativo ao patrimônio do ente público. O dispêndio em qualquer das 

operações arroladas em lei representa uma inversão financeira: (a) aquisição de 

imóveis, ou de bens de capital já em utilização115; (b) aquisição de títulos 

representativos do capital de empresas; (c) constituição ou aumento do capital de 

entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive 

                                                 
112

 Brasil. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual Técnico de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público: Aplicado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios a partir da 
elaboração e execução da lei orçamentária de 2009. Volume II Manual de Despesa Nacional / 
Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, Secretaria de Orçamento Federal. – 1. ed. – Brasília : Secretaria do Tesouro Nacional, 
Coordenação-Geral de Contabilidade, 2008. PAG. 30. Esse Manual classifica o programa: (i) 
finalístico e (ii) de apoio às políticas públicas e áreas especiais. Essas áreas especiais não têm a 
mesma conotação de programa especial utilizado na lei.  
113

 Consolidação da Lei Básica Financeira editada pelo Ministério do Planejamento.  
114

 MACHADO JR, J. Teixeira, REIS, Heraldo da Costa. Rio de Janeiro: IBAM. 30ª ed., p. 64-65.   
115

 Se a aquisição for conectada a uma obra em andamento, será investimento. A vantagem 
econômica imaterial e especulativa, nesses casos, decorre da “eventual diferença entre o aluguel que 
o ente público deixa de pagar e o custo de captação de recursos para comprar o imóvel.” Kléber Luiz 
Zanchim. In. CONTI, José Maurício (coord.) Orçamento Público. São Paulo: RT, 2008, p. 76. Por 
outro lado, “a construção de um novo edifício é um Investimento, pois que agora estão sendo gerados 
serviços e em consequência se incrementa algo ao PIB” MACHADO JR, J. Teixeira, REIS, Heraldo da 
Costa. Rio de Janeiro: IBAM. 30ª ed., p. 40-1.  
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operações bancárias ou de seguros; (d) constituição de fundos rotativos; (e) 

concessão de empréstimos. 

As Inversões Financeiras se aproximam dos Investimentos. Distinguem-se 

pela natureza do impacto econômico: os investimentos implicam serviços, as 

inversões financeiras, atividade especulativa (rendimentos). Os investimentos geram 

ativos de produção/materiais, enquanto as inversões financeiras traduzem ativos 

pecuniários/imateriais116.    

C) Transferências de Capital 

As Transferências de Capital são a última modalidade de Despesa de Capital. 

Nos termos legais (LBF, art. 12, §6º), são Transferências de Capital: (I) as dotações 

para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou 

privado devam 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; (II) as 

dotações para amortização da dívida pública. 

 

3.1.2.3. Especificação pela natureza no orçamento federal 

 

 Apesar da classificação legal por categorias econômicas, o Manual de 

Elaboração do Ministério da Fazenda segue critério diferente, embora assemelhado. 

A orientação federal117 é identificar as seguintes rubricas: 1 - Pessoal e Encargos 

Sociais; 2 - Juros e Encargos da Dívida; 3 - Outras Despesas Correntes; 4 – 

Investimentos; 5 - Inversões Financeiras; 6 - Amortização da Dívida; 9 – Reserva de 

Contingência.  

O Manual exemplifica com o Município de Campinas/MG, para as metas 

anuais (entre 2009 e 2011) de Despesas da Prefeitura, com a seguinte metodologia 

de cálculo:  

 

                                                 
116

 MACHADO JR, J. Teixeira, REIS, Heraldo da Costa. Rio de Janeiro: IBAM. 30ª ed., p. 40; Kléber 
Luiz Zanchim. In. CONTI, José Maurício (coord.) Orçamento Público. São Paulo: RT, 2008, p. 76. 
117

 Brasil. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Anexo de metas fiscais e relatório 
resumido da execução orçamentária: manual de elaboração: aplicado à União e aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios / Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. 7. ed. atual. Brasília: 
Secretaria do Tesouro Nacional, Coordenação-Geral de Contabilidade, 2007, p. 30. 
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TOTAL DE DESPESAS 

 

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE R$ milhares 

 

NATUREZA DE DESPESA           2009         2010         2011 

 

Despesas Correntes (I)                  100.000    107.000    115.000 

Pessoal e Encargos Sociais             27.000       28.000     30.000 

Juros e Encargos da Dívida            50.000       52.000      55.000 

Outras Despesas Correntes             23.000       27.000     30.000 

 

Despesas de Capital (II)                   25.000      25.500      34.280 

Investimentos                                   10.000        7.800      15.000 

Inversões Financeiras                         9.500      10.500        5.000 

Amortização Financeira                      5.500        7.200      14.280 

 

Reserva de Contingência (III)               500       4.700         8.550 

 

TOTAL (IV) = (I+II+III)                 125.500    137.200    157.830 

  

A respeito da classificação Administrativa, algumas observações se fazem 

necessárias: I - Quanto às despesas correntes: (i) não se acolhe a distinção entre 

custeio e transferência corrente; (ii) realiza-se a divisão em três categorias, sendo 

duas específicas, remuneração de servidores/aposentados e encargos de 

empréstimos; II – Quanto às despesas de capital: (i) especifica apenas a modalidade 

da Transferência de Capital “Amortização Financeira”; III – Inclui a Reserva de 

Contingência, como fundo de reserva para emergências, exigência constante na 

LRF, art. 5º, para o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA). 
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3.2. A LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA 

 

 A formação da despesa pública se sujeita ao princípio da legalidade 

orçamentária. Este se traduz juridicamente em procedimento escalonado de 

previsão do gasto público, que se inicia com o Plano Plurianual (PPA), passa pela 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e pela Lei Orçamentária Anual (LOA) e 

prossegue até a consecução administrativa do dispêndio.  

 O orçamento público é resultado de pleitos democráticos. Com o orçamento, 

pretendeu-se conter a vontade do monarca pelo parlamento. Em seus primórdios, 

cumpria mera função de publicidade da arrecadação e dos gastos. No Estado 

Moderno, o legislador assumiu papel preponderante, de coautor, principalmente com 

o poder de rejeição e o poder de emenda parlamentar.   

 A legalidade orçamentária da despesa pública tem duas facetas distintas: (i) a 

da programação, que parte da premissa de viabilidade de planejamento global dos 

gastos, e; (ii) as exceções à programação.    

  

3.2.1. O Planejamento Orçamentário 

 

 Três são as leis que buscam ordenar e sequenciar, de maneira cíclica, as 

etapas da formação do gasto público: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).  

 O PPA tem por objeto “as despesas de capital e outras delas decorrentes” e 

“as (despesas) relativas aos programas de duração continuada” (CF, art. 165, §1º). 

Ou seja, todas as despesas de capital devam dele constar, contudo, não há 

limitação à despesa de capital, pois abrange “os programas de duração continuada”, 

das quais são exemplos a conservação de imóveis e a manutenção da estrutura 

administrativa ou subvenções sociais e econômicas, as quais são modalidades de 

despesa corrente. Nada obstante, há jurisprudência que exclui qualquer despesa 

corrente do PPA118, fundado no histórico do orçamento plurianual (associado que 

                                                 
118

 TJMG, MS n. 1.0000.00.342904-0/000(1), rel. Des. Célio César Paduani, publicado em 
21/10/2003. Apud. PETTER, Lafayete Josué. Direito Financeiro. 4ª ed. Verbo, p. 196. 



 66  

 

 

era a planos nacionais de desenvolvimento e a investimentos plurianuais119), e com 

o argumento de que os programas de duração continuada seriam os referentes 

sempre a despesas de capital. A praxe administrativo-financeira acolhe outra 

interpretação. Para a Administração Pública Federal, programa de duração 

continuada é a prestação de serviço à comunidade120, o que exclui as despesas 

correntes (remunerações, benefício previdenciários, manutenção administrativa e 

encargos financeiros121), com exceção das subvenções sociais e econômicas.   

A eficácia jurídica do PPA é extremamente reduzida, haja vista a 

complexidade e a imprevisibilidade das variáveis de projeto de gasto público para o 

prazo de quatro anos. Segundo a Constituição, dois são os efeitos do PPA: (i) 

conformar os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na 

Constituição (CF, art. 165, §4º), sendo efeito meramente político; (ii) ser requisito de 

validade para “investimento” com execução superior a um exercício financeiro (CF, 

art. 167, §1º). Neste caso, porém, são admitidas, incondicionalmente, leis aditivas, o 

que tem sido praxe122, reduzindo sobremaneira a eficácia do planejamento inicial e 

tornando o PPA mais um documento de registro de operações orçamentárias.     

 A LDO assume vários objetivos quanto ao dispêndio público, segundo a 

Constituição, art. 165, §2º: estabelecer metas e prioridades da administração; 

estabelecer as despesas de capital para o exercício seguinte; orientar a LOA; e 

propor a política de fomento das agências oficiais. Além dessas atividades 

pertinentes ao gasto público, também há de cuidar de alterações na legislação 

tributária. A LRF, em seu art. 4º, acrescentou outros objetivos, como o equilíbrio 

orçamentário, o controle de custos e as condições para transferência de recursos, 

além de exigir Anexo de Metas Fiscais e Anexo de Riscos Fiscais. 

A eficácia jurídica da LDO é insignificante, conforme se deduz da própria 

dicção dos objetivos normativos, os quais são de caráter exclusivamente político. 

Poucas regras atribuem eficácia jurídica à LDO, como: (i) a revisão do sistema 

remuneratório dos servidores públicos e da carreira pública deve constar de 

autorização específica na LDO (CF, arts. 169, §1º, 51, IV, 52, XIII, e 99, §1º); (ii) o 

art. 9º, §2º, da LRF, autoriza que a LDO exclua determinadas despesas do 
                                                 
119

 Cf. SILVA, José Afonso da. Orçamento-Programa no Brasil, p. 75-86.  
120

 Cf. MILESKI, Helio Saul. O controle da gestão pública. São Paulo: RT, 2003, p. 55. 
121

 Cf. GIACOMONI, James. Orçamento Público. 14ª ed. São Paulo: Atlas, p. 217; 
122

 Cf. Leis n. 9276/96 (PPA 1996-99), 9989/00 (PPA 2000-3), 10.933/04 (PPA 2004-7) e 11653/08 
(PPA 2008-11). 
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contingenciamento de adequação às metas fiscais; (iii) regra na LDO é posta como 

condição para despesa municipal ser revertida em favor de outro ente federado 

(LRF, art. 62), o que geralmente se dá através de convênio entre Municípios para 

atividades de interesse regional.  

 Por fim, o ciclo orçamentário é encerrado com a LOA, que é a lei 

orçamentária por excelência. Nos termos da Constituição, toda despesa pública 

constará da LOA, em uma das três modalidades de orçamento: fiscal, de 

investimento de estatais ou da seguridade social (CF, art. 165, §5º). O objetivo 

primordial da LOA é prever a receita e fixar a despesa, e  somente isso, segundo o 

princípio da exclusividade (CF, art. 165, §8º). A noção de gasto público, para a LOA, 

é sociológica, motivo pelo qual equipara ao uso do dinheiro público a renúncia de 

receita e o empréstimo público (CF, art. 165, §§ 6º e 8º).  

A pretensão da LOA é prever todas as despesas anuais, segundo o princípio 

da universalidade, do qual decorre outro importante princípio: o da especialidade 

(CF, art. 167, I e II), que, por sua vez, significa a realização do gasto público tal 

como previsto na lei orçamentária anual, tanto sob o aspecto qualitativo como 

quantitativo123, sendo corolário do princípio a vedação de créditos ilimitados.  

Apesar do afunilamento propiciado pela LOA e do princípio da especialidade, 

segundo jurisprudência do STF, as regras da lei orçamentária anual não criam 

direitos e também não instituem receitas. Ou seja, a previsão de despesa na LOA 

não é fonte de direito subjetivo e os tributos dependem de lei própria para 

vigência124. A principal eficácia da LOA é vedar a realização de despesa não 

prevista e autorizar a efetivação da despesa fixada. Assim, a eficácia da LOA se 

volta basicamente para a regulação do gasto público125. A lei orçamentária, no 

entanto, tem efeito meramente declaratório e não constitutivo da concretização da 

despesa pública, ou seja, não dispensa a edição de ato estatal específico gerador da 

obrigação de pagar.  

                                                 
123

 PETTER, Lafayete Josué. Direito Financeiro. 4ª ed. Verbo, p. 184. 
124

 Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes, HORVATH, Estevão. Manual de direito financeiro. 6ª ed. RT, p. 
147; Mizabel Abreu Machado Derzi. In. MARTINS, Ives Gandra da Silva, NASCIMENTO, Carlos 
Valder (org.). Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 319; 
BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 16ª ed. P. 441-2.  
125

 Não será tratado nesse estudo o procedimento legislativo e nem o processo de efetivação da 
despesa pública: ato estatal gerador do gasto (que pode ser licitação, nomeação de servidor, 
processo judicial, processos administrativos diversos como desapropriação ou concessão de 
benefício ou lei que atribui serviço público), o empenho, a liquidação e a ordem de pagamento 
(denominados de estágios da despesa pública). 
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3.2.2. Exceções às Previsões Orçamentárias 

 

 Da forma como está regulamentado o processo orçamentário, tem-se a 

impressão de suficiência e eficiência da previsão dos gastos públicos. Há, porém, 

um distanciamento entre a teoria e a prática orçamentária.  

Seis medidas diluem o impacto do planejamento fiscal, algumas de natureza 

orçamentária, outras de caráter extraorçamentário.  

 A primeira diz respeito aos créditos adicionais, que podem se destinar para 

reforçar dotação orçamentária insuficiente (suplementar), para cobrir despesas 

urgentes e imprevistas resultantes de guerra, comoção intestina ou calamidade 

pública (extraordinário) ou para novos programas ou atividades que careciam de 

“dotação específica” (especial). O crédito adicional suplementar ou especial depende 

de lei, de disponibilidade de recurso e de justificativa, já o crédito adicional 

extraordinário pode ser aberto por medida provisória e pode legitimar a tomada de 

empréstimo126.  

 A segunda medida que interfere no planejamento prévio é a realocação do 

crédito orçamentário por meio de transposição, remanejamento ou transferência de 

despesas, entre categorias de programação ou órgãos, a qual é permitida desde que 

autorizada previamente pelo legislador (CF, art. 167, VI). Atente-se para a 

incondicionalidade objetiva ou material da realocação do gasto público, sendo 

permitida com a única condição de aprovação pelo Legislativo, motivo pelo qual não 

se confunde com os créditos adicionais127.   

 A terceira medida que dilui a eficácia do planejamento fiscal são as leis 

aditivas ao plano plurianual, sem restrições, salvo a autorização legislativa.   

 Além dessas, há interferências extraorçamentárias. Dentre estas, três se 

destacam.  

 As despesas obrigatórias precedentes (em relação ao ciclo orçamentário) 

constituem o primeiro aspecto que reduz a margem de liberdade do planejamento 

governamental. Por exemplo, o custo da manutenção dos prédios, da remuneração 

                                                 
126

 Cf. Constituição, arts. 167, II e II, §§ 2º e 3º, 62, §1º, I, e Lei 4.320/64, arts. 41-6.  
127

 Cf. GIACOMONI, James. Orçamento Público. 14ª ed. São Paulo: Atlas, p. 307-8. 
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dos servidores ou da instituição de serviços públicos somente influencia a 

programação do dispêndio na primeira previsão, pois tende a se perpetuar.    

 Além disso, a liberdade de conformação do administrador na análise da 

conveniência do dispêndio e na delimitação do interesse público também pode 

redimensionar o planejamento orçamentário inicial. Observe-se que, de regra, o ato 

estatal gerador do dispêndio é um ato administrativo, como a desapropriação, a 

nomeação, a realização de concurso público ou licitação. Sob a ótica financeira, a 

principal medida que interfere no ciclo orçamentário é o contingenciamento (LRF, 

art. 9º).  

 Por fim, a última medida que interfere no planejamento orçamentário é o 

ativismo judicial. O direito financeiro, aliás, não está dogmaticamente estruturado 

para incorporar os influxos do ativismo judicial nas contas públicas. O instituto criado 

para organizar as imposições foi o precatório judicial, mas este se presta às 

obrigações de pagar, em regra, de caráter indenizatório (pretérito). Contudo, o 

ativismo judicial se volta para atividades administrativas, para determinações de 

obrigações de fazer, de efeito imediato e futuro. Outrora insignificante, o ativismo 

judicial, nos últimos trinta anos, desenvolveu-se sem preocupação alguma com o 

“custo das sentenças”. De uma forma ou de outra, da nomeação de um servidor até 

a determinação de construção de creche, há um custo público no cumprimento de 

decisões. Embora as lides judiciais transcorram sem nenhum exame financeiro-

orçamentário, o número de ações e a quantia dos valores envolvidos demandam 

resolução adequada.  

 

3.3. CRÍTICAS À FORMAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA 

 

 A formação da despesa pública, no processo orçamentário, se orienta pela 

classificação econômica. Mas, qual a utilidade jurídica de separar as atividades do 

Estado entre aquelas que “geram” e aquelas que “reproduzem” riqueza? Nenhuma. 

Inexiste disposição normativa que atribua significação jurídica a essa distinção. 

Aliás, sob o regime econômico capitalista moderado, acolhido pela Constituição 

brasileira, pode-se asseverar que a reprodução de riquezas é um direito-dever da 

iniciativa privada. Além do mais, essa distinção carece de conotação constitucional e 

de influxo jusfundamental.  
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A utilidade identificada não é nada além da contábil, no sentido de 

levantamento de dados. De fato, a contabilidade pública, após a classificação 

institucional (que é a divisão por unidades orçamentárias), se vale da classificação 

por natureza da despesa, a qual é dividida em cinto categorias, segundo a Portaria 

Interministerial STN/SOF n. 163/2001, Anexo II: categoria econômica (que é a legal 

– “c”), grupo de natureza da despesa (“g”), modalidade de aplicação (“mm”), 

elemento de despesa (“ee”) e desdobramento do elemento de despesa (“dd”). Outra 

classificação contábil é a funcional-programática. De acordo com esta divisão, nos 

termos da Portaria n. 42/99, a despesa pública é identificada segundo uma das 28 

funções e 109 subfunções128.   

A relação entre o gasto público e os valores jurídicos não é tratada pelo 

direito financeiro brasileiro. Contudo, a omissão dessa interface é a causa primária 

para a falta de ética, tanto econômica como jurídica. O direito pós-moderno não 

pode mais olvidar a interação primária da economia pública justa: a sinceridade do 

Estado quanto à correlação entre os deveres prioritários e a destinação do gasto 

público para os mesmos.  

 O vazio valorativo-normativo da classificação da despesa pública se reflete 

inexoravelmente no processo de formação do gasto público.  

 Algumas verdades sobre o processo de formação da despesa pública (no 

orçamento público) hão de ser tomadas em conta. A primeira é a imprevisibilidade. 

De fato, a capacidade de realização do gasto público é mais intuitiva, do que 

científica. A segunda assertiva irrefutável é a tradicional dissociabilidade entre 

economia e direito. Por questões políticas e econômicas variadas, o direito jamais 

conseguiu correlacionar escala de prioridades normativas com prioridades de gasto, 

em grande medida em função da formação jurídica do direito moderno se dar com 

                                                 
128

 Cf. GIACOMONI, James. Orçamento Público. 14ª ed. São Paulo: Atlas, p. 96. “O critério funcional 
de classificação da despesa possui duas categorias: função e subfunção. A função é entendida como 
"o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público". Já a 
subfunção "representa uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto de 
despesa do setor público". A nova classificação funcional compreende 28 funções e 109 subfunções. 
O aumento do número de funções em relação à classificação funcional-programática decorre, 
basicamente, da opção em transformar em duas o que era, antes, uma função agrupada. Exemplo: 
na classificação funcional-programática, Educação e Cultura formavam a Função 08; na nova 
classificação, passam a constituir as Funções 12 e 13, respectivamente.19 O classificador apresenta 
igualmente novidades, visando destacar novas áreas em que ação do Estado passa a ter especial 
significado. É o caso, por exemplo, das Funções 03 — Essencial à Justiça; 14 — Direitos da 
Cidadania; 19 — Gestão Ambiental; 21 — Organização Agrária; e 27 — Desporto e Lazer.”” 
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base no individualismo. A terceira sentença diz respeito à tensão da pós-

modernidade entre eficácia objetiva dos direitos fundamentais e a esgotabilidade dos 

recursos. A quarta verdade, resultante do processo de formação do gasto público, é 

a limitação do caráter jurídico do orçamento público, o qual se volta basicamente 

para contrabalancear o interesse entre os poderes executivo e legislativo.  

Tudo isso agrava a ineficácia jurídica e esvazia o debate do dispêndio público 

de caráter ético. Com efeito, o processo orçamentário, no que se refere ao gasto 

público, nada mais pretende do que acomodar as forças políticas. O procedimento 

se torna um fim em si mesmo. A imprevisibilidade econômica, atuarial e política faz 

com que a eficácia jurídica seja tida como impertinente. Por conseguinte, a influência 

moral normativa é refutada sumariamente. A única alternativa é encontrada no 

planejamento político cíclico do orçamento-programa.  

Contudo, o orçamento-programa não informa aonde se pretende chegar com 

o dispêndio público. O orçamento-programa brasileiro é um mecanismo político 

posto para recusa de cientificidade mínima, de ética mínima e de eficácia mínima do 

sistema normativo, pois atribui ao orçamento a prerrogativa absoluta de ordenar o 

gasto público. Imagina-se suficiente a regulamentação burocrática em 

procedimentos legislativos como a LDO e o PPA, nada obstante sejam meros 

projetos políticos. “No plano da reforma da Constituição Orçamentária parece-nos” – 

diz Ricardo Lobo Torres – “imprescindível extinguir os planos plurianuais e a lei de 

diretrizes orçamentárias, instrumentos que se não compaginam com a ordem 

democrática aberta e com o sistema presidencialista de governo, e que têm sido 

uma das causas dos atrasos na aprovação do orçamento. Necessário, ainda, 

restringir o poder de apresentação de emendas por parte dos deputados e 

senadores, dando-se maior responsabilidade às bancadas dos partidos”129. Nada 

impede que as cautelas do PPA e da LDO sejam debatidas em uma única 

oportunidade, na LOA. É uma burocracia injustificada, não condiz com a realidade 

pós-moderna. De maneira mais efetiva, o PPA e a LDO poderiam resumir-se em 

mero comunicado do Executivo aos demais Poderes e à População. O resultado 

prático do planejamento orçamentário existente é o inchaço e a incompreensão da 

                                                 
129

 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V: o orçamento 
na Constituição. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 387.    
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CAPÍTULO 8 – CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costuma-se – no direito brasileiro – abordar o problema da ineficácia 

constitucional no conflito de poderes da República, entre ativismo judicial e 

democracia orçamentária. Nesse trabalho, buscou-se mudar o enfoque e tentou-se 

identificar a causa real da ineficácia jurídica na inexistência de uma estrutura ético-

constitucional da despesa pública.  

A escassez pública foi apontada como a razão primordial do descumprimento 

dos deveres estatais. Portanto, os dilemas da ética público-econômica se tornam e 

representam, igualmente, dilemas de ética público-jurídica.  

 Diante disso, duas conclusões emanaram naturalmente: (i) a insubsistência 

da dogmática jurídica atual para o problema da ineficácia constitucional e; (ii) a 

necessidade de um sistema de gasto público, o qual – diante da manifesta 

inexistência – teve de ser deduzido da ética e do constitucionalismo. A dissertação 

desenvolveu essa segunda conclusão. 

O cerne da argumentação está na possibilidade de fixação de parâmetros 

éticos, os quais devem permitir a formação da despesa pública segundo critérios 

axiológicos e propiciar o julgamento adequado da moralidade, que é diuturnamente 

ocultada no complexo processo orçamentário. Do contrário, o debate se perpetua 

em torno de questões procedimentais, as quais não enfrentam os entraves 

verdadeiros e nem expressam os valores do ordenamento.  
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A investigação positivista se exime dessa crítica. Afinal, qual a importância 

em se defender a eficácia das leis orçamentárias, se ausente propósito ético no 

gasto público? Qual a importância em defender a prevalência da posição do 

legislador frente ao administrador, se olvidado os deveres estatais? Qual a 

pertinência do ativismo judicial desenfreado, se a escassez pública não é sequer 

sabatinada? Qual o desiderato em levantar a reserva do possível, se não se 

investiga o possível da reserva (financeira)?  

Por isso que a restrição do debate ao direito positivo, além de pobre 

cientificamente, é falho, porquanto incapaz de assimilar a principal causa de 

ineficácia constitucional: a escassez pública. Desta feita, a ética e o 

constitucionalismo são os instrumentos teóricos que possibilitam a dedução de 

premissas éticas do ordenamento jurídico com relação ao gasto público.  

Compreender a realidade é o primeiro passo para a fundamentação 

persuasiva de um padrão ético do gasto público, tão predisposto que é a 

manipulações ideológicas. A dissociação entre a realidade financeira e os deveres 

estatais propaga a descrença no sistema jurídico; em contrapartida, a ética busca a 

aproximação. A inflação legislativa enfatiza a soberania orçamentária; de outra 

forma, a ética parte da Constituição e dos deveres estatais. 

As finanças públicas abrangem a receita pública, a despesa pública e o 

orçamento público. Juridicamente, porém, a doutrina se restringe ao primeiro e ao 

último aspecto, respectivamente, com o direito tributário e o direito orçamentário. O 

gasto público, como exceção do procedimento formal de despender, carece de 

conotação normativa.   

A tributação alcançou independência dogmática por se amparar em critério 

objetivo: a capacidade contributiva. A delimitação da economia privada, através do 

Estatuto do Contribuinte (CF, art. 150), é fator determinante para o aperfeiçoamento 

do sistema tributário. Assim, o ímpeto de arrecadação estatal é eticamente contido 

pelo próprio ordenamento. Igualmente, o direito orçamentário cumpre importante 

missão institucional ao equilibrar os poderes atuantes sobre a economia pública. 

Mas, qual a ratio por trás da omissão na disciplina valorativa do gasto público? 

Simples, regular o gasto público é o mesmo que regular a economia pública. A 

omissão – nas relações de poder – jamais representará desprezo, é pura opção 
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ideológica. Juridicizar a economia pública traz consigo a tomada de posições éticas, 

nem sempre condizentes com o poder econômico dominante.  

O objetivo inicial do estudo teve como meta depurar o âmago da despesa 

pública no direito financeiro-orçamentário, o que se deu em duas frentes: (i) a 

utilidade do conceito sociológico de despesa pública, englobando todo uso do 

dinheiro público; (ii) a formação da despesa pública como mero instrumento legal de 

equilíbrio de poder. Em suma, pretendeu-se separar o processo orçamentário do 

procedimento legal para examinar o conteúdo da decisão de gastar.  

Com relação ao mérito da decisão de despender a verba pública, no entanto, 

é tido como discricionário, ou seja, “sem baliza normativa”, com exceção dos 

princípios constitucionais. Cabe ao poder político determina o gasto público, 

periodicamente, segundo os valores que os representantes carregam consigo. Não 

se deixou de averbar a evolução que o orçamento público patenteou para a 

consolidação dos regimes democráticos. Contudo, não é mais suficiente, consoante 

paradigmas destronados pelo Estado pós-moderno.  

A encruzilhada insolúvel pelo positivismo, a que o Estado moderno prefere 

eclipsar, diz respeito aos deveres estatais condicionados à economia pública, ou de 

outra forma, à ética econômica segundo o sistema jurídico. Algumas constatações 

não podem ser refutadas, como: (i) os deveres estatais são dependentes do poder 

econômico; (ii) a escassez pública atua de maneira holística, enquanto os princípios 

jurídicos não; (iii) a definição do gasto público afeta tudo e todos, mas se dá no 

plano infralegal, no qual é incompreensível – de regra – a formação da escassez 

pública; (iv) o mérito da decisão de despender é insindicável, pois carente de 

critérios normativos, e, por conseguinte, esvaziado sob a perspectiva ética, já que 

submersa em intensa relação de poder político e econômico; (v) os deveres estatais 

estão desprotegidos contra a sua principal aflição: a falta de recursos.     

Por isso que o ponto de partida houve de ser uma teoria da despesa pública, 

já que o uso do dinheiro público expressa a gênese fundamental da relação direito-

economia.  

A realidade ética impôs a inquirição da tormentosa relação entre a economia 

e o direito. E a teoria da despesa pública encontra nessa interação a maior 

dificuldade, já que ambas são independentes e se inter-relacionam com o poder e a 

ética. Apesar dos embaraços, na pós-modernidade, a postura omissiva não mais se 
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sustenta. O ordenamento jurídico há de assumir posições econômicas, e a 

economia pública deve se nortear pelos deveres ético-constitucionais.  

O vínculo entre economia e direito contém verdades e sofismas. Um sofisma 

combatido foi o da impreterível renovação de prioridades através de leis 

orçamentárias; uma verdade defendida foi a viabilidade de um padrão ético mínimo 

do gasto público de caráter extra-orçamentário.  

Ao se explorar um modelo mínimo, não se pretendeu justificar previamente, 

por exemplo, a legitimidade de todo e qualquer despesa pública, como a 

remuneração justa de um professor público, ou o gasto que cada município deve 

alocar para a urbanização da cidade. Jamais. A linha filosófica seguida, aliás, 

deixou explícita a recusa de qualquer reducionismo absoluto do sentido de justiça a 

uma expressão.  

No direito posto, a decisão de gastar é a escolha política por excelência. 

Extremando essa faceta, não se enxerga nem mesmo na liberdade Constituinte 

tamanha abertura de decisão. De fato, ao se promulgar uma nova ordem 

constitucional, o espírito revolucionário é mais palpável que a finalidade do gasto 

público: o interesse público, exercido que é dentro da realidade econômico-jurídica. 

Não se pretendeu, com isso, excomungar tão nobre conquista democrática. No 

entanto, tal como o orçamento público, o interesse público não consegue exprimir a 

vontade do sistema normativo, ainda mais quando diluída a noção ética na 

dessemelhança social brasileira.  

O gasto público abusivo deveria ser contido através dos princípios 

administrativos, como a transparência, a publicidade, a impessoalidade e a 

eficiência, mas – de fato – não o é. Sustentou-se, portanto, a partir dos princípios da 

moralidade e do devido processo legal substancial, a abertura crítica do sistema 

jurídico pela ética. Segundo essa avaliação, o interesse público em despender pode 

ser legitimamente densificado, segundo parâmetros ético-constitucionais deduzidos 

da realidade normativa, de modo a permitir a formação justa da escassez pública 

em consonância com o possível da reserva financeira, o que resulta, em síntese, na 

busca pela sinceridade financeira.   

Em suma, o pensamento foi desenvolvido a partir da crítica ao positivismo 

vigente, no qual é refutada a gradação do interesse público, para concluir que a 

superação da crise constitucional (no sentido de baixa eficácia quanto aos deveres 
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estatais) depende – necessariamente – do escalonamento normativo das 

prioridades em gastar a verba pública.  

Isso conduziu, na sequência da dedução lógica do problema, à classificação 

ético-constitucional da despesa pública, como mecanismo de aperfeiçoamento das 

finanças públicas, sendo o esboço da teoria da despesa pública. 

 Por fim, realizou-se breve apanhado do conteúdo ético presente em vários 

institutos financeiro-orçamentários de forma a uni-los em um sistema de garantias 

institucionais que permita dar eficácia à gradação do gasto público.  

Nessa perspectiva, as implicações financeiras do ativismo judicial são vistas 

como reação, e não como solução, tal como a réplica conservadora da Reserva do 

Possível, já que apresentam falhas estruturais quanto aos propósitos ético-

constitucionais da despesa pública.  

 As consequências práticas da teoria da despesa pública são diversas, a 

começar pelas garantias indicadas que sintetizam a proteção legal do escorço ético: 

maximização, aplicação e coerência do dispêndio público. No plano legislativo 

federal, a correlação entre atribuições estatais e a condição financeira assume 

papel decisivo na formatação do federalismo fiscal. Por exemplo, é antiético criar 

Municípios sem estrutura financeira ou, por outro viés, impor obrigações aos 

Municípios manifestamente insuportáveis financeiramente.  

No plano administrativo-financeiro, independentemente de inovações 

legislativas, as sugestões postas podem ser aplicadas na celebração de convênios 

ou consórcios públicos.  

Por fim, quanto ao controle externo, a cargo do Judiciário ou do Tribunal de 

Contas, a exposição pode subsidiar uma mudança do ativismo judicial, mais 

ocupado com o controle negativo, do que com o controle positivo. Atente-se que, 

neste, tem relevância o conflito de bens fundamentais, naquele, não. Afinal, a 

investigação ético-constitucional da despesa pública nada mais pretendeu do que 

objetivar a conceituação da moralidade do gasto público.  
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