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RECURSO – MPU Técnico

BANCA: CESPE

ANO: 2018

MATÉRIA: AFO

PROFESSOR: Fernando Aprato

AVISO: O texto abaixo, para o pedido de recurso, é meramente ilustrativo e não deve ser 
copiado. Serve para orientar a apresentação dos aspectos relevantes de correções de 
provas de concursos públicos. O conteúdo deve ser escrito com suas próprias palavras. 

Questão 106.

Recursos públicos utilizados para a aquisição de equipamentos destinados a escolas públicas 
são oriundos de fontes sem vinculação direta com o orçamento.

Gabarito Preliminar = C

Cabe recurso:

Art. 167. São vedados:

[...]

IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição 
do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação 
de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento 
do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, 
respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações 
de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º 
deste artigo;
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O princípio da não vinculação (ou não afetação) de receitas dispõe que nenhuma receita de 
impostos poderá ser reservada ou comprometida para atender a certos e determinados gastos, 
salvo as ressalvas constitucionais, e dentre as ressalvas encontram-se os recursos vinculados à 
educação.

Ocorre que os entes públicos podem utilizar também fontes não vinculadas para a Educação. 

Por não possibilitar uma interpretação objetiva por parte do candidato, solicita-se a ANULA-
ÇÃO da questão.

Questão 108.

O exercício financeiro do governo federal poderá ter início no dia 1.º de abril de determinado 
ano, desde que termine no dia 31 de março do ano seguinte, em respeito ao princípio da anu-
alidade.

Gabarito Preliminar = E

Cabe recurso

De Acordo com o princípio da anualidade o orçamento deve ser elaborado e autorizado para 
um determinado período de tempo, geralmente um ano. A exceção se dá nos créditos especiais 
e extraordinário autorizados nos últimos quatro meses do exercício, reabertos nos limites de 
seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício subsequente.

Este princípio tem origem na questão surgida na Idade Média sobre a anualidade do imposto. 
E aí se encontra a principal consequência positiva em relação a este princípio, pois dessa forma 
exige-se autorização periódica do Parlamento. No Brasil, o exercício financeiro coincide com 
o ano civil, como sói acontecer na maioria dos países. Mas isso não é regra geral. Na Itália e 
na Suécia o exercício financeiro começa em 1/7 e termina em 30/6. Na Inglaterra, no Japão e 
na Alemanha o exercício financeiro vai de 1/4 a 31/3. Nos Estados Unidos começa em 1/10, 
prolongando-se até 30/9.

Fonte: http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao

Observem algumas questões da banca aplicada em concursos anteriores:

(CESPE – Auditor – Contas Públicas – TCE/PE – 2017)

Dado o princípio da anualidade orçamentária, os orçamentos públicos das diversas esferas de 
governo devem ter vigência de um exercício financeiro e coincidir com o ano civil.

Gabarito definitivo: Errada
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Segundo o princípio da anualidade, o orçamento deve ser elaborado e autorizado para um 
período de tempo chamado exercício financeiro. Já a Lei 4.320/64 determina que o exercício 
financeiro coincida com o ano civil. Entretanto, a doutrina majoritária defende que o fato do 
exercício financeiro coincidir ou não com o ano civil não afeta o princípio da anualidade.

(CESPE – Analista Administrativo – IBAMA – 2013)

Considere que um parlamentar tenha apresentado projeto de lei para revogar uma norma 
vigente, segundo a qual o exercício financeiro deve coincidir com o ano civil. Nessa situação, é 
correto afirmar que, ainda que esse projeto de lei seja aprovado, o princípio orçamentário da 
anualidade continuaria em vigor no Brasil.

Gabarito definitivo: Certa

A Lei 4.320/1964 poderia ser alterada, porém não desconfiguraria o princípio, pois o conceito 
de anualidade não está relacionado ao ano civil, mas com o exercício financeiro e o período 
de 12 meses.

Podemos observar que  segundo a legislação e a própria jurisprudência da banca a questão está 
correta.

Gabarito preliminar da CESPE: ERRADA

Questão 111.

Cabe à lei de diretrizes orçamentárias fixar prazo para o presidente do Supremo Tribunal 
Federal e os presidentes dos tribunais superiores encaminharem as propostas orçamentárias 
dos respectivos órgãos.

Gabarito Preliminar = C

Cabe recurso

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.

§ 1º Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados 
conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 2º O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete:

I – no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, 
com a aprovação dos respectivos tribunais;
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II – no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais 
de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais.

§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias 
dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, 
para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orça-
mentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º deste artigo. 

§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo 
com os limites estipulados na forma do § 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessá-
rios para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. 

§ 5º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas 
ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orça-
mentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares 
ou especiais. 

Lei 13.472/2018 – LDO

Das diretrizes específicas para os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público da 
União e a Defensoria Pública da União 

Art. 24. Os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria 
Pública da União encaminharão à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – Siop, 
até 15 de agosto de 2017, suas propostas orçamentárias, para fins de consolidação do Projeto de 
Lei Orçamentária de 2018, observadas as disposições desta Lei. 

§ 1º As propostas orçamentárias dos órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público da 
União, encaminhadas nos termos do caput, deverão ser objeto de parecer do Conselho Nacional 
de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, de que tratam os art. 103-B e art. 130-
A da Constituição, respectivamente, a ser encaminhado à Comissão Mista a que se refere o § 
1º do art. 166 da Constituição, até 28 de setembro de 2017, com cópia para a Secretaria de 
Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

§ 2º O disposto no § 1º não se aplica ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de 
Justiça, ao Ministério Público Federal e ao Conselho Nacional do Ministério Público. 
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Apesar de haver comando constitucional (art. 99, § 2º, I) concedendo competência ao Presi-
dente do Supremo Tribunal Federal para encaminhar a proposta do referido tribunal para con-
solidação pelo chefe do Pode Executivo, em atendimento ao princípio da unidade ou totalida-
de, a LDO de 2018, Lei nº 13.472, de 08 de agosto de 2017, em seu artigo 24 fixa prazo para 
encaminhamento da proposta parcial de orçamento à Secretária de Orçamento Federal – SOF 
somente aos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público da União e Defensoria Pública 
da União, não havendo nenhuma menção ao Supremo Tribunal Federal.

Gabarito preliminar da CESPE: CERTA

Pelo acima exposto, solicita-se a troca do gabarito para ERRADA.

Questão 116.

No caso de o Poder Legislativo ter aprovado a lei orçamentária anual antes do início do exercício 
financeiro, nenhum dos estágios da despesa pública terá sido executado até o momento da 
fixação da despesa.

Gabarito Preliminar = C

Cabe recurso

A fixação ou programação da despesa orçamentária, estágio doutrinário,  insere-se no processo 
de planejamento, apesar de não estar previsto na Lei 4320/1964. É a dotação inicial da LOA 
que, segundo o princípio do equilíbrio, visa assegurar que as despesas autorizadas não serão 
superiores à previsão das receitas.

Assim, a fixação é concluída com a autorização dada pelo Poder Legislativo por meio da lei 
orçamentária anual, ressalvadas as eventuais aberturas de créditos adicionais no decorrer da 
vigência do orçamento.

Conclui-se que se o PLOA foi aprovado pelo Poder Legislativo e já passou pelo estágio da Fixação 
de despesas pelo Poder Executivo. Logo esta ERRADA afirmar que nenhum estágio terá sido 
executado, pois o primeiro estágio é a Fixação seguida pelo Empenho, Liquidação e Pagamento.

Gabarito preliminar da CESPE: CERTA

Pelo acima exposto, solicita-se a troca do gabarito para ERRADA.
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Questão 118.

Situação hipotética: Um órgão público executa regularmente determinada despesa corrente, 
que foi fixada por obrigação legal por um período superior a dois exercícios. Assertiva: Nessa 
situação, essa despesa só poderá ser aumentada se a estimativa do impacto orçamentário e 
financeiro do aumento for calculada e demonstrada, além de ser comprovada a origem dos 
recursos para o seu custeio.

Gabarito Preliminar = C

Cabe recurso

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução 
por um período superior a dois exercícios.

§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos 
com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu 
custeio.

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da 
despesa será acompanhado de:

I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e 
nos dois subsequentes;

A LRF conceitua despesa obrigatória de caráter continuado em seu artigo 17.

Já em seu parágrafo 1º determina que os atos que criarem ou aumentarem a despesa obriga-
tória de caráter continuado demonstrar a origem dos recursos e ser instruído com a estimati-
va do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 
subsequentes.

Como está redigida a questão – “só poderá ser aumentada se a estimativa do impacto orça-
mentário e financeiro do aumento for calculada e demonstrada” – não há como saber se o 
impacto orçamentário a que refere-se é de um, dois ou mais exercícios.

Pelo acima exposto, solicita-se a troca do gabarito para ERRADA.


