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Questão 107 

Questão 107 - (CESPE/MPU/TÉCNICO/2018) O exercício financeiro do governo federal poderá ter 

início no dia 1º de abril de determinado ano, desde que termine no dia 31 de março do ano seguinte, 

em respeito ao princípio da anualidade. 

Gabarito preliminar do CESPE: ERRADA 

Solicito a anulação da questão ou alteração do gabarito para CERTA, pelos motivos a seguir expostos. 

Embora o artigo 34 da Lei 4.320/64, deixe claro que o exercício financeiro deve coincidir com o ano civil 

no Brasil, a assertiva, em verdade, trata do Princípio da Anualidade, segundo o qual deve ser 

respeitado o período de 12 meses.  

De acordo com o Princípio da Anualidade ou Periodicidade, o Orçamento Público deve ser elaborado e 

autorizado para um determinado período de tempo.   

O Princípio da Anualidade ou Periodicidade surgiu na Inglaterra para positivar a ideia de que deve haver 

uma autorização periódica do Parlamento no que diz respeito ao Orçamento. Adotado na grande 

maioria dos países ocidentais, é largamente aplicado em países que adotam exercícios financeiros 

distintos do ano civil, como, por exemplo, os Estados Unidos da América (começa em 01/10 e termina 

em 30/09) e a própria Inglaterra (01/04 a 31/03), berço do mencionado Princípio.  

JURISPRUDÊNCIA – QUESTÕES ANTERIORES DO CESPE 

Temos 2 questões de concursos anteriores elaborados pelo CESPE que abordaram o Princípio da 

Anualidade e cujos gabaritos oficiais corroboraram o entendimento que acabamos de expor. 



 

(CESPE/TCE/PE/AUDITOR/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.  

Resposta oficial do CESPE: ERRADA 

Embora, os orçamentos no Brasil costumem ter vigência de um exercício financeiro e coincidirem com 

o ano civil, estando essa situação prevista tanto no MTO - MANUAL TÉCNICO DO ORÇAMENTO 2018 

quanto na Lei 4.320/64, o CESPE considerou essa assertiva como ERRADA. 

O erro da assertiva consistiu em afirmar que a "coincidência" entre exercício financeiro e ano civil se 

deve ao princípio da anualidade orçamentária, já que o conceito de anualidade não está relacionado ao 

ano civil, mas com o exercício financeiro e com o período de 12 meses. 

(CESPE/IBAMA/ANALISTA/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 oficial do CESPE: CERTA 

Em outras palavras, o CESPE afirmou nessa questão que a Lei 4.320/1964 poderia ser alterada no que 

diz respeito ao exercício financeiro e ao ano civil, sem contrariar o Princípio da Anualidade, já que o 

conceito de anualidade não está relacionado ao ano civil, mas com o exercício financeiro e com o período 

de 12 meses. 

Assim, podemos concluir que para atender ao Princípio da Anualidade ou Periodicidade, O exercício 

financeiro do governo federal poderá ter início no dia 1º de abril de determinado ano, desde que 

termine no dia 31 de março do ano seguinte, em respeito ao princípio da anualidade.  

 

 

 



 

Questão 109 

2) Questão 109 - (CESPE/MPU/TÉCNICO/2018) Recursos públicos utilizados para a aquisição de 

equipamentos destinados a escolas públicas são oriundos de fontes sem vinculação direta ao 

orçamento. 

Gabarito preliminar do CESPE: CERTA 

Solicito a anulação da questão ou alteração do gabarito para ERRADA, pelos motivos a seguir expostos. 

De acordo com a nosso CF/88, a questão está errada, já que embora o seu artigo 167, vede a vinculação 

de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, essa vedação é excluída pelo inciso IV no que diz 

respeito à 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. 

Abaixo reproduzimos o mencionado inciso com grifos nossos: 

“ 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”. 

Dessa forma, podemos concluir que os recursos destinados para 

educação podem ser vinculados. 

 

 

 

 

 

 



 

Questão 117 

3) Questão 117 - (CESPE/MPU/TÉCNICO/2018) 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 executada até o momento da fixação da despesa. 

Gabarito preliminar do CESPE: CERTA 

Solicito a anulação da questão ou alteração do gabarito para ERRADA, pelos motivos a seguir expostos. 

Na situação apresentada, temos que os estágios inerentes às fases 

de elaboração até aprovação da LOA foram realizados, o que nos 

permite concluir que o estágio da fixação foi executado. 

Em verdade, a fixação ou programação da despesa orçamentária insere-se no processo de 

planejamento, embora não esteja previsto expressamente na Lei 4320/1964.  

 

Assim, a etapa do planejamento, que ocorre antes da execução orçamentária, compreende a fixação 

da despesa orçamentária, a descentralização/movimentação de créditos, a programação orçamentária 

e financeira, e o processo de licitação e contratação.  

 

Importante ter em mente que os recursos orçamentários seguem o ciclo orçamentário em sentido 

amplo, que abrange as etapas do planejamento ao controle, passando pela elaboração e a própria 

execução da lei orçamentária anual.  

Seguindo essa premissa, temos que fixação da despesa corresponde a dotação inicial da LOA que, 

segundo o princípio do equilíbrio, visa assegurar que as despesas autorizadas não serão superiores à 

previsão das receitas. 

Portanto, 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. 



 

Podemos concluir, portanto, que se o PLOA foi aprovado pelo Poder Legislativo é porque já passou pelo 

estágio da Fixação de despesas pelo Poder Executivo. 

Podemos concluir, portanto, que é errado afirmar que “nenhum estágio terá sido executado até o 

momento da fixação da despesa”. 
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