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Questão 01 

 

Respostas: O candidato deveria escolher 5 dos princípios e explicitar o que cada um 

deles determina. 
 
2.1. UNIDADE OU TOTALIDADE 

Previsto, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei no 4.320/1964, determina existência de 

orçamento único para cada um dos entes federados – União, estados, Distrito Federal e 

municípios – com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma 

pessoa política. 

Dessa forma, todas as receitas previstas e despesas fixadas, em cada exercício financeiro, 

devem integrar um único documento legal dentro de cada esfera federativa: a Lei Orçamentária 

Anual (LOA). 

2.2. UNIVERSALIDADE 

Estabelecido, de forma expressa, pelo caput do  art. 2º da Lei no 4.320/ 1964, recepcionado e 

normatizado pelo § 5º do art. 165 da Constituição Federal, determina que a LOA de cada ente 

federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, 

fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.  

2.3. ANUALIDADE OU PERIODICIDADE 

Estipulado, de forma literal, pelo caput do art. 2º da Lei no 4.320/1964, delimita o exercício 

financeiro orçamentário: período de tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação das 

despesas registradas na LOA irão se referir.  

Segundo o art. 34 da Lei nº 4.320/1964, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, ou seja, 

de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.  

2.4. EXCLUSIVIDADE 

Previsto no § 8º do art. 165 da Constituição Federal, estabelece que a LOA não conterá 

dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam -se dessa proibição 

a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de ope rações de crédito, nos 

termos da lei. 

2.5. ORÇAMENTO BRUTO 

Previsto pelo art. 6º da Lei no 4.320/ 1964, obriga registrarem -se receitas e despesas na LOA 

pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções.  

2.6. LEGALIDADE 

Apresenta o mesmo fundamento do princípio da legalidade aplicado à administração pública, 

segundo o qual cabe ao Poder Público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei 

expressamente autorizar, ou seja, subordina-se aos ditames da lei. A Constituição Federal de 

1988, no art. 37, estabelece os princípios explícitos da administração pública, dentre os quais o 

da legalidade e, no seu art. 165, estabelece a necessidade de formalização legal das leis 

orçamentárias: 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:  

I – o plano plurianual; 

II – as diretrizes orçamentárias; 

III – os orçamentos anuais. 

2.7. PUBLICIDADE 

Princípio básico da atividade da Administração Pública no regime democrático, está previsto no 

caput do art. 37 da Magna Carta de 1988. Justifica-se especialmente pelo fato de o orçamento 

ser fixado em lei, sendo esta a que autoriza aos Poderes a execução de suas despesas.  

2.8. TRANSPARÊNCIA 

Aplica-se também ao orçamento público, pelas disposições contidas nos arts. 48, 48 -A e 49 da 

LRF, que determinam ao governo, por exemplo: divulgar o orçamento público de forma ampla à 
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sociedade; publicar relatórios sobre a execução orçamentária e a gestão fiscal; disponibilizar, 

para qualquer pessoa, informações sobre a arrecadação da receita e a execução da despesa.  

2.9. NÃO-VINCULAÇÃO (NÃO-AFETAÇÃO) DA RECEITA DE IMPOSTOS 

O inciso IV do art. 167 da CF/1988 veda vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou 

despesa, salvo exceções estabelecidas pela própria Constituição Federal, in verbis: 

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 dese nvolvimento 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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42,  de 19.12.2003); [...]   

§4º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os 

arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a 

prestação de garantia ou contra garantia à União e para pagamento de débitos para com esta. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993).  

São exemplos de ressalvas estabelecidas pela própria Constitu ição as relacionadas à repartição 

do produto da arrecadação dos impostos aos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e 

Fundos de Participação dos Municípios (FPM), Fundos de Desenvolvimento das Regiões Norte 

(FNO), Nordeste (FNE) e Centro-Oeste (FCO), bem como à destinação de recursos para as áreas 

de saúde e educação, além do oferecimento de garantias às operações de crédito por 

antecipação de receitas. Ressalta-se, que há diversas receitas que são excetuadas à regra 

constitucional, e que não foram citadas neste capítulo. 

 

Questão 02 
 

Respostas: 
 

A)  

Valor de mercado = R$ 110.000,00 

Valor em uso = R$ 175.000,00 

 

Valor recuperável (dos dois, o maior) = R$ 175.000,00  

Valor contábil  = Aquisição – depreciação acumulada  

= R$ 350.000,00 – R$ 95.000,00 = R$ 255.000,00 

Perda = R$ 255.000,00 – R$ 175.000,00 = R$ 80.000,00 

Valor contábil após o impairment = R$ 175.000,00  

 

B) 

Lançamento da perda:  

D – Despesa com perda por imparidade (resultado)  80.000,00  

C – Perda por imparidade (retificadora do ativo)  80.000,00  


