
 
50 ANOS DA LEI DAS FINANÇAS 
PÚBLICAS (4.320/64) 
 

PANORAMA E EFETIVIDADE DA NORMA 

A Lei 4.320/64, que neste ano completa 50 anos desde sua promulgação, 

regula a elaboração e exceção orçamentária da União, Estados, Municípios 

e o Distrito Federal. Naquela ocasião o “Estatuto das Finanças Públicas”, 

como é chamada por alguns, representou um marco e promoveu um 

verdadeiro avanço para a Nação. No entanto, após meio século de sua 

existência, e, havendo inclusive previsão constitucional para sua 

substituição (art. 165, § 9º), sua força regulatória, ainda que produza 

efeitos, demonstra e carece de atualização. 

Assim sendo, mostra-se necessário o seu alinhamento à Constituição 

Federal de 1988, à Lei de Responsabilidade Fiscal e às evoluções na seara 

da contabilidade pública, sem olvidar as modernas técnicas de 

planejamento e gestão da coisa pública. Desse modo é que, para fazer 

frente a tais necessidades, tramita o Projeto de Lei do Senado, nº 

229/2009, tendo por objeto promover a reforma necessária na temática 

regulamentada pela Lei de Direito Financeiro; importante salientar que 

outras propostas, tendentes a alterar a Lei 4320/64, aguardam apreciação 

pelo processo legislativo, no Congresso Nacional. 

DISPOSIÇÕES NORMATIVAS DE APOIO À LEI 4.320/64 

Medidas tem sido adotadas para amenizar o seu obsoletismo 

 

O Conselho Federal de Contabilidade contribuiu com a edição das Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. O Governo 

Federal, por seu turno, editou a Portaria MF 184/2008, a qual delimita as 

diretrizes que deverão ser observadas pelos Entes Públicos em seus 

procedimentos contábeis, a fim de adequá-los aos padrões internacionais. 

Ainda no âmbito da União tem-se o Decreto 6.976 que regula o sistema de 

contabilidade em sua esfera. E por último, não por isso menos importante, 

o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

 “(...) a despeito da necessidade de atualizações e aperfeiçoamentos, a 

Lei 4320/64 é de extrema importância para a administração pública 

e sociedade brasileira, pois apresenta um arcabouço legal de 

orçamentação e controle que ainda permite o desenvolvimento social 

e econômico do país”. – João Eudes Bezerra Filho / Auditor de Contas 

Públicas – TCE-PE 

CONTEXTO HISTÓRICO 
 

O ano é 1964, o Presidente é 

João Goulart, o golpe militar 

é iminente, e em meio a esse 

rio de águas turvas da história 

brasileira a Lei 4.320 é 

promulgada, representando 

uma revolução no 

ordenamento jurídico, no que 

concerne a gestão pública. 

Referido diploma legal 

institui o conceito de 

orçamento programa: 

planejamento orçamentário 

com vistas a consecução dos 

resultados programados. 

 

 

 



INTER RELAÇÃO COM A LEI DE RESPONSABILIDADE 

FISCAL (101/2000) 

Um avanço da legislação pátria, no tocante à gestão pública, foi a 

promulgação da LRF, cujas normas contidas em seu bojo dirigem a 

atividade da administração pública, nas três esferas de governo, no sentido 

de dar concretudo e transparência das contas públicas dos entes federados. 

Mesmo após os 50 anos da Lei 4320/64 esta ainda contribui para o 

desenvolvimento do Brasil, apesar das considerações tecidas sobre a sua 

necessária reforma e adequação. Com o advento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal ganhou sobrefôlego e vem garantindo a 

convergência de esforços no sentido de manter equilibrado o planejamento 

orçamentário e a programação dos resultados que o administrador público 

deseja atingir. 

REFLEXOS NEGATIVOS 

Um conjunto de fatores, que vai desde o deseconhecimento da norma, 

passando pela falta de respeito ao seu conteúdo, aliado ao fator 

obsoletismo, trazem consequentes lógicos nada aprazíveis: onera 

sobremaneira, ainda mais, o judiciário, e claro, compromete a 

governabilidade. A eterna questão dos precatórios e a expectativa de seus 

respectivos credores em quando irão recebê-los, e aspectos sociais de 

políticas que não encontram esrtruturação progressiva nos orçamentos, são apenas alguns dos exemplos desse 

consequente negativo. 

A LEI 4320/64 AINDA É EFICAZ? 

A resposta é fácil, seus 50 anos não apenas demonstram que sim, como também evidenciam a excelente qualidade 

técnica de seu texto legal. 

O ordenamento jurídico como um tudo, e cada uma das leis que o compõe, são dinâmicas, vivas e pujantes, logo, se o 

Legislador Ordinário não se apressa em seu socorro, os operadores do Direito e todos aqueles envolvidos com a norma 

encarregam-se de dar-lhe a interpretação necessária a fim de fazer frente à evolução natural e inerente ao corpo social. 
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