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PROGRAMA DE DISCIPLINA
CURSO

ANO / SEMESTRE LETIVO

DIREITO
CÓDIGO

DISCIPLINA

DIR236

DIREITO FINANCEIRO

CARGA HORÁRIA

SEMESTRE DE OFERTA

36h

7º

EMENTA
Atividade financeira do Estado. Ciência das finanças. Conceito e objeto do Direito
Financeiro. Despesa Pública. A Receita Pública. Classificação. O patrimônio público e as
receitas originárias. O Orçamento Público. Princípios de Direito orçamentário. Elaboração
da proposta orçamentária e sua tramitação no Congresso Nacional. Execução do
orçamento. Controle e fiscalização da execução orçamentária. O Crédito Público. Conceito
e classificação da dívida pública. O crédito público no Direito brasileiro. Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Crédito Público: Noções fundamentais. Natureza Jurídica.
Empréstimos públicos e suas espécies. Empréstimos Compulsórios. O Direito Financeiro
no Quadro da Ciência Jurídica. Lei Orçamentária e Lei de Responsabilidade Fiscal do
Administrador Público.
OBJETIVOS
•

Reconhecer e analisar criticamente o contexto do Direito Financeiro;

•

Apresentar senso crítico, por meio da exposição de conteúdos e montagem de
conhecimento, levando à compreensão do Direito Financeiro, fazendo-o ter
capacidade de desenvolver o senso de habilidade em apreciar os elementos
constitutivos da Ciência das Finanças, classificando as receitas públicas, assim, seu
conhecimento será de grande valia nas necessidades acadêmicas e na vida prática;

•

Compreender a estrutura do orçamento público;
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•

Reconhecer os conceitos básicos da referida disciplina relacionando-os com seu
cotidiano;

•

Compreender a importância da atuação cidadã na construção de uma vida digna;

•

Distinguir o direito financeiro dos demais direitos, passando a compreender a
importância deste frente aos demais, de modo que estará apto a entender as nuances
desta disciplina;

•

Identificar os institutos do direito financeiro como facilitadores da Justiça em nosso
país;

•

Compreender e interpretar a atividade financeira do Estado a partir dos conhecimentos
obtidos;

•

Proporcionar o conhecimento das particularidades da legislação, doutrina e
jurisprudência sobre o Direito Financeiro.

•

Ser reflexivo, a fim de que possa aplicar os contextos do direito nas atividades
forenses e em sua vida pessoal, fato que fará sempre por meio da busca do
conhecimento, pesquisando e formando aqueles, e acima de tudo, identificando as
fragilidades e as corrigindo.
PERFIL DO EGRESSO

O perfil do profissional do Direito almejado pela Faculdade Anísio Teixeira é o de um
profissional com percepção ampla da realidade jurídico-política e social; partindo, para
tanto, de elementos epistemológicos fundamentais que permitam uma visão integral do
homem, da sociedade e do mundo; onde o Direito seja entendido como parte integrante
de um sistema complexo que constitui o mundo contemporâneo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I – UNIDADE:
1 -Atividade financeira do Estado. Ciência das finanças.
2 -Conceito e objeto do Direito Financeiro.
2.2 - Normatização do Direito Financeiro (Lei 4.320/64 e LC 101/2000)
2.3 - Competência Legislativa do Direito Financeiro.
3 - Princípios do Direito Financeiro.
4 - Despesa Pública.
4.1 - Classificação das Despesas Públicas.
4.2 – As despesas públicas e a LRF.
5 - A Receita Pública. Conceito.
5.1 - Classificação. O patrimônio público e as receitas originárias.
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5.2 – Receitas Públicas segundo a LRF.
II – UNIDADE:
6 - O Orçamento Público. Princípios de Direito orçamentário.
6.1 – LOA, LDO e PPA.
6.2 - Elaboração da proposta orçamentária e sua tramitação no Congresso Nacional.
6.3 - Execução do orçamento. Controle e fiscalização da execução orçamentária.
7 -O Crédito Público. Conceito e classificação da dívida pública. O crédito público no
Direito brasileiro.
8 -Fiscalização Financeira e Orçamentária.
9 -Empréstimos públicos e suas espécies.
9.1 -Empréstimos Compulsórios.
10 -O Direito Financeiro no Quadro da Ciência Jurídica.
11 -Lei Orçamentária e Lei de Responsabilidade Fiscal do Administrador Público.
12 - Receita e Despesa Públicas – Princípios e elaboração Orçamentária.
METODOLOGIA
Entendendo-se que toda ação pedagógica deverá estar voltada para o desenvolvimento
de competências e habilidades, deverão ser utilizadas durante o semestre metodologias
que assegurem o aprofundamento teórico e prático, buscando redimensionar o ensino do
direito, por meio da exposição oral, exercícios práticos, estudos de caso e técnicas de
problematização.
RECURSOS
Serão utilizados recursos áudios-visuais.

AVALIAÇÃO
A avaliação será feita através de conceitos, aproveitando-se todas as atividades
desenvolvidas pelo aluno durante o semestre (provas; trabalhos individuais ou grupais;
exercícios em sala de aula ou fora dela; participação do aluno nas discussões
desencadeadas na sala de aula; interesse do aluno nas variadas atividades propostas;
assiduidade e disciplina) que se somarão as notas adequando-se às normas institucionais
que prescrevem três avaliações por semestre.
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HARADA, Kiyoshi Direito financeiro e tributário. São Paulo: Atlas.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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800 exercícios Rio de Janeiro: Elsevier.
JUND, Sergio. Direito financeiro e orçamento público: Teoria e 500 questões. Rio de
Janeiro: Elsevier.
MACHADO, Segundo, Hugo de Brito. Primeiras linhas de direito financeiro e tributário:
material e processual. São Paulo: Atlas.
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COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO
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