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Resumo
Este estudo analisa os empecilhos que impe-
dem a lei orçamentária da União de predeter-
minar o montante dos gastos públicos federais. 
No intuito de resgatar essa função, propõe o 
aprimoramento do processo de elaboração or-
çamentária no Congresso Nacional, eliminan-
do-se a prática corrente dos parlamentares de 
pulverizar os recursos públicos em inúmeras 
ações incluídas na lei sem o respaldo de receitas 
efetivas. São apresentados arranjos alternativos 
que possibilitariam os orçamentos da União se-
rem aprovados com receitas realistas, decididas 
antes que as comissões do Congresso comecem 
a examinar a programação das despesas.
Propõe-se a imposição de restrições financei-
ras, quantitativas e qualitativas mais rígidas às 
emendas individuais e às emendas de banca-
da estadual, como contrapartida à introdução 
do caráter impositivo da execução dessas mo-
dalidades de emendas. O maior controle das 
emendas individuais e a introdução de limites 
financeiros e quantitativos para as emendas 
de bancada evitariam a instalação recorrente 
de CPIs, cuja repercussão perante a sociedade 
brasileira é sempre negativa para o Congresso 
Nacional.

Congresso; Orçamento; Elaboração

Palavras-Chave

This article provides a view of the Brazilian 
Congressional Budgetary Process, and how this 
process contributes to preventing the budget 
from effectively determining public spending. 
Particular elements include revenue estimation 
by Congress and presentation and approval of 
different types of amendments.
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Introdução

Em diversas ocasiões desde que entrou em vigor a Constituição Federal 
de 1988, e principalmente após o fim do processo de hiperinflação 
que o país viveu até 1994, ouve-se falar na busca de um orçamento 
realista, às vezes denominado orçamento-verdade. No entanto, esse 

conceito era quase sempre formulado apenas sob a ótica da despesa, defenden-
do-se o aumento nos gastos públicos federais para que atendessem às imensas 
carências do país. Ao ignorar a capacidade fiscal e financeira da União, essa 
busca pelo orçamento-verdade acabava invariavelmente confrontando-se com a 
realidade, frustrando os seus idealizadores.

A questão fiscal do governo federal passou a ser melhor equacionada desde 
que a crise asiática atingiu a Rússia em 1998, e o Brasil passou a enfrentar ata-
ques especulativos contra a sua moeda. Após o estabelecimento de um progra-
ma econômico de emergência acordado com o Fundo Monetário Internacional 
em fins de 1998, revisto e aprofundado no início de 1999, o governo buscou 
uma resposta estruturada e permanente para a questão fiscal, que rompesse a 
cultura da irresponsabilidade no trato das contas públicas que prevalecia no 
país. Esse processo culminou com a aprovação pelo Congresso Nacional da Lei 
Complementar n.º 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que 
institucionalizou nos três níveis de governo regras e procedimentos que buscam 
assegurar seja uma preocupação constante dos governantes atingir resultados 
fiscais e cumprir diversos limites de gastos previamente definidos.

Este artigo analisa alguns dos empecilhos que impedem a lei orçamentária 
da União de assumir de vez o papel que a ela deveria ser destinado, ou seja, pre-
determinar com elevado grau de aderência o montante e a alocação dos gastos 
públicos federais. A credibilidade da lei orçamentária depende de sua aderên-
cia à realidade, respeitando a restrição fiscal da União e buscando uma aloca-
ção de gastos que seja a mais eficiente possível a partir dessa restrição. Até que 
esse objetivo seja atingido, o país continuará a conviver com leis orçamentárias 
dissociadas da realidade fiscal, e com a mais nefasta (mas necessária) de suas 
conseqüências, os vultosos contingenciamentos das dotações aprovadas que se 
repetem ao início e ao longo de cada ano. O contingenciamento não chega a 
ser um controle na “boca do caixa” como ocorria na época de inflação elevada, 
pois a execução orçamentária também é restringida, mas não se distancia muito 
disso, pois fundamentalmente impõe fortes restrições à realização das despesas 
fixadas na lei orçamentária objetivando atingir o resultado fiscal pretendido para 
o exercício financeiro.
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Desde 1988, quando o processo de elaboração orçamentária voltou a ser 
compartilhado entre os poderes Executivo e Legislativo, este último tem pri-
mado pelo exercício pleno de seu direito constitucional de alterar a proposta 
orçamentária (PLO) encaminhada pelo Poder Executivo, mesmo que em detri-
mento da boa técnica orçamentária ou da capacidade fiscal da União. Este arti-
go aborda aspectos relacionados à pressão exercida pelos parlamentares federais 
para a inclusão de novas dotações na lei orçamentária anual (LOA) sem que seja 
realizada uma análise aprofundada das políticas públicas propostas, de forma a 
priorizar aquelas que julgarem mais relevantes. Para contornar essa deficiência, 
e resgatar a lei orçamentária como instrumento de planejamento e alocação dos 
gastos públicos no curto prazo, este artigo propõe duas medidas primordiais, 
inter-relacionadas entre si:

1. O respeito ao espírito do texto constitucional relativo às finan-
ças públicas, que não prevê a possibilidade de o Poder Legisla-
tivo reestimar as receitas constantes da proposta orçamentária 
encaminhada pelo Poder Executivo.

2. A imposição de restrições financeiras, quantitativas e qualita 
tivas mais rígidas às emendas individuais de parlamentares, 
bem como às emendas de bancada estadual, em contrapartida 
à introdução do caráter mandatório da execução dessas moda-
lidades de emendas pelo Executivo.

Por fugir ao escopo deste trabalho, não será abordada uma outra questão 
fundamental à elaboração orçamentária no Poder Legislativo, ou seja, o arranjo 
fiscal da federação brasileira. Além da costumeira crítica de que há excessiva con-
centração da arrecadação de receitas na esfera federal, pelo lado da despesa não 
estão estabelecidas de forma clara, em diversas áreas, as respectivas competências 
de cada um dos três níveis de governo. Assim, por conta desses dois fatores, 
os parlamentares sentem-se estimulados a buscar recursos federais para apoiar 
o financiamento de praticamente qualquer tipo de atividade que deveriam ser 
desenvolvidas com recursos das esferas estadual e municipal. 

1. A apresentação de emendas à proposta orçamentária
Nos anos que se seguiram à Constituição de 1988 existiam somente as emen-

das individuais, sem quaisquer restrições quanto à quantidade ou ao valor que 
os parlamentares podiam apresentar. Assim, em 1988 foram apresentadas 2.660 
emendas ao PLO-1989, que subiram para 11.180 em 1989, passaram para 13.358 
em 1990, e atingiram o pico de 71.543 emendas em 1991 (das quais 18.944 
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foram aprovadas)1.  A partir daí, cientes da impossibilidade de submeter-se mais 
de 70 mil emendas a uma avaliação minimamente estruturada, os parlamentares 
aprovaram a Resolução n.º 1/91-CN, que limitou a quantidade de emendas a 50 
por parlamentar, ainda sem restrição de valor. Dessa forma, nos anos seguintes o 
número de emendas caiu para 22.611 em 1992, 13.924 em 1993 (quando o pare-
cer preliminar estabeleceu um limite de 25 emendas), e 23.216 em 1994.2

A última diminuição no número de emendas individuais ocorreu quando 
da reestruturação da CMO ocorrida após a CPI dos “anões do orçamento”. Nas 
discussões de preparação da Resolução n.º 2/95-CN, um grupo razoável de par-
lamentares, em sintonia com o relatório final da CPI, defendeu a extinção das 
emendas individuais. Para afronta de muitos parlamentares que não aceitavam 
restrições ao que julgavam ser seu direito de propor alterações às leis submetidas 
à apreciação do Congresso, e desagrado de outros que queriam a extinção das 
emendas individuais, prevaleceu na negociação política uma solução intermedi-
ária, e a Resolução n.º 2/95-CN limitou a apresentação de emendas individuais 
a vinte por mandato parlamentar.3 Finalmente, a Resolução n.º 1/06-CN au-
mentou de vinte para vinte e cinco o número de emendas individuais ao PLO 
por mandato parlamentar.

A Resolução n.º 2/95-CN introduziu também uma cota financeira para as 
emendas individuais, por mandato parlamentar, cujo valor tem crescido signifi-
cativamente desde 2001, quando a cota de R$ 1,5 milhão, repetida desde 1995, 
passou a ser de R$ 2,0 milhões. Em 2003 a cota foi aumentada para R$ 2,5 
milhões, R$ 3,5 milhões em 2004, R$ 5,0 milhões em 2005, R$ 6,0 milhões em 
2006 e finalmente R$ 8,0 milhões em 2007. Esses recentes aumentos romperam 
com a concepção inicial da cota financeira, quando previa-se utilizar como pa-
râmetro para o total dos gastos com essas emendas o valor correspondente a 1% 
da receita corrente líquida da União. As LDOs têm repetidamente determinado 
que os PLOs computem esse valor como despesa primária constante da reser-
va de contingência, para apropriação pelo Congresso na apreciação dos PLOs. 

1 Nesse ano, para demonstrar como era atuante na defesa dos interesses da região, um parlamentar 
distribuiu às suas bases eleitorais um livreto com o espelho das quase mil emendas de sua autoria, 
o que sustenta a constatação de Bezerra (2001, p. 51) quanto aos artifícios utilizados para divulgar 
localmente o mais amplamente possível o nome do responsável pelos benefícios logrados

2 A Resolução nº 2/95-CN restringiu à correção de “erros e omissões” de ordem técnica ou legal o 
poder que anteriormente os relatores tinham para apresentar emendas de sua própria iniciativa, sem 
qualquer restrição, evitando assim o favorecimento a interesses não refletidos em emendas.

3 Assim, eliminava-se a prática de alguns parlamentares que se licenciavam do cargo por alguns 
dias durante o prazo de apresentação de emendas para que os seus substitutos também pudessem 
apresentar cinquenta emendas.
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No PLO 2008 esse valor eqüivalia a R$ 3,9 bilhões, que divididos por 594 par-
lamentares significaria numa cota por parlamentar em torno de R$ 6,5 milhões, 
e não os R$ 8 milhões adotados. 

Durante as discussões de preparação da Resolução n.º 2/95-CN, as emendas 
coletivas eram vistas como sucessoras das emendas individuais, candidatas a se-
rem extintas. A grande vantagem das emendas coletivas, que foram concebidas 
para atender os interesses maiores de Estados, Regiões ou comissões setoriais, 
seria supostamente estarem livres de motivações escusas, já que teriam que ser 
objeto de negociação formal entre grupos de parlamentares (com exigências de 
quorum mínimo). Infelizmente, com o passar do tempo, as emendas coletivas 
passaram a ser acometidas dos mesmos males das emendas individuais. Essa 
descaracterização iniciou-se pelas bancadas estaduais menores, onde era mais 
fácil dividir o número de emendas pelos parlamentares da respectiva bancada 
e desconsiderar em parte os pleitos do governador, de forma que cada emen-
da representasse o interesse particular de um parlamentar. Com o passar dos 
anos, essa prática estendeu-se a outras bancadas, inclusive regionais, nas quais 
os parlamentares dividiam-se em subgrupos afins com direito a determinada 
quantidade de emendas. Ao fim, desfigurou-se completamente um instrumento 
cujo objetivo inicial era o de dificultar negociações escusas entre parlamentares, 
governos locais e grupos privados em torno das verbas orçamentárias federais.

A tabela a seguir mostra a evolução, por modalidade de emenda, não só da 
quantidade de emendas apresentadas como também do valor aprovado desde a 
introdução do Real em 1994.

Tabela I – Emendas: Quantidade Apresentada e Valor Aprovado
(Orçamentos de 1995 a 2008)

Ano
Individuais

Bancada 
Estadual

Bancada 
Regional

Comissão 
Permanente

Quant. R$ mi Quant. R$ mi Quant. R$ mi Quant. R$ mi

1994 23.216 4.082 429 1.193 0 0 0 0

1995 10.403 862 279 1.608 28 252 110 169

1996 10.348 845 271 1.574 27 118 108 274

1997 8.533 866 245 2.048 26 154 121 464

1998 7.572 866 272 2.323 - - 120 600

1999 8.334 880 275 3.256 24 224 112 1.334

2000 8.478 1.178 408 4.311 25 238 125 1.470
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Ano
Individuais

Bancada 
Estadual

Bancada 
Regional

Comissão 
Permanente

Quant. R$ mi Quant. R$ mi Quant. R$ mi Quant. R$ mi

2001 7.642 1.178 426 5.444 10 75 123 1.733

2002 6.904 1.185 427 6.047 10 78 133 1.769

2003 7.278 1.483 508 3.756 10 75 144 839

2004 7.600 2.076 508 6.139 10 113 150 1.620

2005 7.943 2.964 508 5.767 10 123 160 2.003

2006 8.151 3.533 508 8.665 10 175 153 2.997

2007 8.998 4.743 482 8.755 0 0 139 2.688

Fonte: Nota Técnica Conjunta n.º 11/2007, Secretaria da CMO e Greggianin (2005).

Esses números são ainda mais estarrecedores quando comparados com 
aqueles relativos a outros países. Em quase todos os países, as emendas ao orça-
mento aprovadas pelos respectivos poderes legislativos são em quantidade míni-
ma, quando existentes. Raramente algum parlamento aprova mais do que cem 
emendas por ano. A exceção fica por conta da Venezuela, que tem aprovado em 
torno de quatrocentos emendas anualmente; entretanto, essas emendas referem-
se em sua quase totalidade a ajustes solicitados pelo Poder Executivo após o 
encaminhamento da proposta orçamentária.

Os dados da Tabela I demonstram a voracidade crescente do Legislativo pela 
inclusão de novas despesas na LOA: nos PLOs de 1995 a 1999 o acréscimo mé-
dio anual de despesas incluídas pelo Congresso foi de R$ 3,4 bilhões, nos PLOs 
de 2000 a 2004 esse incremento passou para R$ 7,3 bilhões, e atingiu a média 
de R$ 13,1 bilhões nos PLOs de 2005 a 2008. As emendas individuais perdem 
importância paulatinamente, no período analisado, em termos de participação 
nos valores aprovados, pois ao contrário das demais modalidades de emendas 
estiveram sempre restringidas financeiramente pelo valor da cota individual dos 
congressistas. Percebe-se o aumento significativo da importância das emendas 
de bancada estadual, que desde a sua criação em 1995 até 2006 tiveram quin-
tuplicados os valores aprovados. Observa-se, também, o crescimento vertigino-
so dos valores destinados às emendas de comissão, que no início apropriavam 
menos de 10% dos recursos destinados às emendas aprovadas, mas atualmente 
respondem por quase 20% das despesas acrescidas ao PLO. 

Infelizmente, a forte elevação no montante aprovado pelas emendas co-
letivas não reflete uma decisão planejada de priorizá-las ao longo do tempo, 
dada a sua maior representatividade ou capacidade de propor políticas públicas 
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setoriais e regionais. Muito pelo contrário, esse crescimento deve ser atribuído 
em grande parte ao desvirtuamento de seu propósito original de representar um 
instrumento de implementação de políticas públicas nacionais, já que progres-
sivamente essas emendas passaram a ser usadas como forma de ampliar as limi-
tações impostas às emendas individuais. Ao inserir programação genérica a ser 
detalhada em ações tipicamente municipais durante a execução orçamentária, 
a denominada “rachadinha” eqüivale a um conjunto de emendas individuais, 
sem restrição de valor, na medida em que possibilita que vários parlamentares, 
atuando em coordenação, apropriem-se de parte dos valores aprovados. Antes 
de executar essas despesas genéricas incluídas pelo Congresso, os ministérios 
aguardam por orientação de parlamentar coordenador da bancada estadual 
quanto aos destinatários da dotação orçamentária.4

Pior, enquanto as emendas individuais estavam submetidas a um limite fi-
nanceiro, as emendas de bancada nunca sofreram essa limitação. Sem restrição 
de ordem financeira em sua apresentação e aprovação, e burlado o limite quanti-
tativo, as emendas de bancada acabam por absorver boa parte dos acréscimos de 
receitas introduzidos pelo Congresso na LOA. A combinação de valores vultosos 
com iniciativa individual dos parlamentares, mesmo que disfarçada de coletiva, 
tem potencialmente sérias implicações, tanto em termos de alocação dos gastos 
públicos quanto de lisura nesse processo.5

2. A reestimativa das receitas
O art. 166, § 3º, da Constituição Federal impõe restrições à capacidade de o 

Poder Legislativo alterar a proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Execu-
tivo. Além de proibir que o Congresso Nacional introduza alterações nos grupos 
de despesas “pessoal e encargos sociais” e “dívida”, o texto constitucional determina 
que acréscimos na programação de despesas por parte do Legislativo somente pos-
sam ser aprovados se houver cancelamento de valor equivalente nas despesas (art. 
166, § 3º, inciso II: “admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa”, 
grifo nosso), de forma que o total das receitas estimadas e despesas fixadas no PLO 
não se altere. No entanto o Congresso Nacional, desde que recuperou suas prer-
rogativas constitucionais na área orçamentária, passou a utilizar-se de subterfúgio 

4 A Resolução nº 01/06-CN tenta conter a emenda “rachadinha” ao impor uma série de restrições à 
apresentação das emendas coletivas, como a exigência que especifiquem a entidade beneficiária.

5 Vide declaração do Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Furtado: “Se 
houvesse uma real vontade de melhorar o combate à corrupção, seria preciso mudar todo o sistema 
de elaboração e execução orçamentária. A gente não sabe os critérios. A impressão é que tudo é feito 
para permitir que membros da Comissão de Orçamento cobrem doações de campanha, o que, em 
linguagem penal, é cobrar propina de empresário.” (O Globo, 10 de dezembro de 2007)
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controverso para burlar a Constituição e reestimar as receitas constantes dos PLOs. 
Contrariando a norma específica acima referida, o Congresso interpreta que a nor-
ma geral “correção de erros ou omissões” (autorizada no art. 166, § 3º, inciso III, 
alínea a) aplica-se também à estimativa das receitas orçamentárias.

Assim, utilizando-se do argumento de que as estimativas de receitas cons-
tantes dos PLOs estariam “erradas”, o Congresso tem anualmente “corrigido” as 
estimativas de receitas desde 1990.6 Lima e Miranda (2006, p. 333) apontam 
que os “erros” encontrados têm sido invariavelmente receitas consideradas su-
bestimadas ou ausentes, permitindo ao Congresso introduzir estimativa mais 
elevada das receitas e apropriar a diferença para financiar novas despesas, in-
dicadas pelos parlamentares em suas emendas. Desde então, a programação de 
despesas incluídas pelo Congresso Nacional na LOA tem crescido quase todos 
os anos, situando-se desde 2004 em valores acima da dezena de bilhões de Reais 
por ano (ver Tabela I, p. Erro! Indicador não definido.).

Para satisfazer a pressão crescente dos parlamentares pela inclusão de despe-
sas adicionais na lei orçamentária, os relatores encarregados de apreciar a receita 
constante dos PLOs foram paulatinamente forçados a utilizar-se de uma criati-
vidade sem precedentes. Por exemplo, sob a alegação de que a grade de parâme-
tros macroeconômicos – principalmente o crescimento real do PIB e a taxa de 
inflação – havia alterado-se entre a data de encaminhamento do PLO pelo Poder 
Executivo e o momento em que apresentavam os seus pareceres, a partir do ano 
2000 os relatores passaram a determinar que a grade de parâmetros econômicos 
constante do PLO estava “errada”. Desde então, todos os anos o Congresso uti-
liza o subterfúgio de corrigir esse “erro”, introduzindo nova grade de parâmetros 
macroeconômicos no PLO, desconsiderando o fato de que não se trata de erro, 
mas sim de uma mudança natural das expectativas dos agentes em função da 
evolução da conjuntura econômica. 

Numa inovação da Resolução n.º 1/06-CN, a CMO passou a votar um rela-
tório da receita (preparado por um relator da receita com o auxílio do Comitê de 
Avaliação da Receita) antes de iniciar-se a apreciação da despesa orçamentária. 

A mudança objetiva dar a conhecer ex ante a disponibilidade de recursos com 
que o Congresso Nacional trabalhará no acatamento das emendas parlamentares.7 

6 A Resolução nº 2/95-CN firmou esse entendimento ao estabelecer que na apreciação do PLO 
poderiam ser apresentadas emendas ao parecer preliminar que objetivassem a correção de erros ou 
omissões nas estimativas de receita.

7 Anteriormente, a receita podia ser reestimada várias vezes até o final da apreciação do PLO, e os 
recursos adicionais assim obtidos aplicados livremente pelos relatores-gerais
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No entanto, a própria Resolução n.º 1/06-CN permite uma segunda reesti-
mativa das receitas até dez dias após a conclusão da votação dos relatórios setoriais, 
caso desde o recebimento do PLO tenha ocorrido alteração nos parâmetros ma-
croeconômicos ou na legislação tributária. Caso ocorram, esses recursos adicionais 
devem ser alocados nas emendas coletivas de apropriação parcialmente aprovadas 
pelos relatores setoriais, proporcionalmente aos atendimentos efetuados.

A conseqüência mais perversa das reestimativas das receitas que o Congresso 
introduz na LOA todos os anos é a perda de realismo da LOA, que passa a con-
ter despesas para as quais não haverão receitas suficientes. Caso a reestimativa 
bimestral de arrecadação situe-se abaixo da receita prevista na LOA, a LRF (art. 
9º) exige que os Poderes e o Ministério Público promovam, por ato próprio e nos 
montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes a cada bimestre, limitação de 
empenho e movimentação financeira dos gastos dos diversos órgãos da adminis-
tração pública federal. Dentro do arranjo estabelecido pela LRF, essas limitações 
bimestrais à execução orçamentária e financeira fazem-se necessárias para assegurar 
o cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na LDO para determina-
do exercício. No entanto, o esperado era que esse “contingenciamento” envolveria 
valores de pequena monta, para compensar variações não previstas na arrecadação 
das receitas vis-a-vis os valores estimados que constassem da LOA. 

Na prática, por conta das reestimativas de receitas sempre excessivamente 
otimistas introduzidas pelo Congresso, esse instrumento foi descaracterizado, 
e todo início de ano o governo federal tem imposto contingenciamentos gi-
gantescos, que chegam à dezena de bilhões de Reais. O que era para ser algo 
excepcional virou regra, o que era para ser marginal tornou-se vultoso: após anos 
seguidos de ocorrência, esses mega-contingenciamentos passaram a ser naturais 
e esperados por todos os agentes envolvidos no processo orçamentário federal. 
Pior, dada a grande discrepância que gera entre os valores aprovados na LOA e os 
limites autorizados, o contingenciamento compromete a boa prática de dar pre-
visibilidade aos gastos durante o exercício, já que os órgãos setoriais ficam sem 
saber quando, e se poderão ou não gastar todo o orçamento que tem aprovado. 

Além de inconstitucionais, as reestimativas de receitas introduzidas pelo 
Congresso são desnecessárias, pois a Constituição prevê o mecanismo dos cré-
ditos adicionais para incorporar à LOA eventual excesso de arrecadação detec-
tado ao longo do ano de sua execução. Como é absolutamente improvável que 
a arrecadação efetiva corresponda perfeitamente à estimativa das receitas cons-
tante da lei orçamentária aprovada, os créditos adicionais são uma autorização 
que o Congresso Nacional dá para que o Poder Executivo incorpore à lei orça-
mentária receitas adicionais, e as despesas por elas financiadas, durante o ano 
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de sua execução. Até um certo percentual, usualmente de 10%, o Executivo 
pode incorporar esses recursos diretamente. Acima desse percentual, o Executi-
vo tem que encaminhar uma solicitação de crédito adicional ao Congresso. 

Algumas possibilidades deveriam ser consideradas para eliminar a forte tenta-
ção que o Congresso tem de aumentar as receitas estimadas de forma a incorporar 
novos gastos.8 A primeira opção seria simplesmente o Congresso abster-se de intro-
duzir alterações nas estimativas encaminhadas pelo Poder Executivo, em respeito 
ao espírito do texto constitucional, que prevê a aprovação de emendas somente se 
elas identificarem cancelamento de despesas em montante equivalente. A elimina-
ção da prática de utilizar-se o atual subterfúgio de considerar tudo como correção 
de “erros ou omissões” pode ocorrer voluntariamente, por decisão unilateral que 
autolimite as atribuições do Congresso, o que seria altamente improvável, ou por 
decisão do Supremo Tribunal Federal em resposta a interpelação impetrada por 
pessoa física ou jurídica a respeito da constitucionalidade dessas reestimativas.

Uma segunda opção seria que uma nova lei complementar de finanças pú-
blicas determinasse que o PLO e a LOA repetissem rigorosamente a estimativa 
de receitas aprovada na LDO (que precisariam ser mais detalhadas do que atu-
almente). Assim, o Congresso Nacional, por meio da aprovação de emenda ao 
projeto de LDO, teria a “última palavra” na determinação dos valores das recei-
tas que constariam do PLO e da LOA, mas os valores dessas receitas estariam 
definidos com antecedência e seriam os mesmos para o Executivo e Legislativo. 
Eliminar-se-ia, portanto, a possibilidade de o Congresso incorporar despesas 
adicionais à lei orçamentária com base na superestimação das receitas. 

Uma terceira alternativa, na verdade uma variante da alternativa anterior, 
seria a instituição de um super comitê de receitas, com representantes dos pode-
res executivo e legislativo, e do setor privado. Esse comitê teria a atribuição de 
definir previamente ao encaminhamento do PLO os valores das receitas que de-
verão dele constar, quiçá com a obrigação de que fossem explicitados em anexo 
à LDO. Nesse arranjo a Constituição seria respeitada, o diálogo entre entidades 
do Poder Executivo, do Poder Legislativo e da sociedade civil seria fomentado, e 
todos beneficiar-se-iam de elevados ganhos em termos de transparência nos pro-
cedimentos. Lienert e Moo-Kyung (2004, p.241) descrevem um arranjo seme-
lhante na Alemanha, onde um grupo de trabalho independente composto por 
representantes dos governos central e locais prepara uma primeira estimativa da 
receita meses antes da submissão da proposta orçamentária, e depois apresenta à 

8 O viés do Congresso nessa questão se verifica até mesmo na redação da Resolução nº 01/06, que 
implicitamente confunde reestimativa com aumento da estimativa, e não faz qualquer menção à 
possibilidade de que a reestimativa seja menor do que o valor constante do PLO
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comissão de orçamento da câmara baixa (Bundestag) uma reestimativa definiti-
va das receitas quando essa reúne-se para discutir a proposta.

Uma experiência interessante praticada por alguns países no processo de esti-
mação das receitas orçamentárias é a adoção obrigatória na proposta orçamentária 
de parâmetros econômicos em consonância com a expectativa média do setor pri-
vado.9 Assim, eliminar-se-ia qualquer possível suspeita de que o Poder Executivo 
pudesse estar propositadamente subestimando (ou o Legislativo superestimando) 
os parâmetros econômicos, no intuito de diminuir (ou aumentar) a estimativa de 
arrecadação de receitas. No Brasil teríamos todas as condições necessárias para re-
petir essa experiência, já que as análises de conjuntura econômica preparadas pelo 
setor privado nacional são sólidas, numerosas e diversificadas. O Banco Central 
do Brasil há anos capta e divulga mensalmente, por intermédio do Boletim Focus 
– Relatório de Mercado,10 as expectativas de agentes econômicos do setor privado 
quanto ao crescimento da economia e às taxas de inflação, de câmbio e de juros, 
entre outros indicadores. O índice “Média - Top 5”, que considera a média das 
expectativas das cinco instituições mais bem classificadas em termos do grau de 
acerto de suas estimativas para o curto ou médio prazos, poderia deixar de ser uma 
referência informal mencionada apenas quando conveniente a um ou outro Poder, 
para tornar-se de adoção obrigatória quando da elaboração orçamentária.

Qualquer que seja a alternativa adotada, o importante é que o Congresso 
Nacional não reestime receitas pressionado pela necessidade de atender pressões 
de parlamentares federais, políticos locais, entidades privadas ou mesmo órgãos 
públicos federais. Para isso, faz-se necessário ter o valor da estimativa das recei-
tas que constará da LOA definido antes que o Legislativo comece a examinar a 
programação dos gastos públicos. Era essa a intenção dos constituintes de 1988 
quando vedaram a incorporação de reestimativas de receita aos PLOs pelo Con-
gresso. Como qualquer agente econômico racional, primeiro é preciso saber de 
quanto dispõe-se para depois decidir sobre os gastos. 

3. A pertinência das emendas individuais e coletivas
A possibilidade de os parlamentares apresentarem emendas individuais à pro-

posta orçamentária é assunto polêmico, que divide opiniões desde que o Congresso 
recuperou suas prerrogativas democráticas nessa área com a Constituição de 1988. 
Num sistema político em que a demanda “concreta” predomina sobre os princípios 

9 Lienert e Moo-Kyung (2004, p. 102) citam o Canadá e a Holanda como exemplos de países que 
adotam essa prática.

10 Disponível em www4.bcb.gov.br/focusmerc.
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políticos em todos os níveis federativos, há fortes resistências por parte de grande 
parte dos parlamentares a qualquer tentativa de eliminar-se essa prerrogativa. 

Mas a discussão ressurge a cada escândalo público envolvendo a participação 
de parlamentares na destinação de recursos federais. Foi assim em 1993 após a 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos “anões do orçamento”, em 2006 
após a “CPI dos sanguessugas”, e poderá ser assim em 2008 com a “CPI das 
ONGs”. Em todas essas CPIs investigava-se o recebimento de propinas por par-
lamentares em decorrência de emendas incluídas na LOA.11

Mesmo se desconsiderarmos as motivações escusas que às vezes condicionam 
a apresentação de emendas individuais, há problemas relacionados com a aloca-
ção e a eficiência dos gastos públicos decorrentes desse processo. Essas emendas 
não refletem prioridades estabelecidas por uma política nacional coordenada 
para enfrentar um determinado problema no país, mas sim os interesses de in-
divíduos que buscam solucionar problemas locais. Assim, predomina a visão 
parcial de como enfrentar o problema, em detrimento de uma análise integrada 
que reflita informações sobre todo o território nacional. Como resultado desse 
jogo de interesses, no qual os parlamentares assumem o papel de “vereadores 
federais” e fragmentam a ação do governo federal, localidades que apresentam 
uma carência maior do que outras podem acabar sem receber a atenção que 
mereceriam do setor público federal, e localidades beneficiadas por emendas 
podem nãorepresentar uma prioridade desde o ponto de vista nacional.12

Há autores que advogam que a existência das emendas individuais tem 
interessado tanto ao Poder Legislativo quanto ao Poder Executivo. Para es-
ses estudiosos, enquanto os parlamentares beneficiam-se politicamente com 
a possibilidade de destinar recursos federais para as suas bases eleitorais, o 
Poder Executivo utiliza as emendas como mecanismo de cooptação em suas 
relações com os partidos políticos.13 O Executivo aproveitar-se-ia do caráter 
autorizativo da LOA para condicionar a execução das emendas individuais à 

11 Ver, por exemplo, afirmação de Sérgio Ronaldo da Silva, servidor de carreira da Funasa e membro 
da Executiva da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal: “Essas emendas são o 
grande problema. Quando ela é feita o autor já tem tudo acertado: para quem ela vai ser destinada, 
para qual projeto, quem vai ser contratado pela prefeitura e quanto vai ser executado e quanto vai ser 
desviado” (O Estado de São Paulo, 11 de novembro de 2007).

12 Não se discute aqui a questão da pertinência de transferências voluntárias do governo federal para 
os estados e municípios, que muitas vezes ocorrem em detrimento das atribuições desses níveis de 
governo.

13 Há que se ressaltar que emendas pork-barrel (termo utilizado como uma metáfora política para a 
destinação por parlamentares de gastos federais em suas bases eleitorais em troca de apoio político) 
também existem em democracias mais avançadas, como nos Estados Unidos, Alemanha e Finlândia, 
só que dentro de limites financeiros e condições bem mais restritas
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votação pelos parlamentares dos projetos de interesse do Executivo nas vota-
ções do Congresso Nacional.14

Essa tese foi aventada por Santos et al. (1997, p. 92) e Bezerra (2001, p. 185), 
que apontou para um “sistema complexo de relações de dependências mútuas e 
assimétricas entre parlamentares, agentes privados e autoridades federais, estaduais e 
municipais”, em que o prestígio e o poder do parlamentar estaria fundado no reco-
nhecimento pelas lideranças locais e população de sua capacidade e força para atuar 
em um outro plano de relações e assegurar a obtenção de certos benefícios para as 
localidades que representamo que torna-se uma obrigação moral do parlamentar. Já 
Pires (2005, p. 51-54) demonstra a relação direta entre votos favoráveis ao governo e 
a execução das emendas individuais, durante a legislatura 1999-2002. 

Alston et al. (2005, p.80-82) apontam que mudanças que diminuam o custo 
das trocas de favores para o presidente, como restrições adicionais às emendas in-
dividuais e de bancada, tendem a gerar ganhos em termos de implementação da 
agenda política do presidente, em benefício do país. Ao mesmo tempo, temem que 
o fortalecimento do Legislativo decorrente de eventuais mudanças nas atuais regras 
de aprovação do orçamento, como a obrigatoriedade de execução das emendas, acar-
rete uma perda de governabilidade. Os autores, em diversos trabalhos conjuntos, 
defendem a eficácia do modelo em vigor desde a Constituição de 1988, onde a troca 
de favores entre os parlamentares e os governos (votos nas reformas políticas pelo 
atendimento de pleitos clientelistas, entre eles a execução das emendas individuais) 
têm permitido a aprovação da agenda política dos presidentes, incluindo importan-
tes reformas constitucionais, a custo baixo para o Executivo. 

Entretanto, estudo de Limongi e Figueiredo (2005, p. 758) causou polêmica 
ao concluir exatamente o contrário. Analisando os dados relativos ao período com-
preendido entre 1996 e 2001, os autores demonstram que não é possível estabelecer 
relação causal entre execução de emendas e votos, já que ambas variáveis são expli-
cadas por critérios políticos como a filiação partidária. Para Samuels (2002, p. 857) 
os parlamentares não trocam a execução de suas emendas pelos votos, mas sim por 
dinheiro: a execução de emendas pork-barrel ajuda os candidatos a obterem recursos 
junto aos empreiteiros do setor privado, o que permite que invistam esses recursos 
em suas campanhas eleitorais, aumentando as suas chances de eleição.

14 Ver, por exemplo, reportagem entitulada “Planalto incha sua base com liberação de emendas”: 
“Desde 2003, o governo do presidente Lula já garantiu a adesão de 55 deputados à base aliada que 
apoia o presidente na Câmara.... A infidelidade tem sido lucrativa para os partidos que trocam de 
lado. O PR conquistou liberação de mais de 15% das emendas parlamentares, segundos dados do 
SIAFI. O PMDB, outro refúgio de deputados infiéis, obteve 13,5%. Já o DEM, que perdeu 25 
parlamentares no período, conseguiu apenas 8% do dinheiro das emendas.” (O Estado de São Paulo, 
01 de outubro de 2007).
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Infelizmente, nenhuma dessas correntes de pensamento conseguiu apropriar 
em suas análises as emendas coletivas, principalmente aquelas de bancada estadual. 
Sabe-se que a maioria dessas emendas tem “dono” dentro das respectivas bancadas, 
mas não há transparência suficiente (nem poderia haver) no processo de elaboração 
orçamentária que permita reconstituir essa relação. Ademais, as emendas de banca-
da estadual aprovam um valor que é aproximadamente o dobro daquele aprovado 
por emendas individuais, de forma que qualquer análise que desconsidere os seus 
impactos torna-se parcial, e portanto sujeita a atingir conclusões imprecisas.

Independente da polêmica quanto aos interesses que circundam a apresentação 
e execução das emendas parlamentares, prevalece entre os membros do Congresso 
Nacional a visão de que eles têm o “direito” de alterar a proposta orçamentária por 
iniciativa própria (apropriando-se da inquestionável legitimidade que numa demo-
cracia a instituição que representam têm de atuar na elaboração orçamentária). A fa-
vor das emendas individuais, argumenta-se que a identificação a priori dos beneficiá-
rios finais dos recursos introduz maior transparência no processo orçamentário, num 
ato político em defesa dos interesses de regiões ou locais. Argumenta-se ainda que as 
ações legislativas fundam-se numa racionalidade de natureza substancial, diferente 
da natureza objetiva que preside as decisões da tecnocracia, representando portanto 
uma oportunidade para a correção de erros ou omissões. No entanto, mesmo que 
tenham sido democraticamente eleitos, a definição por indivíduos de transferências 
voluntárias da União para entidades públicas ou privadas não condiz com o princí-
pio da impessoalidade na administração pública.15

Pode-se argumentar que as emendas são apenas proposições, que precisam 
ser aprovadas pela CMO e pelo plenário do Congresso para que sejam incor-
poradas na LOA, o que lhes conferiria legitimidade. Entretanto, o processo de 
aprovação das emendas individuais dá-se de forma quase automática, sem análise 
de mérito específica, já que dentro da cota financeira que recebem os parlamen-
tares têm praticamente toda liberdade para definir os projetos que pretendem 
ver executados, desde que a emenda seja considerada admissível tecnicamente. 
Esse procedimento permite que um indivíduo introduza como sendo de res-
ponsabilidade da União gastos que muitas vezes deveriam ser executados com 
recursos de governos locais, pulverizando os recursos federais em atendimentos 
tipicamente de caráter municipal.

Apesar de questionável juridicamente, as últimas LDOs têm repetidamente 
relaxado restrição imposta pela lei complementar de finanças públicas em vigor 

15 As emendas individuais diferem do antigo anexo à LOA que relacionava as entidades beneficentes 
indicadas pelos parlamentares para receberem subvenções sociais (e que culminou com a CPI dos 
anões do orçamento”) quanto à legalidade e à transparência dos atos, aperfeiçoados agora, mas en-
volvem valores muito superiores.
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(Lei n.º 4.320/64), que somente permite transferências da União para entidades 
privadas que atuem nos setores de saúde ou educação. Basicamente, as LDO 
vêm autorizando transferências para outros setores desde que os recursos não 
se destinem a investimentos de Organizações não-Governamentais (ONGs), a 
entidades com menos de três anos de funcionamento ou a construção ou am-
pliação de obras no caso das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Pú-
blico (OSCIPs). Como conseqüência desse relaxamento, não tardaram a surgir 
denúncias de irregularidades em convênios firmados entre ministérios e entida-
des privadas sem fins lucrativos, especialmente as ligadas a entidades sindicais e 
a aliados do governo para programas de qualificação profissional. 

O Sub-Relatório de Fraudes e Procedimentos de Corrupção da “CPI dos 
Sanguessugas”, de agosto de 2006, afirma que “inúmeras fundações assisten-
ciais, de proteção à infância e de natureza hospitalar, ao longo de anos, têm 
recebido recursos do orçamento para desenvolverem suas atividades de interesse 
direto do parlamentar patrocinador. Ou mantendo em seus quadros familiares 
dos próprios parlamentares ou adquirindo serviços e equipamentos de empresas 
com ligações societárias ou, mais uma vez, familiares, com os próprios parla-
mentares. Tudo isso numa evidente manipulação das verbas públicas para fins 
pessoais e de promoção política e eleitoral.”16 Em fins de 2006, uma CPI ainda 
em curso foi instalada no Senado Federal com a finalidade específica de apurar a 
liberação pelo governo federal de recursos públicos para ONGs e OSCIPs.

Ao contrário do que muitas vezes se quer fazer perceber, as emendas parla-
mentares têm sim séria repercussão na programação dos gastos públicos federais. 
Um argumento recorrente é que o valor total acrescido às LOAs pelas emendas 
parlamentares é insignificante perto do total dos orçamentos da União. De fato, 
o percentual seria insignificante se essa comparação fosse válida, mas sabe-se que 
os orçamentos da União contemplam a rolagem dos encargos da dívida pública 
federal, que distorce o seu real valor, além de significativos gastos cuja execução 
é obrigatória (transferências, pessoal, benefícios previdenciários e assistenciais, 
etc). Na verdade, a comparação correta deveria dar-se com as despesas discricio-
nárias da União, que são aquelas que podem ser remanejadas para atender outras 
finalidades. Se os cálculos fossem feitos da forma correta encontrar-se-ia percen-

16 Pelo visto a situação continua inalterada. Reportagem entitulada “Autores de emendas ao Or-
çamento destinam recursos para ONGs deles mesmos e de aliados” afirma que deputados federais 
incluíram emendas ao PLO 2008 que beneficiam ONGs ligadas a políticos, havendo casos de enti-
dades que sequer existem nos endereços apontados pelos parlamentares ou simplesmente funcionam 
em escritórios ou centros sociais comandados pelos próprios autores das emendas (O Globo, 26 de 
janeiro de 2008).
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tuais significativos de alteração dos PLOs todos os anos.17 Um outro sintoma 
dessa distorção reflete-se na necessidade que o Poder Executivo tem de encami-
nhar uma quantidade grande de solicitações de créditos adicionais, muitas delas 
para recompor dotações de custeio que foram cortadas pelo relator-geral durante 
a apreciação do PLO pelo Congresso Nacional.

Na área de saúde, por exemplo, é comum os parlamentares apresentarem emen-
das “carimbando” recursos para a ação “Estruturação de Unidades de Atenção Es-
pecializada em Saúde” em favor de unidade de saúde que promova o atendimento 
público especializado em saúde, como os hospitais, tanto da rede pública quanto 
da rede privada que cumpram algumas condições. A escolha pelos parlamentares 
dos locais a serem beneficiados segue a lógica política paroquial, desconsiderando-
se critérios básicos de política nacional que deveriam nortear essa distribuição. As-
sim, hospitais ou equipamentos hospitalares que por razões de logística, economia 
de escala e maximização de benefícios sociais deveriam ter abrangência regional, 
atendendo a um grupo populacional mínimo em um conjunto de municípios, 
podem acabar sobrepondo-se geograficamente, em detrimento da população de 
outra região que continuaria sem assistência. Situações como essa, que ocorrem 
em todas as áreas, são o reflexo do foco na política local que predomina no Con-
gresso Nacional, onde o debate das prioridades nacionais fica relegado a segundo 
plano perante as necessidades das bases eleitorais dos parlamentares.

A definição dos beneficiários das programações relacionadas às transferên-
cias voluntárias da União deveria seguir fórmulas fundamentadas em indicado-
res sócio-econômicos. Assim, dar-se-ia transparência ao processo de distribuição 
dos recursos federais, ao mesmo tempo em que evitar-se-ia que o detalhamento 
da aplicação das dotações orçamentárias globais ocorresse por especificação em 
emenda de parlamentar ou que fosse definida de maneira pouco transparente 
pelo Executivo. Os indicadores sócio-econômicos, tais como a população bene-
ficiada, o índice de desenvolvimento humano ou outros mais específicos a cada 
programação, poderiam ser atrelados aos programas (definidos a cada quadri-
ênio nos PPAs) ou às ações (definidos anualmente num anexo às LDOs), ou 
mesmo nas leis específicas que criaram as programações.

O Congresso precisa exigir que o Poder Executivo disponibilize, em anexo 
aos projetos de LDO, os critérios e as fórmulas a serem adotados na alocação 
espacial durante a execução orçamentária dos gastos públicos federais. Boa parte 
dessas fórmulas já existe, como nos setores de educação, saúde, assistência social 

17 Em média, nos últimos anos a programação nova introduzida pelo Congresso tem representado 
algo em torno de 20% das despesas discricionárias constantes do PLOA.
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e transportes, mas são de conhecimento exclusivo das autoridades dos minis-
térios encarregados dos respectivos setores. Para que fossem legitimadas, essas 
fórmulas deveriam ser debatidas politicamente nas comissões setoriais correlatas 
(ver seção seguinte), que alterariam ou não os anexos à LDO.18 A atuação parla-
mentar passaria a dar-se num novo patamar, onde a tão criticada e às vezes per-
missiva especificação dos beneficiários finais dos recursos públicos daria lugar à 
discussão dos critérios de aplicação desses mesmos recursos.

A exacerbação dos parlamentares nas transferências para entidades de direito 
privado, aliada à fragilidade e o controle intempestivo desses gastos, apontam 
no sentido de eliminar-se a modalidade de emenda individual. Mas uma reco-
mendação nesse sentido estaria distante da realidade política brasileira e comple-
tamente dissociada do pensamento predominante entre os agentes envolvidos 
no processo de apreciação legislativa das propostas orçamentárias. Portanto, no 
curto prazo, é praticamente nula a chance de uma recomendação assim vir a 
ser sequer considerada; seria preciso mais um escândalo público envolvendo a 
apresentação de emendas para que a mídia começasse a pressionar por mudanças 
adicionais nos procedimentos. Mas seria preciso um escândalo de grandes pro-
porções para que essas mudanças deixem de ser cosméticas, como têm sido até 
hoje, e adotem-se proposições mais efetivas.

Portanto, deve-se ter em mente a realidade política brasileira, e buscar uma 
mudança nos procedimentos de apreciação orçamentária que possa beneficiar am-
bos os poderes da União. Uma opção seria a introdução de restrições financeiras 
e quantitativas ainda maiores às emendas individuais e de bancada, em troca da 
obrigatoriedade da execução pelo Executivo das emendas parlamentares. Faria par-
te ainda desse “entendimento” a desistência pelo Legislativo de alterar a estimativa 
das receitas utilizando-se do subterfúgio “erros ou omissões”. Para o Executivo res-
ta a vantagem de ter a proposta orçamentária mais preservada, e saber de antemão 
o custo fiscal da intervenção do Legislativo. Para o Legislativo resta a vantagem 
de saber que as alterações que introduzir na lei orçamentária serão efetivamente 
executadas, bem como a certeza de estar agindo antes que ocorram outros escân-
dalos envolvendo parlamentares e os orçamentos públicos. Para que o novo enten-
dimento seja duradouro, as restrições adicionais às emendas e a obrigatoriedade 
de execução deveriam estar expressas em lei complementar de finanças públicas.19

18 Alguma flexibilidade deveria ser introduzida, de forma que o Poder Executivo tivesse algum grau 
de liberdade para atender a imprevistos durante a execução das ações orçamentárias.

19 Na ausência desta, o entendimento seria enfraquecido, pois precisaria ser repetido todos os anos 
nas LDOs, o que facilitaria a alteração de seus termos frente a eventos circunstanciais.
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A primeira restrição a ser imposta às emendas, de ordem fiscal e financeira, 
seria limitar o valor global adicionado ao PLO por cada uma dessas modalidades 
de emendas a 0,25% da receita corrente líquida (RCL) da União, perfazendo 
um total de 0,5% da RCL – que correspondem a R$ 2 bilhões no PLO-2008. 
Esse valor seria sustentável do ponto de vista fiscal, e nem mesmo o caráter obri-
gatório da execução dessa parcela das despesas atrapalharia atingir-se as metas 
de resultado primário, visto ser inferior ao que tem sido efetivamente pago das 
emendas orçamentárias nos últimos anos.

A segunda restrição tem a ver com os beneficiários e a quantidade de emendas 
que cada parlamentar e cada bancada estadual poderiam apresentar. Em relação 
às emendas individuais, tendo em vista os problemas quando os beneficiários são 
entidades privadas sem fins lucrativos indicadas por parlamentares, seria prudente 
eliminar a destinação de recursos assim definidos. A participação de parlamentares 
na destinação de recursos públicos para entidades privadas é contra-indicada até 
mesmo porque cabe ao parlamento, em última instância, o acompanhamento e 
a fiscalização da aplicação desses recursos. A preocupação do Congresso deve ser 
com o estabelecimento de legislação rígida para a aplicação dos recursos públicos, 
a transparência nos repasses efetuados pelo Executivo, e a cobrança por fiscalização 
abrangente, intensiva e tempestiva por parte dos órgãos competentes.

As emendas individuais, portanto, destinariam recursos exclusivamente para 
entes públicos, de quaisquer nível de governo. Mantido o sistema de cota finan-
ceira, caberia a cada parlamentar o montante aproximado de R$ 1,7 milhão a 
valores do PLO-2008, uma redução substancial em relação à cota de R$ 8,5 
milhões estipulada no parecer preliminar do PLO-2008. Se cada um dos 594 
parlamentares pudesse apresentar somente dez emendas ao PLO teríamos ao 
todo menos de 6.000 emendas, diminuindo significativamente a pulverização 
dos recursos federais observada nos últimos anos. Essa quantidade de emendas 
é suficiente e adequada para que os parlamentares atendam aos pleitos políticos 
paroquiais, possibilitando a realização de pequenas obras em setores carentes 
de municípios. Ao mesmo tempo obriga, de forma salutar, que o parlamentar 
priorize o atendimento às demandas políticas que recebe. 

Em relação às emendas de bancada estadual, a ausência de limites finan-
ceiros pré-definidos, que nunca houve, contribuiu para o desvirtuamento do 
propósito original dessas emendas. A instituição de limites financeiros permitirá 
a retomada da idéia por detrás da criação das emendas coletivas em 1993, qual 
seja, que reflitam algumas poucas e importantes prioridades dos estados. Faz-se 
necessário ainda racionalizar a quantidade de emendas por bancada, de forma 
a dificultar a prática corrente de dividir-se as emendas entre os membros da 
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bancada. Ademais, a ausência dessas restrições torna complicado e demasiada-
mente demorado o processo de negociação política em torno da aprovação das 
emendas de bancada. Dessa forma, além de resgatar os propósitos originais das 
emendas de bancada, as mudanças simplificariam e dariam maior celeridade ao 
processo de decisão interna da CMO.

Uma redução drástica na quantidade de emendas de bancada, para algo abaixo 
de cem emendas no total, faz-se necessária para que esses objetivos sejam atingidos. 
Essa redução deve ser acompanhada de uma melhor distribuição das emendas entre 
as bancadas estaduais, pois hoje as bancadas menores são excessivamente beneficia-
das pela Resolução n.º 1/06-CN, que estipula uma variação de baixa amplitude, 
entre dezoito e 23 emendas por bancada. O ideal seria estabelecer uma proporciona-
lidade direta com o número de parlamentares de cada bancada, o que continuaria a 
beneficiar os estados menores por conta da desproporcionalidade da representação 
popular em ambas as casas do Congresso, mas eliminaria os exageros hoje existentes. 
Se adotada a proporcionalidade direta com número de parlamentares, as bancadas 
menores de onze parlamentares teriam direito a duas emendas, enquanto a maior 
bancada, do Estado de São Paulo, teria direito a doze emendas.

Com a finalidade de melhor controlar os novos procedimentos e as restrições às 
emendas, nos primeiros anos de implementação dos novos procedimentos as emen-
das deveriam ser apresentadas diretamente na CMO, que as repassaria para análise 
pela comissão setorial responsável pela área temática na qual propõe-se a alteração 
nas despesas. Conforme proposta detalhada na seção a seguir, cada comissão seto-
rial designaria relator para analisar todas as emendas que caibam à comissão, que 
ao final votaria e encaminharia à CMO relatório aprovando as alterações setoriais. 
Definidos os limites financeiro e quantitativo por parlamentar e por bancada, e a 
fonte dos recursos necessários ao atendimento, a análise das emendas pode ocorrer 
de forma bastante automatizada, tal qual ocorre hoje com as emendas individuais. 
Na verdade, a única preocupação na análise dos relatores setoriais seria quanto à 
admissibilidade técnica das propostas de gastos, no que seriam guiados pelo parecer 
preliminar do relator geral e apoiados pela consultoria técnica.

Conclusões
Pode-se afirmar que predomina entre os parlamentares brasileiros, e mesmos 

entre os demais agentes envolvidos no processo de apreciação dos orçamentos da 
União, uma visão míope do papel que cabe à instituição Congresso Nacional. In-
felizmente, no Brasil confunde-se o parlamento com o parlamentar, e  o Congresso 
termina por exacerbar o direito constitucional de alterar a proposta orçamentária, 
às custas da capacidade fiscal da União, do realismo orçamentário e da pertinência 
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das programações incluídas na LOA. Qualquer tentativa de dar maior racionali-
dade à intervenção do Congresso nesse processo é vista por um grupo considerável 
de parlamentares como uma tentativa de limitação dos direitos constitucionais do 
Congresso, e portanto como uma limitação à prática democrática.

É tênue no Poder Legislativo a percepção de que o seu fortalecimento pe-
rante o Poder Executivo passa pela reformulação da forma como aprecia-se a 
proposta orçamentária. Stapenhurst (2005, p. 10) ressalta que o maior desafio 
para os legislativos na elaboração e acompanhamento da execução orçamentária 
é assegurar que sua influência reflita prioridades nacionais, permita a participa-
ção da sociedade civil, e ao mesmo tempo mantenha a disciplina fiscal. Entre-
tanto, ainda prevalece entre os parlamentares federais brasileiros a crença de que 
quanto mais emendas aprovarem, quanto mais recursos forem destinados a suas 
bases eleitorais, melhor terá sido a intervenção do Congresso. Na aprovação, o 
parlamento quer fazer crer que as metas fiscais para o exercício vindouro estão 
asseguradas, quando na verdade fecham-se as contas com receitas que dificil-
mente realizar-se-ão. Na execução, os parlamentares mais influentes conseguem 
uma liberação maior de recursos para as suas emendas, e os outros justificam-se 
perante as bases transferindo a culpa pela não execução de suas emendas para o 
contingenciamento imposto pelo Poder Executivo. 

A questão fiscal é um aspecto primordial, cuja importância ainda precisa ser 
inteiramente assimilada pelos agentes envolvidos. Tal qual no Poder Executivo, 
que primeiro define a meta fiscal e estima as receitas para então estabelecer os 
limites setoriais para programação de gastos, o Poder Legislativo também deveria 
ter a meta fiscal e a estimativa de receitas, bem como as despesas de execução obri-
gatória, definidas antes que proponham-se acréscimos às despesas. Essas decisões 
precisam ser tomadas no âmbito da CMO, para que então, numa segunda etapa, 
as comissões setoriais analisem a programação das áreas temáticas a elas corres-
pondentes, já cientes dos montantes com que poderão trabalhar. O processo de 
apreciação do orçamento em duas etapas subsequentes evita a tentação de procu-
rarem-se saídas fáceis para problemas difíceis, como a priorização de gastos.

O Congresso precisa reconhecer a necessidade de que os orçamentos da União 
sejam aprovados com receitas realistas, para que as despesas fixadas na lei possam 
ser efetivamente executadas. Somente assim eliminar-se-iam os vultosos contin-
genciamentos das dotações aprovadas e limites financeiros, que poderiam se tornar 
ocasionais, de pequena monta ou mesmo desnecessários. Existem vários arranjos 
alternativos que possibilitam atingir esse objetivo, a começar pela aplicação rígida 
do espírito do texto constitucional, mas o importante em todos esses arranjos é 
que as receitas que constarão da lei orçamentária estejam decididas em harmonia 
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com o Poder Executivo antes que as comissões do Congresso comecem a examinar 
as programações setoriais de despesas. 

Como conseqüência da incorporação de receitas realistas à LOA diminui-
ría-se o tamanho do orçamento e das despesas nele compreendidas. É para essa 
diminuição que o Congresso deverá ser chamado a contribuir, ao conter os 
acréscimos na programação de despesas incluídas por emendas na lei orçamen-
tária. Não se pode continuar a insistir no crescimento do número e do valor das 
emendas individuais, ampliadas em quantidade pela Resolução nº 01/06-CN e 
com cota financeira por parlamentar crescente nos últimos anos. Essa possibili-
dade é insustentável a médio e longo prazos, e deve ser reduzida para um valor 
que seja compatível com a capacidade fiscal do país.

Para isso, há necessidade de reorganizar-se o processo de proposição de emen-
das ao PLO. Os problemas com a modalidade de emenda individual são muito 
evidentes, e desembocam de tempos em tempos em CPIs, cujos achados termi-
nam por denegrir a imagem do Congresso Nacional perante a sociedade brasileira. 
É preciso diminuir o número de emendas por parlamentar, reduzir o valor da cota 
financeira por mandato parlamentar, e restringir os beneficiários dessas emendas. 
Também as emendas de bancada estadual precisam ser melhor controladas. O 
estabelecimento de limites financeiros para essa modalidade de emendas faz-se 
premente, bem como a imposição de forte redução na quantidade de emendas 
aprovadas e uma distribuição mais justa de valores entre as bancadas estaduais.

Ao contentarem-se em simplesmente especificar a localização da ação orça-
mentária, “carimbando” os gastos federais para os seus locais de origem política, 
os parlamentares abdicam de uma participação mais expressiva do Legislativo na 
formulação das políticas públicas. O desvirtuamento da idéia por detrás da cria-
ção das emendas coletivas representa uma oportunidade perdida pelo Congresso 
de impor-se como fórum de discussão política do orçamento. Houvessem sido 
levadas à sério, as emendas coletivas poderiam justificar que o conflito, a barganha 
e a acomodação de interesses legítimos que tipicamente ocorrem no Congres-
so contrapusessem-se à formulação tecnocrática da LOA, mais comum no Poder 
Executivo, e que nem sempre garante a alocação ótima dos recursos disponíveis.

Muitos parlamentares insistem na implementação do caráter impositivo da 
execução orçamentária, ora para todo o conjunto das despesas, ora apenas para 
aquelas oriundas de emendas parlamentares. Alguns ignoram os pré-requisitos 
de ordem fiscal e técnica para que tal obrigatoriedade pudesse ser implementa-
da sem que instale-se o caos. Outros conhecem esses pré-requisitos, mas fazem 
coro aos demais, possivelmente na tentativa de pressionar o Poder Executivo por 
maiores liberações para suas emendas. Ao restringir o valor agregado das emendas 
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aprovadas, o Congresso facilita uma negociação em que o Executivo aceite a intro-
dução do caráter impositivo na execução das emendas parlamentares. 

Por fim, implementadas as propostas aqui sugeridas, o Brasil estaria dando 
um passo para que a lei orçamentária federal funcione como instrumento de 
pré-determinação dos gastos da União, função que deixou de ser exercida satis-
fatoriamente há muitas décadas. Resgatada essa função, poderíamos então nova-
mente começar a buscar o orçamento-verdade, objetivo final de muitos técnicos 
que militam na área orçamentária do governo federal. A efetiva integração da 
LOA com os instrumentos de planejamento; o foco na abrangência, indicadores 
e resultados dos programas; a retro-alimentação na elaboração orçamentária; a 
maior participação das comissões setoriais permanentes da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal na apreciação do PLO; e a falta de clareza de algumas 
das programações são exemplos de uma segunda ordem de problemas sobre os 
quais ainda precisaríamos avançar na busca desse ideal.
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