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Neste artigo propõe-se o aprimoramento do processo 
de elaboração orçamentária no Congresso Nacional, 
que deveria passar a analisar a programação 
orçamentária proposta pelo Poder Executivo a 
partir de uma perspectiva nacional. Argumenta-se 
que as comissões setoriais permanentes da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal precisam ser 
efetivamente envolvidas no processo de apreciação 
legislativa da proposta orçamentária, com poder de 
analisar e votar as programações das áreas temáticas 
correspondentes à sua atribuição regimental. Nesse 
arranjo, caberia à Comissão Mista de Orçamento 
coordenar, sistematizar, estabelecer limites e 
consolidar o processo de análise. Defende-se a 
institucionalização de assessoramento técnico único 
em matéria orçamentária, provendo-o de certa 
autonomia em relação a pressões políticas. A atual 
duplicidade é desnecessária e leva ao desperdício de 
talentos, à formação de rivalidades e a dificuldades 
de interlocução técnica com o Poder Executivo.

Orçamento, comissões permanentes, 
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This article proposes the improvement of the budgetary 
formulation process in the National Congress, which 
should start to analyze the expenditure programming 
proposed by the Executive Branch from a national 
perspective. The author argues that the permanent 
sectorial committees of the House of Representatives 
and Federal Senate need to be effectively involved in 
the Legislature’s draft budget appreciation process, 
being able to analyze and to vote the programming 
of the thematic areas corresponding to its regimental 
attributions. In this arrangement, it would be the 
Combined Budget Committee to co-ordinate, 
systemize, establish limits and consolidate the analysis 
process. The author defends the institutionalization of a 
single technical unit in budgetary matters, providing it 
with certain autonomy in relation to political pressures. 
The current duplicity is unnecessary and leads to 
wastefulness of talents, to the formation of rivalries and 
to difficulties in the technical interlocution with the 
Executive Branch. 
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Introdução
Apesar do fim da hiperinflação e da melhora quanto à responsabilidade fiscal, 

permanecem sérias dificuldades para que o orçamento federal reflita prioridades 
nacionais na alocação dos gastos públicos, definidas em planos de médio e longo 
prazos, e que levem em consideração aspectos de eficiência, eficácia e efetividade. O 
Congresso Nacional contribui para esse quadro durante a apreciação dos projetos de 
lei orçamentárias (PLOs) encaminhados pelo Poder Executivo ao incluir milhares de 
emendas de cunho paroquial, que refletem o interesse eleitoreiro do parlamentar, e 
pouquíssimas emendas que reflitam as reais carências setoriais, levantadas por análise 
que considere a premência dos problemas a partir de uma perspectiva nacional.

A comparação das práticas de elaboração orçamentária no legislativo brasileiro 
com aquelas de países desenvolvidos fica de certa forma prejudicada pelo fato de 
que a maioria desses países adota o sistema parlamentarista de governo. Nesses 
países, a revisão pelo parlamento das propostas orçamentárias encaminhadas pelo 
poder executivo é normalmente bem limitada, já que desnecessária (em vários pa-
íses parlamentaristas nem mesmo existe uma comissão de orçamento na estrutura 
administrativa do poder legislativo). Quanto à comparação com países de regime 
presidencialista, resta a prática adotada no Congresso dos EUA, já que em to-
dos os países em desenvolvimento, inclusive na América Latina, a participação do 
parlamento no processo orçamentário ainda é bastante incipiente (em termos da 
capacidade de alterar as propostas orçamentárias de forma independente com a 
utilização de assessoramento técnico competente). 

Um outro fator que dificulta a comparação internacional das práticas orça-
mentárias nos poderes Legislativos tem a ver com os diferentes graus de detalha-
mento das leis orçamentárias dos diversos países. A lei orçamentária anual brasi-
leira (LOA) é possivelmente a mais detalhada do mundo. Classificadores padrões 
encontrados em leis orçamentárias de países desenvolvidos, muitas vezes de forma 
mais agregada, como a estrutura administrativa, as funções de governo, os progra-
mas, as ações e os subtítulos, os grupos de natureza da despesa e as fontes de re-
cursos constam na lei orçamentária brasileira de forma bastante desagregada. Além 
desses classificadores, constam também da lei brasileira atributos sui-generis, como 
a esfera orçamentária, o identificador de resultado primário, a modalidade de apli-
cação e o identificador de uso. Como resultado desse excessivo detalhamento da 
programação orçamentária, e também de restrições impostas pela lei de diretrizes 
orçamentárias e pela própria lei orçamentária quanto à sua execução, o Congresso 
brasileiro acaba envolvendo-se na definição e alteração de detalhes da programação 
que deveriam ficar restritos a uma análise de cunho técnico. 
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Para contornar essa deficiência, e resgatar o papel da lei orçamentária como 
instrumento de planejamento e alocação dos gastos públicos no curto prazo, 
neste artigo propõe-se o aprimoramento do processo de elaboração orçamentá-
ria no Poder Legislativo federal por intermédio de duas medidas primordiais:

1. A análise e votação da proposta de lei orçamentária nas comis-
sões temáticas permanentes da Câmara e do Senado, dentro 
das respectivas áreas de competência, cabendo à Comissão 
Mista de Orçamento (CMO), apenas coordenar, sistematizar, 
estabelecer limites e consolidar o processo de análise

2. A institucionalização de assessoramento técnico único em 
matéria orçamentária, provendo a área técnica do Congresso 
de certa autonomia em relação à pressão política. 

Cada uma das duas medidas propostas anteriormente será o objeto de aná-
lise de uma seção específica deste trabalho (seções 2 e 3). Antes, porém, e para 
colocar os argumentos no contexto, apresenta-se breve descrição do processo de 
apreciação e tramitação do projeto de lei orçamentária no Congresso Nacional, 
focando-se principalmente nos aspectos relacionados com as medidas anterior-
mente mencionadas. 

2.As Comissões temáticas setoriais
Conforme atribuído pela Constituição, cabe à CMO a competência de 

analisar matérias de natureza orçamentária, o que na prática exclui uma parti-
cipação ativa das comissões permanentes do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados. A Resolução n.º 01/06-CN e o regulamento da CMO limitam a 
participação das comissões permanentes na análise dos PLOs à elaboração de até 
oito emendas (sendo quatro de apropriação e quatro de remanejamento) se a sua 
competência abrange mais de uma subárea temática, à realização de audiências 
públicas para discutir assuntos relacionados às respectivas áreas de interesse, e à 
indicação de programação prioritária para o recebimento de emendas. As emen-
das de comissão devem ter caráter institucional e representar interesse nacional, 
vedada a destinação a entidades privadas, respeitar o princípio da especialidade, 
ou seja, limitar-se às matérias que lhes sejam afetas pelo regimento, bem como 
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conter em sua justificação elementos, critérios e fórmulas que determinem a 
aplicação dos recursos.1

Para fazer a análise setorial da programação constante do PLO, a Resolução 
n.º 01/06-CN divide o PLO em dez áreas temáticas, cujos relatórios ficam a 
cargo de relatores setoriais, designados dentre membros titulares ou suplentes da 
CMO, que preferencialmente sejam também membro de comissão permanente 
correlata à área a ser relatada.2 Cabe a esses relatores aprovar total ou parcialmen-
te, ou rejeitar, as emendas apresentadas pelos parlamentares em suas respectivas 
áreas de análise, bem como decidir sobre eventuais cortes na programação de 
investimentos e inversões financeiras contida no PLO na respectiva área. Nessa 
tarefa, os relatores são limitados pelas orientações e restrições impostas pelo pa-
recer preliminar aprovado no plenário da CMO. Portanto, a apreciação setorial 
do PLO não ocorre nas comissões permanentes, mas sim na própria CMO.

Dessa forma, a discussão e votação da programação setorial constante do 
PLO não se dá entre parlamentares especialistas ou interessados em discutir 
as políticas públicas específicas de determinado setor. Por exemplo, a progra-
mação orçamentária das áreas de educação ou saúde não são discutidas nas 
comissões permanentes respectivas, que passam o restante do ano analisando 
proposições nessas áreas. Prevalece a visão individual de um parlamentar re-
lator, cuja preocupação maior é ter o seu relatório setorial aprovado por seus 
pares na CMO. Para isso, basta aprovar integralmente as emendas individuais, 
o que ocorre de forma quase automática, e atender de forma equilibrada as 
emendas de bancadas estaduais ou de comissões, considerando-se os diversos 
interesses políticos e as limitações de recursos de que se dispõe.3 A discussão 
passa longe da análise da eficiência, da eficácia e da efetividade dos progra-
mas de governo que serão desenvolvidos nas respectivas áreas, de suas metas, 
indicadores e resultados atingidos em anos anteriores. Não se consideram as 

1 Em 2007(PLO-08), primeiro ano de aplicação da nova Resolução, não houve a participação das 
comissões permanentes na fase de audiências públicas, nem na indicação de programação prioritária 
para o recebimento de emendas, nem exigiu-se que na sua justificação a emenda contivesse elemen-
tos, critérios e fórmulas que determinassem a aplicação dos recursos.

2 Em 1995, numa tentativa de especializar a análise, criaram-se dentro da CMO sete subcomissões 
permanentes responsáveis por áreas temáticas específicas. Cabia a essas subcomissões apreciar os rela-
tórios setoriais, elaborar relatórios bimestrais sobre a execução orçamentária, examinar as prioridades 
e metas da LDO e realizar audiências públicas. As subcomissões fracassaram, entretanto, pois pouco 
se reuniam e não acompanhavam a execução orçamentária, além de promoverem votações simultâ-
neas, dificultando a participação dos membros da CMO.

3 Por terem somente uma visão parcial das demandas estaduais, SANCHES (2002, p. 19) entende 
que os relatores setoriais mais atrapalham do que ajudam nesse equacionamento, e que o processo 
de apreciação legislativa ganharia em transparência, racionalidade e efetividade se organizado sob a 
forma de ciclo único conduzido por um colegiado de relatores.
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prioridades nacionais, mesmo porque no mais das vezes as emendas versam 
sobre interesses paroquiais.

A tarefa reservada aos relatores setoriais de decidir sobre eventuais cortes na 
programação de investimentos e inversões financeiras contida no PLO afigura-se 
como um outro problema do atual modelo. Normalmente o relator, nem sempre 
familiarizado com a área, tem enormes dificuldades para realizar cortes nas pro-
gramações encaminhadas pelo Executivo. Na maior parte das vezes, para escapar 
ao ônus político de propor um cancelamento mais acentuado numa determinada 
programação, o relator setorial acaba por realizar de um corte linear, ou quase 
linear, mais fácil de ser aplicado ao evitar a necessidade de debruçar-se sobre com-
parativos detalhados entre valores propostos e execuções de anos anteriores. A ca-
pacidade de o Congresso Nacional avaliar de forma mais efetiva a programação 
proposta pelo Executivo fica novamente prejudicada pela ausência de um conhe-
cimento mais específico dos responsáveis pelas decisões de cancelamento.

A melhor forma de introduzir no âmbito do Poder Legislativo a capacidade 
de análise crítica da programação setorial do PLO seria alterar a Constituição 
de forma a delegar o poder de análise, discussão e votação, hoje concentrado na 
CMO, às comissões permanentes setoriais das duas casas. À CMO deveria caber 
o relevante papel de coordenar o processo de tramitação da proposta orçamen-
tária no Congresso, analisar os grandes agregados de despesas e impor limitações 
de ordem fiscal e financeira às alterações introduzidas por cada comissão seto-
rial, além de resguardar a boa técnica orçamentária.4 Às comissões temáticas per-
manentes caberia analisar a proposta setorial, inclusive as emendas individuais e 
de bancada estadual que proponham alterações nas áreas de sua competência, e 
propor e votar as alterações que julgar conveniente dentro das áreas de sua com-
petência, contribuindo para o uso eficiente dos recursos disponíveis ao priorizar 
melhor a programação de despesas.

Um problema que se coloca à implementação prática dessa alternativa ad-
vém do fato de serem as comissões permanentes da Câmara e do Senado em 
número diferente, e agrupadas por áreas temáticas distintas.5 Como a Constitui-
ção determina que cada uma das casas do Congresso apreciem e votem todas as 
matérias orçamentárias, a análise e a votação do PLO pelas comissões temáticas 
da Câmara e do Senado exigiria um grande esforço de coordenação pela CMO, 

4 Eventualmente, poder-se-ia considerar a possibilidade de uma nova CMO assim concebida ser 
composta exclusivamente por parlamentares que sejam membros titulares da comissão de finanças e 
tributação de sua casa, facilitando a discussão dos assuntos fiscais do orçamento.

5 Nesse rearranjo, se eliminaria a prática atual de que as mesas diretoras da Câmara e do Senado 
possam apresentar emendas aos PLOs, excrescência antiga mantida pela Resolução nº 1/06-CN
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que teria de fazer a compatibilização dos acréscimos e dos cancelamentos efetu-
ados em cada área temática pelas comissões das duas casas. 

O ideal seria que não houvesse essa duplicidade de análise e votação, e que 
apenas uma das casas do Congresso encarregasse-se de analisar e votar a lei orça-
mentária, ou que se pudessem constituir comissões mistas setoriais temporárias 
compostas por membros das comissões permanentes correlatas das duas casas 
do Congresso. Entretanto, a primeira alternativa exige mudanças na legislação 
superior do país que no momento parecem estar fora de questão, e a segunda 
requer um entendimento político entre as duas casas do Congresso que se afigu-
ra improvável. Para amenizar a dificuldade, seria providencial uma revisão das 
áreas e subáreas temáticas de cada comissão, para que houvesse maior harmo-
nia temática entre as comissões setoriais da Câmara e do Senado. O regimento 
comum do Congresso Nacional (Resolução n.º 1, de 1970-CN) precisará ser 
alterado para estipular como dar-se-ia o mecanismo de coordenação entre as 
diversas comissões das duas casas no processo orçamentário.

Aliás, o regimento comum do Congresso Nacional, embora não venha sen-
do integralmente aplicado nesse aspecto, estabelece a forma como as comis-
sões permanentes de ambas as casas colaborarão com a CMO na apreciação 
dos PLOs. Para amenizar o problema de conciliação das análises setoriais chega 
mesmo a prever a possibilidade de realização de reuniões conjuntas:

“Art. 90. O projeto de lei orçamentária será apreciado por uma Co-
missão Mista que contará com a colaboração das Comissões Per-
manentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

..................................................................................................... 

§ 3º A participação das Comissões Permanentes, no estudo da matéria 
orçamentária, obedecerá às seguintes normas: 

a)  as Comissões Permanentes interessadas, uma vez constituída a 
Comissão Mista, deverão solicitar ao Presidente desta, que lhe 
seja remetido o texto do projeto de lei orçamentária; 

b)  a Comissão Mista, ao encaminhar o projeto à solicitante, esta-
belecerá prazo e normas a serem obedecidos na elaboração de seu 
parecer, o qual deverá abranger, exclusivamente, as partes que 
versarem sobre a matéria de sua competência específica; 
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c)  a Comissão Permanente emitirá parecer circunstanciado sobre 
o anexo que lhe for distribuído e elaborará estudo comparativo 
dos programas e dotações propostas com a prestação de contas do 
exercício anterior e, sempre que possível, com a execução da lei 
orçamentária em vigor; 

d)  o parecer da Comissão Permanente será encaminhado, pelo Pre-
sidente da Comissão Mista, ao relator respectivo para que sirva 
como subsídio ao estudo da matéria; 

e)  o parecer do relator da Comissão Mista deverá fazer referência 
expressa ao ponto de vista expendido pela Comissão Permanente; 

f )  por deliberação da maioria de seus membros, as Comissões Per-
manentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que 
tiverem competência coincidente, poderão realizar reuniões con-
juntas sob a direção alternada dos respectivos Presidentes, poden-
do concluir pela apresentação de parecer único; (grifo nosso)

g)  os pareceres das Comissões Permanentes, que concluírem pela 
apresentação de emendas, deverão ser encaminhados à Comis-
são Mista dentro do prazo estabelecido na Resolução n.º 1, de 
2001-CN.”

O regimento comum prevê uma participação maior das comissões setoriais 
na análise dos PLOs do que qualquer das resoluções que já regulamentaram a 
CMO, apesar de prever que os pareceres circunstanciados das comissões perma-
nentes sejam apenas acessórios e manter a decisão final sobre a análise setorial 
na CMO. Infelizmente, as comissões não se interessam em elaborar estudos 
comparando os programas e dotações constantes dos PLOs com a execução do 
exercício anterior ou da LOA em vigor, com vistas à sugerir emendas aos PLOs. 
Por exemplo, as bancadas parlamentares das comissões de educação das duas 
casas poderiam ter se posicionado mais firmemente na CMO contra a desvin-
culação de recursos da União que subtraiu até 20% das receitas tributárias que 
a Constituição destina para o setor, apesar de estimativas apontarem que por 
conta disso o Governo Federal deixou de investir R$ 72 bilhões na educação 
pública nos últimos 12 anos.

Com a discussão e votação do PLO ocorrendo nas comissões permanentes, 
a CMO poderia ser ainda mais reduzida em tamanho e encarregada apenas de 
coordenar e sistematizar o processo de tramitação da proposta orçamentária. O 
parecer preliminar da CMO continuaria estabelecendo as condições de técnica or-
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çamentária a serem observadas na análise feita pelas comissões permanentes, bem 
como as limitações de ordem fiscal e financeira que cada comissão deveria respei-
tar. À frente da sistematização, que envolveria a compatibilização dos acréscimos 
e dos cancelamentos efetuados em cada área temática pelas comissões setoriais das 
duas casas,6 estaria um relator-geral de perfil eminentemente técnico, que dife-
rentemente de hoje não teria o poder de aprovar valores adicionais para emendas. 
Por fim, a CMO votaria um relatório da proposta orçamentária consolidada, que 
aprovado seria remetido para votação no plenário do Congresso.

Para revigorar o papel legislativo das atualmente enfraquecidas comissões 
temáticas permanentes, deve-se também atentar para a forma como elas apre-
sentariam emendas aos PLOs. Se a questão não for bem regulamentada, pode-se 
prever que as emendas de comissão terminarão por constituir-se numa forma de 
driblar as restrições impostas às outras modalidades de emendas, simplesmente 
detalhando as ações orçamentárias como faz-se hoje. Os resultados seriam ainda 
mais nefastos do que a atual situação, pois nessa hipótese somente os parlamen-
tares membros de determinada comissão setorial poderiam apresentar emendas 
às áreas temáticas de competência das comissões a que pertencem. A concepção 
de emenda de comissão precisa ser alterada, pois não podem subsistir quanto a 
essas emendas as mesmas restrições que levaram a que as emendas individuais e 
de bancada estadual sejam meros detalhamentos das ações propostas pelo Exe-
cutivo. A comissão precisa ter a liberdade de alterar a programação setorial do 
PLO da forma como julgar mais conveniente. 

Joyce (2005, p. 9) argumenta que, quando analisam a alocação de recursos, 
os parlamentares frequentemente não têm incentivos para cobrar e usar infor-
mações sobre o desempenho de programas orçamentários, pois não percebem 
conexão entre os resultados atingidos por esses programas e possíveis benefícios 
eleitorais deles decorrentes. Mesmo que essa dificuldade esteja presente tam-
bém no Brasil, dever-se-ia incentivar que a intervenção das comissões setoriais 
no processo orçamentário se iniciasse ainda durante a apreciação do projeto de 
PPA, de forma que eventuais modificações introduzidas na programação sejam 
refletidas nos PLOs seguintes. O foco do interesse das comissões deve ser a 
concepção dos programas setoriais, e as ações deles constantes. As comissões 
do Congresso brasileiro deveriam examinar, com o apoio das consultorias de 
orçamento e legislativas (ver proposta na seção seguinte) a pertinência das pro-
gramações, os indicadores utilizados e os resultados atingidos.

6 Pontes (2004, p. 8-12) propõe restrições à participação de comissões peculiares, que não tratem de 
matéria orçamentária ou tratem apenas de fiscalização e controle.
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Para ficar em poucos exemplos de como as comissões poderiam agir em 
benefício da elaboração orçamentária, as comissões que cuidam de relações ex-
teriores em ambas as casas poderiam questionar o grau de detalhamento da pro-
gramação do Ministério das Relações Exteriores, ou as comissões que cuidam de 
defesa de ambas as casas questionarem o grau de transparência da programação 
do Comando da Marinha. Será que as comissões que cuidam de agricultura 
concordam que os programas orçamentários existentes no setor são adequados 
para demonstrar a eficácia da política agrícola do governo, ou programas mais 
elucidativos poderiam ser concebidos? 

No novo arranjo, para assegurar que as alterações introduzidas pelas comis-
sões nos PLOs tenham como base o debate sobre as políticas públicas de inte-
resse dos respectivos setores, a partir de uma perspectiva nacional, seria preciso 
que a proposição de emendas nas comissões fosse competência exclusiva das re-
presentações partidárias em cada comissão, e não objeto de iniciativa individual 
de parlamentar. Já houve iniciativa semelhante no âmbito da CMO: em 1994, 
na apreciação do PLO-1995, três partidos políticos fizeram uso de prerrogativa 
estabelecida em parecer preliminar que facultava aos partidos políticos apresen-
tarem emendas ao orçamento. Nesse contexto, e para melhor desempenhar suas 
novas atribuições, toda comissão deveria ser obrigada a convocar os ministros 
das pastas afetas a suas áreas de competência para que eles apresentassem e dis-
cutissem a respectiva proposta setorial de orçamento. A apreciação do PLO-08, 
quando não ocorreram as audiências previstas no novo regulamento da CMO, é 
um exemplo de que as comissões precisam ter poder real de alterar o PLO para 
que elas interessem-se de fato em discutir a proposta orçamentária.

Alston e Muller (2006, p. 98) são céticos quanto às possibilidades de um 
arranjo onde as comissões setoriais ou os partidos políticos conduzam a resposta 
coletiva do Congresso às negociações de barganha política com o Poder Exe-
cutivo. Os autores argumentam que os parlamentares não dominam a agenda 
das comissões setoriais, pois são rotineiramente trocados de uma comissão para 
outra pelos líderes partidários, e mesmo as proposições em análise podem ser 
retiradas das comissões. Em relação aos partidos políticos, alegam que há muitos 
partidos e nenhum deles seria grande o suficiente para assegurar estabilidade nas 
negociações. Quanto ao primeiro ponto, poder-se-ia copiar prática adotada na 
Alemanha, onde a designação de relatores setoriais é válida por toda a legisla-
tura, de forma que esses relatores intensifiquem a sua especialização e tornem-
se profundos conhecedores da programação afeta a suas relatorias. Quanto aos 
partidos políticos, a nova forma de organizar o processo orçamentário no Con-
gresso permitiria à sociedade conhecer o posicionamento dos partidos ou blocos 
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parlamentares em relação às prioridades dos gastos públicos federais, descorti-
nando as diferenças de visões políticas.7 

Independentemente disso, pode-se considerar uma evolução a substituição de 
um processo centralizado, em que tudo é decidido numa comissão de orçamento, 
para um processo coordenado, em que uma comissão de orçamento decide sobre 
os agregados fiscais e, subsequentemente, as decisões programáticas são tomadas 
em comissões setoriais especializadas (SCHICK, 2002, p. 29). No processo co-
ordenado mantém-se a capacidade de controle dos agregados e metas fiscais, ao 
mesmo tempo em que de forma complementar aprofunda-se a análise setorial. 
Essa coordenação não se confunde com um processo descentralizado, em que as 
comissões setoriais detém todo o poder de decidir sobre a programação dos res-
pectivos setores, arranjo mais comum em países parlamentaristas. Wehner (2006, 
p.771) avalia que uma estrutura de comissões bem concebida alavanca a revisão da 
proposta orçamentária e o acompanhamento de sua execução. Dados de pesqui-
sa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 
2008) realizada em 2007 com 38 países mostram que a maioria dos legislativos 
nas democracias modernas, mesmo se considerássemos apenas os países presiden-
cialistas, ainda preferem delegar os assuntos orçamentários a comissões de orça-
mento (normalmente uma em cada casa) do que repartir essa responsabilidade 
com comissões setoriais.8 

Apesar de ser um país parlamentarista, um bom exemplo de como um sis-
tema coordenado pode funcionar a contento provém da Suécia (BLONDAL, 
2001, p.40-42). À semelhança do Brasil, na Suécia os agregados fiscais para o 
ano seguinte são submetidos ao parlamento (Riksdag) em abril, que após discus-
sões com a oposição decide (sem força legal) sobre a proposta até junho. Após 
o parlamento receber a proposta orçamentária em setembro, uma comissão de 
finanças decide sobre a estimativa de receitas e propõe limites de despesas para 
27 áreas temáticas distintas. Então, cada comissão setorial propõe uma progra-
mação de gastos dentro de sua área de competência e dos limites estabelecidos. 
Em meados de dezembro o parlamento toma uma decisão formal sobre a pro-
gramação proposta pelas comissões em cada área temática. À diferença do Brasil, 
não existem duas casas do Congresso para examinar a proposta de orçamento, o 
que simplifica o processo na Suécia.

7 O ideal seria que a implementação de tal procedimento fosse precedida de uma reforma política 
que fortalecesse os partidos políticos com representação congressual.

8 Dos 38 países pesquisados, apenas Bélgica, República Checa, Irlanda, Noruega, Coréia do Sul, 
Suécia e Estados Unidos adotam um modelo coordenado, enquanto Hungria, Holanda e Inglaterra 
adotam um modelo descentralizado.
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Ao construir índices que mediram a separação de poderes e a força orçamen-
tária do legislativo em 28 países, Lienert (2005, p. 10) descobre que o envolvi-
mento de uma segunda casa do Congresso no processo orçamentário fortalece a 
influência do poder legislativo. No Japão, quando uma das casas do Congresso 
toma uma decisão diferente da outra no exame da proposta orçamentária, a 
constituição e o regimento comum estipulam um processo especial de reconci-
liação para que as casas entendam-se. Instala-se uma comissão mista com repre-
sentantes das duas casas para tentar chegar a um acordo num período de trinta 
dias, findo o qual e não havendo consenso prevalece a proposta da câmara baixa 
(LIENERT e MOO-KYUNG, 2004, p. 262-263). Na Alemanha a comissão de 
orçamento adota a interessante prática de ser tradicionalmente presidida por um 
parlamentar da oposição.

Nos EUA, país presidencialista, a apreciação orçamentária ocorre paralela-
mente em cada casa do Congresso, envolvendo principalmente uma comissão de 
orçamento e uma de apropriação das despesas em cada casa (além de comissões 
específicas para examinar as receitas). Cada comissão de despesas é subdividida 
em treze subcomissões, responsáveis por preparar a proposta orçamentária cor-
respondente a sua área temática. Cabe à comissão de despesas de cada casa con-
solidar as proposições das subcomissões, e à comissão de orçamento sistematizar 
receitas e despesas. Por contraste, na Inglaterra e demais países parlamentaristas 
que seguem o modelo britânico (“Westminster”), os legislativos não contem-
plam uma comissão de orçamento, concentrando o controle sobre o executivo 
na realização de auditorias ex-post. Segundo Wehner (2005, p. 13), nesses países 
qualquer alteração na proposta orçamentária encaminhada pelo executivo ainda 
é considerada um voto de desconfiança no governo, provocando a sua queda. 

Na América Latina, Santiso (2004, p. 63) afirma que em geral o baixo grau 
de institucionalização do trabalho das comissões parlamentares impede uma con-
tribuição mais efetiva das comissões temáticas setoriais ao processo orçamentário. 
Curristine and Bas (2007, p. 89-95), baseadas em pesquisa OCDE de 2006 (que 
infelizmente tem algumas informações equivocadas sobre o Brasil), descobre a 
heterogeneidade do papel dos Legislativos no processo orçamentário nos países da 
América Latina. Elas apontam a grande variação na força que cada Legislativo des-
ses países tem para alterar o orçamento, e o fato de que os Legislativos da maioria 
dos países da região na prática aprovam poucas emendas orçamentárias.
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3. O Assessoramento Técnico-Institucional
Anderson (2005, p. 38-39) destaca a importância de os parlamentares con-

tarem com informação confiável e sem viés para que possam participar de for-
ma construtiva da elaboração do orçamento. Para isso, devem contar com uma 
unidade analítica apartidária e independente, que simplifique a complexa infor-
mação orçamentária, promova a transparência e a responsabilização, aumente a 
credibilidade das estimativas orçamentárias e responda rapidamente a dúvidas 
dos parlamentares. Dados de pesquisa realizada pela OCDE em 2007 mostram 
que setenta porcento dos legislativos de 33 países que responderam pergunta 
específica do questionário dispõem de unidade técnica especializada que conduz 
análise orçamentária (esses dados consideram unidades de auditoria externa).

Schick (2002, p.31) destaca o crescente número de legislaturas ao redor do 
mundo que constatam a necessidade de contar com quadros especializados em 
orçamento público para que possam de fato exercer uma análise independente 
do Poder Executivo. Atualmente, os parlamentares federais brasileiros dispõem 
de assessoramento técnico altamente especializado em assuntos orçamentários. 
Esse assessoramento dá-se tanto pelas consultorias institucionais existentes em 
cada casa do Congresso, como também por técnicos conhecedores dos assuntos 
orçamentários lotados nas assessorias dos partidos políticos. 

Desde meados da década de 1990 observa-se uma preocupação crescente en-
tre os líderes de partidos políticos de disporem de assessorias técnicas especiali-
zadas em orçamento público. Não raro as posições vagas nessas assessorias são 
preenchidas por funcionários com experiência prévia no Poder Executivo, muitos 
deles oriundos da carreira de analista de orçamentos da Secretaria de Orçamento 
Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Praticamen-
te todas as lideranças de partidos ou bancadas políticas na Câmara dos Deputados 
dispõem de pelo menos um técnico especializado em orçamento público. Esses 
assessores auxiliam, com variado grau de competência, a respectiva bancada parla-
mentar no seguimento dos assuntos orçamentários do Governo Federal.

Quanto ao assessoramento institucional, que nos interessa examinar aqui, 
existem consultores altamente qualificados em assuntos orçamentários em ambas 
as casas, sendo 36 (mais sete licenciados) na Consultoria de Orçamento e Fiscali-
zação da Câmara dos Deputados (CONOF) e 25 na Consultoria de Orçamento 
do Senado Federal (CONORF). Os órgãos de consultoria elaboram análises, estu-
dos e notas técnicas relativos aos temas orçamentários mais relevantes, ou em aten-
dimento a pedidos específicos dos parlamentares. As consultorias efetuam ainda 
todo o processamento técnico de suporte à análise da programação dos projetos 
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do PPA, da LDO, da LOA, e dos créditos adicionais, bem como das emendas 
apresentadas a essas proposições, incluindo a geração de substitutivos e do autó-
grafo final. Quanto aos procedimentos necessários à formulação e apresentação de 
emendas às proposições orçamentárias, as consultorias preparam manual conten-
do instruções específicas em cada área, e orientam os parlamentares e seus asses-
sores por intermédio de seminários, atendimento pessoal ou plantões telefônicos. 
Ambas as consultorias apresentam estrutura administrativa bastante horizontal, 
compostas por uma coordenação técnica e vários núcleos temáticos coordenados 
por um consultor, todos subordinados ao respectivo diretor. Aos consultores, a 
partir de 1990 selecionados por concurso público para o exercício de funções co-
missionadas permanentes, cabe ainda prestar com isenção político-partidária e 
profissionalismo assessoramento a todos os parlamentares, inclusive a elaboração 
de minutas de pareceres sob orientação dos relatores.9 

De acordo com a informação disponível, não existe outro país em que coexis-
tam duas unidades de pesquisa orçamentária ligadas ao parlamento, com pratica-
mente as mesmas atribuições. No Brasil, a existência de duas consultorias levou ao 
estabelecimento de regras informais de convivência entre elas que, se têm permiti-
do levar a bom termo os trabalhos de elaboração orçamentária no Poder Legislati-
vo, gera duplicidade e atritos desnecessários. A começar pela própria existência de 
duas organizações, com diretores distintos que têm como interlocutores principais 
a cada ano um mesmo presidente de comissão, relator-geral da proposta orça-
mentária, e autoridades do Poder Executivo. O bom funcionamento desse arranjo 
passa a depender da personalidade de cada um dos diretores, da ambição pessoal, 
e da disposição de compartilhar decisões para preservar a boa convivência.

Um exemplo dos malefícios de ter-se duas estruturas independentes com as 
mesmas atribuições pode ser dado por recente questionamento envolvendo a in-
terpretação de dispositivo constante do art. 62 da LDO-07. A Nota Técnica n.º 
3/07 da CONOF conclui que não é vedado o acréscimo de recursos à modalida-
de de aplicação 50 a partir da redução de recursos incluídos pelo Congresso na 
modalidade de aplicação 99. A Nota Técnica n.º 254/07 da CONORF conclui 
exatamente o contrário. Independentemente de quem tivesse razão, o fato é que 
a área técnica do Congresso não teve uma posição única a respeito desse assun-
to. Na ocasião, restou ao presidente da CMO encaminhar aos órgãos do Poder 
Executivo interessados no assunto duas notas técnicas conflitantes.

9 Aos consultores de orçamento da Câmara dos Deputados cabe ainda preparar minutas de exame 
da adequação orçamentária e financeira das proposições que tramitam na Comissão de Finanças e 
Tributação da casa, tarefa não exercida pelos consultores do Senado.
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Se a nível de direção e coordenação técnica, aparentemente, não há relatos 
de grandes desavenças nos últimos anos, o mesmo não se pode dizer do trabalho 
conjunto dos núcleos temáticos por ocasião da elaboração orçamentária. Nesse 
caso, o trabalho técnico é liderado pela consultoria da casa à qual pertence o 
parlamentar encarregado de preparar o relatório setorial da área temática. Salvo 
algumas exceções, a participação dos consultores do núcleo correspondente da 
outra casa é mínima. Isso gera duas situações: i) nas áreas em que há rodízio 
anual entre senadores e deputados, perde-se a memória do que foi feito no ano 
anterior (o que é amenizado pela existência do relatório setorial); ii) nas áreas 
em que o relator é sempre de uma das casas, há reclamações de sobrecarga de 
trabalho nessa casa e falta de conhecimento técnico específico na outra.

Em 1994, foi formado um grupo de trabalho composto por três técnicos da 
CONOF e dois da CONORF com a finalidade de apresentar sugestões a um 
grupo de onze parlamentares encarregados de propor uma nova resolução para a 
CMO (em decorrência das recomendações constantes do relatório final da “CPI 
dos anões do orçamento” em 1993, denunciando a falta de controles e de trans-
parência na definição de verbas para manutenção de entidades privadas por par-
lamentares). O relator do grupo parlamentar aceitou de imediato proposta apre-
sentada pelos técnicos de fundir as duas consultorias num único órgão técnico 
de orçamento do Congresso, mas o grupo de parlamentares resolveu não incluir 
a fusão das consultorias em seu relatório final. A resistência a essa idéia existente 
entre parte dos técnicos, e dúvidas de ordem burocrática quanto ao funcionamen-
to prático de um eventual Instituto de Orçamento do Congresso foram as razões 
alegadas pelos parlamentares. Na verdade, receavam que o fortalecimento do as-
sessoramento técnico no Congresso pudesse de alguma forma vir futuramente a 
engessar a atuação deles na avaliação das propostas orçamentárias.

Outro aspecto que merece ser abordado refere-se ao precário relacionamento 
entre as equipes técnicas dos poderes Executivo e Legislativo. As consultorias de 
orçamento do Congresso Nacional deveriam ser órgãos de interlocução técnica 
com a SOF e demais entidades do Poder Executivo envolvidas na área orçamen-
tária. Entretanto, nas poucas ocasiões anuais em que se encontram observa-se um 
clima de mal disfarçada desconfiança recíproca. Para que esse diálogo possa ser 
frutífero, faz-se imprescindível que a consultoria legislativa tenha como uma de 
suas preocupações centrais a defesa da boa técnica orçamentária, o que exige um 
mínimo de autonomia em relação a eventuais ingerências políticas. Ademais, é 
necessário que a área técnica do Congresso Nacional tenha apenas uma voz, o que 
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não acontece por conta da duplicidade de chefias e da hierarquização horizontal 
de suas estruturas administrativas.10 

O Congresso brasileiro beneficiar-se-ia de um órgão único de consultoria 
técnica na área orçamentária que fosse mais independente, ou seja, que pudesse 
avaliar as proposições do Poder Executivo de forma mais profissional, sem inter-
ferência dos interesses políticos imediatos dos líderes da CMO. Conforme dados 
da referida pesquisa da OCDE de 2007, EUA (desde 1974, 205 especialistas), 
Japão (21 especialistas), México (desde 2000, vinte especialistas no Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas), Polônia (desde 1991, doze especialistas mais 
apoio de professores universitários) e Coréia do Sul (desde 2004, 96 especialis-
tas) são exemplos de países que implantaram um órgão unificado de assessora-
mento técnico na área orçamentária ligado a seus respectivos Congressos.11 O 
Congressional Budget Office (CBO) dos EUA é referido como exemplo de entida-
de conceituada e respeitada, tanto pelos órgãos do poder executivo quanto pelos 
próprios parlamentares, pois produz análise econômico-orçamentária de alto 
nível sem envolver-se em política partidária, evitando prover recomendações ou 
estar na mídia, e atendendo às comissões e não a parlamentares individualmente 
(ANDERSON, 2005, p.43). Meyers e Joyce (2005, p.79) afirmam que o CBO 
tornou-se a mais confiável fonte de informações orçamentárias sobre o governo 
federal dos EUA, acima dos órgãos do Poder Executivo.

No Brasil, a indicação do diretor de uma instituição orçamentária unificada 
deveria seguir um modelo que lhe permitisse atuar com certa independência, 
para evitar que continue a acontecer o que se observa desde 1991. Naquele ano, 
o então chefe da consultoria de orçamento da Câmara foi afastado da função 
por conta da repercussão de críticas contidas na primeira nota técnica produzida 
pela consultoria, que analisava sob o prisma técnico o projeto de LDO para 
1992. Desde então, os chefes seguintes sabiam que para manter os seus cargos 
deveriam agradar aos parlamentares que sucessivamente comandavam a CMO 
a cada ano (relatores-gerais dos PLOs e presidentes), o que em muitas ocasiões 
levou a que agissem mais em função de interesses políticos particulares desses 
parlamentares do que pautados pela boa técnica orçamentária. Se implementada 
uma unidade de consultoria orçamentária única, poder-se-ia prever a elaboração 

10 Há relatos de reuniões entre os corpos técnicos do Congresso e da SOF nas quais esses últimos 
presenciaram estupefatos a longas discussões entre os consultores legislativos de ambas as casas, refle-
tindo a ausência de uma hierarquia unificada no atual arranjo.

11 Na América Latina, além do México, o Peru (Centro de Investigación Parlamentaria) e a Colômbia 
(Oficina de Asistencia Técnica Legislativa) implementaram recentemente centros de estudos orçamen-
tários ligados ao parlamento. As Filipinas tem uma unidade com 50 especialistas.
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pelos próprios consultores das duas casas de uma lista tríplice de candidatos a 
diretor, submetida à escolha dos dirigentes da CMO no início de cada legisla-
tura, bem como regras que protegessem esse diretor de demissão injustificada 
ou motivada por questões políticas menores. Dessa forma, haveria estabilidade 
suficiente para que o escolhido pudesse exercer com relativa independência a 
função de diretor por um período de quatro anos.

Seria um erro de avaliação imaginar que uma consultoria de orçamentos 
unificada, formada por especialistas em orçamentação pública, possa suprir toda 
a necessidade de informação de que os parlamentares necessitam para fazer uma 
análise qualificada das propostas orçamentárias encaminhadas pelo Poder Exe-
cutivo. Para que se produza uma boa análise, seria necessário o envolvimento 
de especialistas nos diversos setores em que se divide a gestão pública. Esse co-
nhecimento existe tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, 
que dispõem de consultoria legislativa com quadros técnicos (aproximadamente 
duzentos na Câmara e 175 no Senado) que se situam entre os mais qualifica-
dos do serviço público federal brasileiro. No entanto, no modelo atual esses 
consultores especializados em políticas públicas setoriais, reunidos em 21 e 32 
áreas temáticas na Câmara e no Senado, respectivamente, não têm espaço para 
participar das discussões relativas às propostas orçamentárias de suas respectivas 
áreas de conhecimento, o que contribui para deprimir o debate legislativo sobre 
as políticas e programas públicos.

Para que seja efetiva e produtiva, a participação dos consultores legislativos 
no processo de avaliação das propostas orçamentárias deve ocorrer em conjunto 
com o trabalho de consultores especializados em orçamento. Infelizmente, a 
maioria dos especialistas em políticas públicas desconhece os programas e ações 
que constam dos orçamentos de suas respectivas áreas, e menos ainda a evolu-
ção dos valores envolvidos na programação. Acresce ainda que poucos desses 
especialistas têm noção plena das limitações em termos da capacidade fiscal da 
União, e por conhecerem profundamente as carências de um setor específico 
tendem a advogar a alocação prioritária de recursos nesse setor, o que somente 
seria possível em detrimento da alocação em outros setores ou do equilíbrio das 
contas públicas.12 Por outro lado, em geral os especialistas em orçamento são 
incapazes de discutir as políticas públicas que deveriam nortear as programações 
dos setores que analisam. Esses especialistas têm grande conhecimento dos pro-
gramas, ações e valores e demais aspectos que envolvem o orçamento setorial, 

12 Essas mesmas situações ocorrem também no âmbito do Poder Executivo, onde a tarefa de elaborar 
as propostas orçamentárias é em geral delegada a coordenações de orçamento existentes na estrutura 
de cada ministério, em detrimento da participação de especialistas em políticas públicas. 
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mas desconhecem os estudos acadêmicos e as vantagens e desvantagens teóricas 
das políticas setoriais empregadas ou sugeridas. 

Dessa forma, o ideal é que esses dois tipos de profissionais trabalhem em 
conjunto no exame das proposições orçamentárias. Um conhece bem o lado teó-
rico, das políticas e programas setoriais, e o outro o lado prático, das ações orça-
mentárias e a evolução dos valores alocados ao setor. Esse trabalho conjunto tem 
um locus e momentum próprio para ocorrer: as comissões temáticas permanentes 
da Câmara e do Senado, revigoradas conforme proposto na seção anterior. Os 
parlamentares das comissões permanentes exerceriam suas novas atribuições na 
análise das proposições orçamentárias com o auxílio desse conjunto de consulto-
res, muitos dos quais já participam do dia a dia dessas comissões. Na medida em 
que esses consultores envolvam-se, a apreciação do PLO seria enriquecida com 
o conhecimento e as informações trazidas por eles, possibilitando a intervenção 
qualificada dos parlamentares no processo de apreciação orçamentária. 

Conclusões
A reivindicação do direito de influenciar a alocação dos gastos públicos pelas 

sociedades europeias do século XVIII foi em parte responsável pelo surgimento 
de parlamentos independentes como conhecemos hoje. Fölscher (2006, p. 135) 
argumenta que a participação do Legislativo no processo de alocação do gasto 
público não pode ser julgada apenas pela ótica da eficiência do sistema de gestão 
financeira, mas deve-se considerar numa visão mais abrangente os impactos de 
boa governança de um sistema no qual o Legislativo controla e contrabalança os 
poderes do executivo. São inúmeros os casos em todo o mundo de grandes erros 
cometidos por poderes executivos que não prestavam contas a ninguém. 

Ao analisar o poder de influência nos orçamentos de legislativos de 28 países 
com diferentes formas de governo, Lienert (2005, p. 18) sugere que fatores especí-
ficos de cada país, em vez da forma de governo, são predominantes em determinar 
a força do legislativo no processo orçamentário. Já Wehner (2005, p. 8-10) con-
firma esses resultados, ao construir um índice composto de três partes, a primeira 
para medir a autoridade que o legislativo tem para alterar e impor a execução de 
gastos, a segunda para medir a complexidade da organização interna do legislativo 
para lidar com orçamento, e a última para medir o acesso do legislativo à informa-
ção orçamentária. Em nenhum desses estudos o Brasil foi considerado, por não 
constar na antiga pesquisa da OCDE, mas se tivesse sido certamente apareceria 
entre os países em que o poder legislativo mais influencia o orçamento.
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O Legislativo brasileiro abdica de sua grande vantagem sobre o Executivo, qual 
seja, a capacidade de julgar com maior propriedade as políticas que são aceitáveis 
pela sociedade em geral. No entanto, ao optar por deixar as comissões setoriais à 
margem do processo de alteração dos PLOs, a intervenção do Congresso perde qua-
lidade política e técnica, ao excluir do processo justamente aqueles parlamentares e 
técnicos que se dedicam às políticas setoriais, e portanto poderiam contribuir com o 
seu maior conhecimento especializado para aprimorar a análise dos PLOs.

As comissões setoriais permanentes da Câmara e do Senado precisam ser 
efetivamente envolvidas no processo de apreciação legislativa da proposta orça-
mentária. Para que se interessem em desempenhar esse papel, precisam ter poder 
real de decisão sobre a programação referentes às áreas temáticas que lhes cabe 
examinar. O benefício maior para o processo orçamentário será o aproveitamen-
to nas discussões de apreciação do PLO da especialização e do conhecimento 
aprofundado dos parlamentares nos assuntos setoriais, inclusive com o envol-
vimento dos consultores legislativos de ambas as casas, fatores que contribuirão 
para o aperfeiçoamento da programação orçamentária.

Assim, assegurado que os poderes estejam entendendo-se quanto à questão do 
custo fiscal da apreciação do PLO no Congresso, estaria aberto o caminho para 
um relacionamento maduro e produtivo entre as equipes técnicas da SOF e da 
consultoria de orçamento do Congresso. Esse relacionamento requer que haja um 
interlocutor principal definido do lado do Congresso. O Brasil não deve continu-
ar a ser o único país do mundo em que duas unidades distintas, com as mesmas 
atribuições, prestam consultoria ao Poder Legislativo na área orçamentária. Essa 
duplicidade é desnecessária, e leva ao desperdício de talentos e à formação de 
rivalidades. A maior independência e consequente fortalecimento da área técnica 
que apoia o processo orçamentário no Congresso é de interesse dos parlamentares 
que se preocupam em melhorar a capacidade que o Congresso tem de analisar as 
propostas orçamentárias encaminhadas pelo Poder Executivo.
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