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“Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de que as grandes 

coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível” (Charles Chaplin) 



RESUMO 

O presente trabalho consiste na análise das emendas individuais ao Orçamento da 

União dos deputados federais do Estado da Paraíba, na 53ª legislatura, para verificar se elas 

atendem as prioridades sociais da população, baseando-se no Índice de Desenvolvimento 

Humano onde identificamos o índice de pobreza elevado, ou se elas são destinadas mais com 

intuito de lograr êxito nas campanhas eleitorais. São analisadas também quais as principais 

áreas que as emendas são destinadas e se há ou não privilégios em sua destinação, de acordo 

com o colegiado eleitoral dos parlamentares. Para tanto, descrevemos um pouco sobre o 

Estado e posteriormente apresentamos uma visão geral do orçamento. Conclui-se que fica 

comprovado o quanto é presente a oligarquia na política do Estado e, por isso, revela as ações 

paroquialistas dos deputados que utilizam as emendas orçamentárias individuais para levar 

benefícios para seus redutos eleitorais, bem como para localidades que possam lhe prospectar 

uma votação significativa e assim garantir sua reeleição ou eleição dos seus indicados. 

 

Palavras-Chave: Estado da Paraíba, Orçamento Público, Emendas Parlamentares, Votação. 

 



 

ABSTRACT 

The present work is the analysis of individual amendments to the Union budget of 

federal deputies of the Paraíba´s State, in the 53rd Legislature, to check if they meet the social 

priorities of the population, based on the Human Development Index where were identify the 

high poverty rate, or if they are designed with the aim of achieving more success in election 

campaigns. Are also analyzed what are the main areas that the amendments are intended and 

whether or not privileges on their destination, according to the college of parliamentary 

election. For this purpose, we describe a little about the state and subsequently present an 

overview of the budget. We conclude that it´s proved how this oligarchy is present in this 

political and, therefore, the actions reveals pork barrel who use individual budget amendments 

to bring benefits to their electoral constituencies, as well as locations that may prospect a 

significant vote and thus ensure their reelection or election of its nominees.  

 

 

Keywords: Paraíba´s State, Public Budget, Parliamentary Amendments, Voting. 
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INTRODUÇÃO 

A análise de decisões orçamentárias e de padrões de alocação de recursos públicos 

constitui um importante instrumento de investigação de fenômenos sociais. De acordo com a 

Constituição Federal de 1988, a emenda parlamentar é a ferramenta que o Congresso 

Nacional possui para participar da elaboração do orçamento anual da União, uma vez que a 

iniciativa da lei orçamentária é privativa do Poder Executivo. Por meio das emendas 

individuais e coletivas os parlamentares aperfeiçoam a proposta do Poder Executivo, 

destinando recursos para as regiões mais carentes, priorizando as áreas de educação, saúde, 

saneamento, urbanização, cultura e lazer. 

Grateron (1999, p.1) afirma que o setor público  

tem a obrigação de fornecer serviços públicos e gratuitos com o intuito de 

satisfazer um amplo leque de necessidades sociais em contínua expansão, 

exigindo uma gestão rigorosa dos recursos públicos para poder cumprir suas 

obrigações sociais. 

Entretanto, o Congresso Nacional registra os piores índices de confiabilidade no 

Brasil: 33% em média na Nova República, o que gera muitos questionamentos sobre a 

atuação parlamentar, dentre eles, a política da “moeda de troca”, em que os parlamentares 

pautam suas ações visando às próximas eleições (HENRIQUE, 2010). Principalmente quando 

se trata de uma política paroquial e oligárquica. 

Levando em consideração também que a maioria das pesquisas realizadas com foco 

nas emendas parlamentares ou fazem relação com corrupção parlamentar, a exemplo de Sodré 

e Alves (2010), ou entre emendas e votação de matérias do Executivo (PIRES, 2005), o 

presente trabalho faz uma análise das emendas individuais ao orçamento da União 

apresentadas pelos deputados federais do Estado da Paraíba na 53ª Legislatura e a sua relação 

com a reeleição dos mesmos, uma vez que, o Estado possui todas as características apontadas 

para se ter uma política paroquialista, definida por Carvalho (2003) como sendo uma política 

onde os parlamentares concentram suas ações no seu reduto eleitoral: situado no Nordeste, 

índice de pobreza elevado, baixo índice educacional, além de constituir uma bancada onde a 

oligarquia é bastante presente - 90% dos parlamentares possuem parentesco político -, sendo 

motivo inclusive de muitas pautas jornalísticas nas mídias nacionais, a exemplo das matérias 

veiculadas no site do Congresso em Foco intituladas como: Quase 300 deputados têm parente 

na política; Os senadores e seus parentes na política; Tudo sobre a bancada dos parentes.  
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Analisamos todas as emendas individuais aprovadas pelos deputados federais do 

Estado da Paraíba na 53ª legislatura e as programações delas decorrentes executadas para 

desmistificar, ou não, as suposições de que elas atendem ou não as prioridades sociais locais 

como indutoras de melhorias na educação, saúde e infraestrutura, ou se realmente há 

privilégios nos ditos “currais eleitorais”, ou ainda se atendem ao Estado como um todo, já que 

o Estado é bastante carente, além de procurar demonstrar a eficácia social das emendas 

parlamentares. Importante salientar que as emendas são apresentadas e aprovadas no ano 

anterior ao exercício orçamentário de referência, ou seja, as emendas aprovadas no ano de 

2007 comporão o orçamento anual de 2008, quando a programação decorrente destas 

emendas serão executadas. Dessa forma, embora a 53ª legislatura compreenda os anos de 

2007 a 2010, vamos analisar as emendas apresentadas nos anos de 2008 a 2011.  

Com o foco voltado para a parte mais política do que técnica, primeiramente fazemos 

um perfil do Estado da Paraíba, baseado nos índices de desenvolvimento humano (IDH), bem 

como a relação dos parlamentares eleitos e as principais cidades em que tiveram votação 

expressiva. Posteriormente, mostramos como se deu as eleições de 2006, definindo o primeiro 

universo da nossa análise. Antes de abordar o nosso segundo universo da análise, que são as 

emendas parlamentares individuais, fizemos uma breve explanação sobre o Orçamento 

Público, Lei Orçamentária Anual e como se dá execução do orçamento. No quarto capítulo, 

nosso foco são as emendas individuais, onde relacionamos as emendas aprovadas e a 

programação executada, classificando-as como “carimbadas”, aquelas que identificam a 

localidade beneficiada no título da programação, e “genéricas”, aquelas destinadas a atender 

ações no estado, cuja localidade beneficiada será especificada no decorrer da execução da lei 

orçamentária, possibilitando verificar os municípios que foram contemplados, corelacionando 

com os “currais eleitorais” de cada parlamentar.   A parte final do nosso trabalho traz a análise 

de todos os dados obtidos onde se conclui que os deputados utilizam as emendas 

orçamentárias individuais para levar benefícios para seus redutos eleitorais, bem como para 

localidades que possam lhe prospectar uma votação significativa para garantir sua reeleição 

ou eleição dos seus indicados, o que explica suas ações paroquialistas. 
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1 RADIOGRAFANDO A PARAÍBA 

O estado da Paraíba possui todas as características apontadas para se ter uma política 

paroquialista, baseando-se no conceito do cientista político Nelson Rojas de Carvalho(2003): 

situado no Nordeste, índice de pobreza elevado, baixo índice educacional. Além de constituir 

uma bancada onde a oligarquia é bastante presente: 90% dos parlamentares possuem 

parentesco político. Para reafirmar essas características, vamos trazer, neste capítulo, uma 

breve “radiografia” (denominaremos assim) do Estado, seus aspectos geográficos, sociais, 

econômicos e políticos para termos uma melhor compreensão da análise dos dados do nosso 

objeto que são as emendas individuais dos deputados federais da Paraíba. 

Localizado na região Nordeste do Brasil, o estado da Paraíba possui extensão 

territorial de 56.469,466 quilômetros quadrados, divididos em 223 municípios distribuídos 

pelas mesorregiões da Mata Paraibana, Agreste, Borborema e Sertão. Conforme dados do 

Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a população paraibana totaliza 3.766.528 habitantes, sendo o quinto estado mais 

populoso do Nordeste brasileiro. Esse contingente populacional corresponde a 1,97% da 

população nacional.  

João Pessoa é a capital do Estado e a cidade mais populosa com 723.515 habitantes. 

Outras cidades paraibanas que apresentam grande concentração populacional são: Campina 

Grande (385.213 habitantes), Santa Rita (120.310 habitantes), Patos (100.674 habitantes), 

Bayeux (99.716 habitantes), Sousa (65.803 habitantes), Cajazeiras (58.446 habitantes), 

Guarabira (55.326 habitantes) e Cabedelo (57.944 habitantes). Com Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,718, a Paraíba ocupa o 24° lugar no ranking de IDH 

dos estados brasileiros, ou seja, detém o quarto menor índice do país. O analfabetismo atinge 

21,6% da população, sendo a terceira pior média nacional, pois somente as taxas de Alagoas 

(24,6%) e Piauí (23,4%) são superiores. Outro problema social no estado se refere à taxa de 

mortalidade infantil: 35,2 óbitos a cada mil nascidos vivos. 

1.1 Divisão geográfica 

O Estado se divide em mesorregiões e microrregiões. Oficialmente, as quatro 

mesorregiões do estado são: 
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 Mata Paraibana: é a mesorregião mais importante do estado, formada pela união 

de trinta municípios agrupados em quatro microrregiões. Pelo fato de nela estar 

localizada a capital do estado, é a mais populosa com 1.327.691 habitantes, reúne 

mais de um terço da população da Paraíba. É a única mesorregião litorânea do 

estado. Municípios importantes localizados nela são João Pessoa, Santa Rita, 

Bayeux, Cabedelo, Sapé e Mamanguape.  

 Agreste Paraibano: é a segunda mais populosa do estado com 1.180.886 

habitantes, formada pela união de sessenta e seis municípios agrupados em oito 

microrregiões. Municípios importantes são Campina Grande, Guarabira, 

Esperança, Solânea e Queimadas.  

 Sertão Paraibano: com uma população de 831.031 habitantes, é a terceira mais 

populosa do estado, dividida em sete microrregiões que, juntas, abrigam oitenta e 

três municípios, sendo a mesorregião com o maior número de municípios 

paraibanos. Municípios importantes dessa mesorregião são Patos, Sousa, 

Cajazeiras e Catolé do Rocha.  

 Borborema: é a menos populosa do estado com 283,607, formada pela união de 

quatro microrregiões que compartilham quarenta e quatro municípios. Municípios 

importantes dessa mesorregião são Monteiro e Picuí.  

Além da mesorregião, existe a microrregião, que de acordo com a Constituição 

Brasileira de 1988 é um agrupamento de municípios limítrofes, com a finalidade de integrar a 

organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, definidas 

por lei complementar estadual. A Paraíba é dividida em 23 microrregiões, são elas: Brejo 

Paraibano, Cajazeiras, Campina Grande, Cariri Ocidental, Cariri Oriental, Catolé do Rocha, 

Curimataú Ocidental, Curimataú Oriental, Esperança, Guarabira, Itabaiana, Itaporanga, João 

Pessoa, Litoral Norte, Litoral Sul, Patos, Piancó, Sapé, Seridó Ocidental Paraibano, Seridó 

Oriental Paraibano, Serra do Teixeira, Sousa e Umbuzeiro. No total, a Paraíba está dividida 

em 223 municípios, sendo a nona unidade de federação com o maior número de municípios e 

a terceira do Nordeste. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_da_Mata_Paraibana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Pessoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Rita_(Para%C3%ADba)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bayeux_(Para%C3%ADba)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabedelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sap%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mamanguape
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Agreste_Paraibano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campina_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guarabira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esperan%C3%A7a_(Para%C3%ADba)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%A2nea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Queimadas_(Para%C3%ADba)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sert%C3%A3o_Paraibano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sousa_(Para%C3%ADba)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cajazeiras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catol%C3%A9_do_Rocha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_da_Borborema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monteiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Picu%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_complementar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Cajazeiras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Guarabira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Itaporanga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_da_Serra_do_Teixeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Sousa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Umbuzeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_estados_brasileiros_por_n%C3%BAmero_de_munic%C3%ADpios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
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Figura 1. Estado da Paraíba dividido em Mesorregiões  

1 Mesorregião do Sertão Paraibano 

2 Mesorregião da Borborema 

3 Mesorregião do Agreste Paraibano 

4 Mesorregião da Mata Paraibana 
Fonte: AESA. Elaborado pela autora 

1.2 Aspectos sociais 

A população da Paraíba, segundo estimativas do IBGE para 2010, conta com 

aproximadamente 3,77 milhões de pessoas, das quais 3,0 milhões vivem nos centros urbanos. 

Mudanças significativas estão ocorrendo em sua dinâmica e estrutura, que devem ser 

consideradas nas mais diversas ações de governo.  

No que se refere às condições de vida da população paraibana, importa destacar que, 

não obstante a melhoria que vem ocorrendo em vários indicadores, o Estado ainda registra 

carências sociais relevantes, cuja solução se põe como desafio da mais alta prioridade nas 

ações de governo nos próximos anos. Embora tenham sido importantes as melhorias 

conquistadas em indicadores como mortalidade infantil e expectativa de vida, os dados mais 

recentes ainda situam a Paraíba entre os piores do país. A mortalidade infantil no Estado caiu 

de 151,3 por mil crianças nascidas vivas, até um ano de idade, em 1970, para 35,2 em 2010. 

Ganhos e situação semelhantes são observados para os mais diferentes indicadores, sejam 

aqueles relacionados com o nível de instrução, condições dos domicílios ou com o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sert%C3%A3o_Paraibano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_da_Borborema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Agreste_Paraibano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_da_Mata_Paraibana
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abastecimento de água e saneamento, para mencionar apenas os indicadores mais utilizados. 

A taxa de analfabetismo, referida à faixa etária de 7 a 14 anos, que era de 45,8% em 1985, foi 

reduzida para 21,6% em 2010. Progresso expressivo em período relativamente curto, mas 

ainda insuficiente para assegurar à população estadual sequer o índice médio nacional de 10% 

naquele ano, em si mesmo insatisfatório. 

Relativamente às condições de habitação, os dados mais recentes indicam a existência, 

no Estado, de um número significativo de domicílios com abastecimento de água inadequado. 

Em 2008, do total de domicílios cadastrados, 85,1% registravam suprimento de água através 

de canalização interna. Em 1992, o índice correspondia a 60%. Com respeito ao esgoto 

sanitário, os indicadores mostram ainda a forte carência na dotação deste componente do 

saneamento básico nos domicílios urbanos, com apenas 40,8% de atendimento, em 2008.  

Quanto ao nível de emprego e mercado de trabalho, a Pesquisa Anual por Domicílio 

do IBGE apurou um aumento considerável no nível de ocupação em 2008, em relação a 1985, 

uma vez que a população ocupada passou de 1.067 mil pessoas para 1.636 mil. Entretanto, os 

dados mostram que parte significativa dos novos empregos ocorre no âmbito das ocupações 

informais, no qual predominam baixos níveis salariais e precárias condições de trabalho. 

Assim, do total da população ocupada no Estado em 2008, uma parcela de 61,9% tinha 

rendimento igual ou inferior a um salário mínimo, índice um pouco abaixo da média do 

Nordeste (60,4%), porém em grande desvantagem com respeito à média brasileira (36,9%). 

Importante salientar que, em alguns índices, me refiro aos dados disponíveis do IBGE 

correspondente ao ano de 2008, devido ao Instituto ainda não ter concluído o Censo 2010, 

estando prevista apenas para dezembro de 2012, após a conclusão deste trabalho. 

1.3 Aspectos econômicos 

A economia paraibana se destaca pelo dinamismo, a despeito da ocorrência, em 

período recente, de um ciclo particularmente longo de secas. Tem apresentado taxas anuais de 

crescimento superiores à média do país e mesmo da região, com ênfase na expansão do setor 

industrial. Investimentos em novas empresas e em projetos de ampliação vêm consolidando 

complexos industriais tradicionais e modernos, como o de minerais não metálicos, têxtil, 

calçados, cerâmica e informática. A exemplo de outros estados brasileiros, o dinamismo 

econômico da Paraíba é muito concentrado em suas principais cidades, enquanto a maioria 
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dos municípios do Estado tem desenvolvimento muito modesto em relação às atividades 

industrial ou comercial e mesmo de serviços.  

A indústria paraibana está concentrada em João Pessoa, Campina Grande e Patos. A 

Paraíba mantém, em grande parte, o seu perfil industrial bastante tradicional e voltado para o 

beneficiamento de matérias-primas agrícolas e minerais. Os principais ramos industriais são o 

têxtil, ligado ao beneficiamento de fibras vegetais (algodão colorido e sisal) e confecções, a 

indústria alimentar, com destaque para fabricação do açúcar, a transformação de minerais não 

metálicos, com destaque para a indústria do cimento, calçados e software. O Estado é o quinto 

colocado no nordeste do Brasil no valor das exportações.  

Em João Pessoa há a concentração de um grande número de indústrias pelas cidades 

circunvizinhas como Bayeux, Santa Rita, Cabedelo, Lucena e Conde. Elas formam o 

Aglomerado da capital e se destacam na produção industrial. Por ser um grande centro 

populacional, João Pessoa concentra as indústrias alimentícias e da construção civil, indústria 

têxtil e cimento.  

O outro grande centro industrial da Paraíba é Campina Grande, que é a segunda cidade 

mais populosa do estado da Paraíba (após João Pessoa, capital do estado, distante 120 km). É 

considerado um dos principais polos industrial e tecnológico da região Nordeste. Tem 

destaque nas áreas de informática, serviços (saúde e educação), no comércio e na indústria, 

principalmente indústria de calçados e têxtil, suas atividades econômicas principais. Sedia 

empresas de porte nacional e internacional. Campina Grande também é conhecida como 

cidade universitária, pois conta com duas universidades públicas. É comum estudantes do 

Nordeste e de todo o Brasil irem morar na cidade para estudar nas universidades locais.  

João Pessoa e Campina Grande concentram boa parte da economia da Paraíba, 

baseada na indústria do couro, do turismo e na agropecuária. Terceiro produtor de calçados do 

País, o Estado possui mais de 70 empresas fabricantes de artigos de couro e mais de 500 

microindústrias do setor informal. Essas cidades estão entre as que apresentam IDH-M mais 

elevado do Estado, João Pessoa com IDH de 0,783 e Campina Grande com IDH de 0,721.  

1.4 Aspectos políticos 

Nos últimos sessenta anos, o número de eleitores cresceu em média 3,47% ao ano, 

cifra superior ao do incremento líquido demográfico, o que assinala para uma maior 

participação social no processo decisório nas eleições em todos os níveis. Os principais 
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colégios eleitorais, segundo as estatísticas do eleitorado cadastrado no Tribunal Regional 

Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), em 2010 são: João Pessoa (459.377 eleitores), Campina 

Grande (273.407), Santa Rita (84.261), Bayeux (68.167), Patos (65.877), Sousa (45.668), 

Cajazeiras (42.650), Sapé (37.239), Guarabira (36.943), e Queimadas (36.943). 

A atual Constituição do Estado da Paraíba foi promulgada em 5 de outubro de 1989, 

acrescida das alterações resultantes de posteriores emendas constitucionais. O Poder 

Executivo paraibano está centralizado no governador do estado, que é eleito em sufrágio 

universal e voto direto e secreto, pela população para mandatos de até quatro anos de duração, 

e podem ser reeleitos para mais um mandato. O primeiro governador do estado foi Venâncio 

Augusto de Magalhães Neiva, em 16 de novembro de 1889, um dia após a proclamação da 

república. Em 50 mandatos (incluindo os reeleitos e que ocuparam o cargo em mandatos não 

consecutivos), várias pessoas já passaram pelo governo do estado, sendo a mais recente delas 

Ricardo Vieira Coutinho, natural de João Pessoa. Ele foi eleito no segundo turno das eleições 

de 2010, com 1.079.164 votos, equivalente a 53,7% dos votos válidos, sucedendo José 

Maranhão, candidato à reeleição, derrotado com 930. 331 votos (46,3%), que assumiu o cargo 

em 18 de fevereiro de 2009, após a cassação do governador Cássio Cunha Lima. 

Além do governador, há ainda no estado a função de vice-governador, que substitui o 

governador caso este renuncie sua posição, seja afastado do poder ou precise afastar-se do 

cargo temporariamente. Atualmente, o cargo é exercido por Rômulo José de Gouveia. O 

Poder Legislativo estadual é unicameral, constituído pela Assembleia Legislativa da Paraíba. 

Ela é constituída por 36 deputados, que são eleitos a cada 4 anos. No Congresso Nacional, a 

representação paraibana é de 3 senadores e 12 deputados federais. Como o foco do nosso 

trabalho é a 53ª legislatura, restringindo-se apenas as emendas apresentas pelos deputados 

federais, dedicamos o próximo capítulo para discorrer sobre as eleições de 2006, com o 

histórico da votação, relação dos municípios onde os parlamentares obtiveram maior 

concentração de votos, bem como um breve perfil dos deputados eleitos e que se encaixaram 

no parâmetro estabelecido para a nossa análise. 
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2 ELEIÇÕES 2006 

No ano de 2006 o Estado da Paraíba contava com um eleitorado de 2.573.766, que 

escolheram no processo de eleitoral o Presidente da República, Governador do Estado, 

Senador, Deputados Federais e Estaduais.  

Como a eleição para a Câmara dos Deputados se dá apenas em um turno e vamos nos 

ater somente aos deputados federais, a Tabela 1, abaixo, apresenta o eleitorado e a votação 

nas Eleições Gerais de 2006, conforme o TSE, e a Tabela 2 relaciona os candidatos eleitos à 

Câmara dos Deputados para a 53ª Legislatura (2007-2011). 

Tabela 1. Votação Geral 2006 

Votos Totais 2.154.153 

Votos Válidos 1.900.486 (88,22%) 

Votos em Branco 66.221 (3,07%) 

Votos Nulos 187.446 (8,70%) 

Abstenção 419.613 (16,30%) 

                                         Fonte: TSE. Elaborada pela autora 

Tabela 2. Deputados Federais do Estado da Paraíba Eleitos nas Eleições Gerais de 2006 

Candidato Eleito Partido eleito Votação Obtida  

Armando Abílio Vieira (PTB) PSDB 55.337  

Damião Feliciano da Silva (PTB) PR 75.408  

Efraim de Araújo Morais Filho (DEM) PFL 147.335  

Luiz Albuquerque Couto (PT) PT 83.742  

Manuel Alves da Silva Junior (PMDB) PSB 126.339  

Marcondes Iran Benevides Gadelha (PSC) PSB 39.361  

Fábio Rodrigues de Oliveira (DEM) (*) DEM 4.061  

Rômulo José de Gouveia (PSDB) PSDB 152.330  

Vital do Rêgo Filho (PMDB) PMDB 168.301  

José Wellington Roberto (PL) PL 125.407  

Walter Brito Neto (PRB)  DEM 12.934  

Wilson Leite Braga (PMDB) PMDB 113.557  

José Wilson Santiago (PMDB) PMDB 163.661  

Nota: (*) Suplente de Walter Brito 

Fonte: TSE (em: 10/10/2012) 

 

Para a nossa análise não consideramos o deputado Ronaldo Cunha Lima por ter 

renunciado ao cargo para evitar ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal por uma ação 

penal por tentativa de homicídio. Assim, o deputado Walter Brito Neto assumiu o cargo, 

porém não fará parte da nossa análise por seu mandato ter sido cassado por infidelidade 

partidária. Seu suplente, Fábio Rodrigues (popularmente conhecido como Major Fábio), 

também não será objeto da análise mediante a sua baixa votação, com apenas 4.061 votos, 
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ocupando o cargo apenas pela impossibilidade dos dois candidatos anteriores, embora tenha 

tido uma votação concentrada.  

2.1 Primeiro universo da análise 

De acordo com Carvalho (2009, p.370), estudos clássicos com o foco na conexão 

eleitoral apontam que representantes voltados à maximização de suas carreiras políticas, mas 

associados a origens geográficas de natureza diversa, apresentarão comportamentos 

legislativos diferenciados. Nos termos da linguagem neoinstitucionalista e dentro da 

perspectiva da conexão eleitoral, deputados eleitos com base nas capitais se veem sujeitos aos 

incentivos no que se refere à ação legislativa: a) de priorizar o posicionamento pessoal em 

relação a temas, ou seja, darão ênfase à tomada de posição, seja por meio de projetos de lei, 

pronunciamentos e a da ação legislativa de uma maneira geral; e b) de pautar a conduta 

legislativa por orientação de caráter universalista. Os deputados provenientes do interior, ao 

contrário, tenderão a centrar seus esforços na direção da obtenção de recursos desagregados 

para suas respectivas localidades, pautando sua ação pela lógica do particularismo e do 

paroquialismo legislativo. 

Deputados com votação concentrada e dispersa no espaço se veem diante de 

pauta de incentivos diametralmente opostos: no primeiro caso, os incentivos 

recaem sobre a ênfase conferida a bens de natureza desagregada, à conduta 

paroquial, no segundo caso, os incentivos conduzem os parlamentares na 

direção ênfase em bens públicos e no universalismo. (CARVALHO, 2009, p. 

379). 

Partindo dessa premissa, elencaremos os deputados que tiveram uma maior 

concentração de votos, pois quanto mais concentrada for a votação, maior a probabilidade de 

destinar as emendas para os municípios onde obteve melhor resultado. Dessa forma, 

analisamos a votação de cada parlamentar tomando como base a quantidade de Votos 

Nominais (VN) e o percentual de Votos Válidos (VV) obtidos em cada município. Partindo 

desse universo, delimitamos nosso parâmetro nas cinco cidades onde tiveram o maior índice, 

determinando-as como sendo o reduto eleitoral de cada parlamentar devido a votação 

expressiva. 

Como o Estado é dividido em mesorregiões e microrregiões, utilizamos também essa 

divisão para delimitar a concentração ou não de votos como mostra a Tabela 3 a seguir: 
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Tabela 3. Distribuição dos Votos por Município, Mesoregião e Microregião dos 

Candidatos Analisados nas Eleições de 2006 

Município Mesorregião Microrregião 
Votos 

Nominais 

% 

(V/VV) 

% 

(VN/V) 

Candidato: ARMANDO ABÍLIO VIEIRA (PSDB)  

VIEIRÓPOLIS Sertão Sousa 1.349 41,34 2% 
SANTA HELENA Sertão Cajazeiras 1.604 44,08 3% 
SÃO FRANCISCO Sertão Sousa 1.235 49,82 2% 
RIACHÃO Agreste Curimataú  Oriental 1.036 50,17 2% 
LASTRO Sertão Sousa 1.415 58,50 3% 

Candidato: DAMIÃO FELICIANO DA SILVA (PDT)  

BAYEUX Zona da Mata João Pessoa 5.442 11,20 7% 
BOQUEIRÃO Borborema Cariri Oriental 1.237 12,61 2% 
SAPÉ Zona da Mata Sapé 3.506 14,82 5% 
SANTA RITA Zona da Mata João Pessoa 10.757 18,90 14% 
QUEIMADAS Agreste Campina Grande 4.993 25,32 7% 

Candidato: EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS FILHO (DEM)  

CACHOEIRA DOS ÍNDIOS Sertão Cajazeiras 2.442 46,23 2% 
SANTA LUZIA Borborema Seridó Ocidental Paraibano 4.094 49,23 3% 
SÃO MAMEDE Borborema Seridó Ocidental Paraibano 2.644 51,56 2% 
BREJO DOS SANTOS Sertão Catolé do Rocha 2.046 53,17 1% 
PEDRA LAVRADA Borborema Seridó Oriental Paraibano 2.642 58,40 2% 

Candidato: JOSÉ WELLINGTON ROBERTO (PR)  

BREJO DO CRUZ Sertão Catolé do Rocha 3.351 48,43 3% 
JERICÓ Sertão Catolé do Rocha 2.294 48,51 2% 
TAVARES Sertão Serra do Teixeira 3.376 51,72 3% 
JURU Sertão Serra do Teixeira 2.540 51,90 2% 
SÃO BENTO Sertão Catolé do Rocha 9.640 58,11 8% 

Candidato: JOSÉ WILSON SANTIAGO (PMDB)  

MARI Zona da Mata Sapé 5.339 51,37 3% 
UIRAÚNA Sertão Cajazeiras 4.136 52,40 3% 
CAIÇARA Agreste Guarabira 2.638 56,28 2% 
DONA INÊS Agreste Curimataú Oriental 3.446 56,43 2% 
TRIUNFO Sertão Cajazeiras 2.882 59,29 2% 

Candidato: LUIZ ALBUQUERQUE COUTO (PT)  

REMÍGIO Agreste Curimataú Ocidental 1.630 18,30 2% 
POMBAL Sertão Sousa 4.790 26,84 6% 
SERRA BRANCA Borborema Cariri Ocidental 1.931 27,74 2% 
ALCANTIL Borborema Cariri Oriental 1.018 33,83 1% 
SÃO MIGUEL DE TAIPU Zona da Mata Sapé 1.821 50,84 2% 

Candidato: MANOEL ALVES DA SILVA JÚNIOR (PSB)  

BARRA DE SÃO MIGUEL Borborema Cariri Oriental 1.135 35,21 1% 
JURIPIRANGA Zona da Mata Sapé 2.331 37,35 2% 
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Município Mesorregião Microrregião 
Votos 

Nominais 

% 

(V/VV) 

% 

(VN/V) 

POMBAL Sertão Sousa 7.266 40,71 6% 
NATUBA Agreste Umbuzeiro 2.021 43,51 2% 
PEDRAS DE FOGO Zona da Mata Litoral Sul 10.500 68,11 8% 

Candidato: MARCONDES IRAM BENEVIDES GADELHA (PSB)  

UMBUZEIRO Agreste Umbuzeiro 1.575 32,22 4% 
SOUSA Sertão Sousa 10.799 33,88 27% 
CAMPO DE SANTANA Agreste Curimataú Oriental 1.659 34,61 4% 
NOVA OLINDA Sertão Piancó 1.303 40,13 3% 
DAMIÃO Agreste Curimataú Ocidental 1.227 44,25 3% 

Candidato: RÔMULO JOSÉ DE GOUVEIA (PSDB)  

NOVA FLORESTA Agreste Curimataú Ocidental 2.090 40,13 1% 
POCINHOS Agreste Curimataú Ocidental 3.791 41,76 2% 
JURIPIRANGA Zona da Mata Sapé 2.830 45,35 2% 
MOGEIRO Agreste Itabaiana 3.541 52,23 2% 
SANTA CECILIA DE UMBUZEIRO Agreste Umbuzeiro 2.084 55,34 1% 

Candidato: VITAL DO REGO FILHO (PMDB)  

AROEIRAS Agreste Umbuzeiro 3.237 31,63 2% 
SUMÉ Borborema Cariri Ocidental 2.854 32,95 2% 
CUITÉ Agreste Curimataú Ocidental 3.771 34,08 2% 
ALAGOA NOVA Agreste Brejo Paraibano 4.538 42,51 3% 
FAGUNDES Agreste Campina Grande 3.096 44,94 2% 

Candidato: WILSON LEITE BRAGA (PMDB)  

BONITO DE SANTA FÉ Sertão Cajazeiras 1.685 32,09 1% 
IBIARA Sertão Itaporanga 1.187 32,33 1% 
EMAS Sertão Piancó 1.032 45,36 1% 
SANTA INÊS Sertão Itaporanga 1.272 49,71 1% 
CONCEIÇÃO Sertão Itaporanga 5.508 55,80 5% 

Fonte: TSE. Elaboração própria. 

 

Conforme mostra Carvalho (2003, p. 103) em razão da natureza localizada dos 

distritos eleitorais, os representantes irão pautar sua conduta legislativa pela perseguição de 

políticas com custos difusos e benefícios concentrados. Tais benefícios produzem retornos 

eleitorais, porque, dada a dimensão geográfica do distrito, os representantes podem 

reivindicar crédito pela sua obtenção. Sendo assim, para o universo da nossa análise, 

descartamos os deputados Luiz Couto e Manoel Junior por caracterizarem uma votação 

dispersa. Ou seja, a análise das emendas individuais ficou restrita a nove parlamentares, são 

eles: Armando Abílio, Damião Feliciano, Efraim Filho, Wellington Roberto, Wilson Santiago, 

Marcondes Gadelha, Rômulo Gouveia, Vital do Rêgo e Wilson Braga.  
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2.2 Perfil Parlamentar 

Nesta seção vamos traçar um breve perfil dos nove deputados federais que iremos 

analisar as emendas individuais apresentadas e executadas durante a 53ª legislatura. 

 Armando Abílio: Formado em medicina, também detém concessão de 

radiodifusão. No ano de 1982-1988 foi vice-prefeito da cidade de Esperança e de 

1991-1995 exerceu o mandato de deputado estadual. Em seguida, durante quatro 

legislaturas ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados (1995-1999/1999-2003, 

PMDB; 2003-2007/2007-2011, PSDB). O parlamentar também foi secretário de 

Ação Social da Paraíba no período de 2003 a 2006. Foi filiado a vários partidos, 

PFL, PMDB, PSDB e PTB, este último, sendo o presidente estadual. Nas eleições 

de 2006 sua votação foi concentrada nos municípios de Vieirópolis, Santa Helena, 

São Francisco, e Lastro (região Sertão) e Riachão (região Agreste). 

 Damião Feliciano: Formado em medicina, é fundador do Hospital Mariana e o 

Hospital de Urgência, em Campina Grande. Detém concessão de radiodifusão. 

Exerceu mandatos de deputado federal em 1999-2003, PTB; 2003-2007, PMDB; 

2007-2011, PL. Ocupou o cargo de secretário estadual de Ciência e Tecnologia e 

do Meio Ambiente, nos anos de 2005 e 2006.. Nas eleições de 2006 teve votação 

concentrada nos municípios de Bayeux, Sapé, Santa Rita (região Zona da Mata), 

Boqueirão (região Borborema) e Queimadas (região Agreste). 

 Efraim Filho: Formado em direito, foi assessor especial da Procuradoria Geral do 

estado da Paraíba, no período de 2003 a 2006. Filho do ex-senador Efraim Morais, 

que detém concessão de radiodifusão. Nas eleições de 2006 foi a primeira vez que 

disputou ao cargo de deputado federal sendo eleito com votação concentrada nos 

municípios de Santa Luzia, São Mamede e Pedra Lavrada (região Borborema), 

Cachoeira dos Índios e Brejo dos Santos (região Sertão). O parlamentar teve sua 

única filiação ao PFL, em 1997, que posteriormente denominou-se DEM.  

 Wellington Roberto: Empresário e pai do deputado estadual Caio Roberto, 

exerceu o mandato de senador, pelo PMDB, nos anos de 1998 a 2002, quando 

assumiu o mandato em decorrência do falecimento do titular, Senador Humberto 

Lucena. Em 2003 foi eleito deputado federal pelo PTB, exercendo o cargo por 

mais dois mandatos de 2007 a 2011, pelo PL, e o atual mandato (2011/2015) pelo 

PR. Nas eleições de 2006 o parlamentar apresentou uma votação concentrada nos 
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municípios de Brejo do Cruz, Jericó, Tavares, Juru e São Bento (região Sertão). O 

parlamentar já foi filiado ao PTB (2003), PL (2003-2007), PMDB (1998 - 2003) e 

PR (2007).  

 Wilson Santiago: Advogado e funcionário público é pai do deputado federal 

Wilson Filho.  Foi eleito duas vezes deputado estadual, o primeiro mandato (1995-

1999) pelo PDT e o segundo mandato (1999-2003) pelo PSDB. Exerceu também 

dois mandatos como deputado federal, 2003 a 2007 e 2007 a 2011, sendo eleito, 

em 2006, o segundo candidato mais votado com votação concentrada nos 

municípios de Mari (região Zona da Mata), Uiraúna, Triunfo (região Sertão), 

Caiçara e Dona Inês (região Agreste). 

 Marcondes Gadelha: Médico e pai do deputado federal Leonardo Gadelha, 

atualmente é presidente do PSC e já exerceu o cargo de deputado federal por seis 

legislaturas, nos períodos de 1971 a 1975, 1975 a 1979, 1979 a 1983, 1999 a 2003, 

2003 a 2007 e 2007 a 2011. Também exerceu o cargo de senador da república no 

período de 1983 a 1991. Em 2010 candidatou-se a primeiro suplente de senador na 

chapa de Wilson Santiago. Nas eleições de 2006 teve votação concentrada nos 

municípios de Umbuzeiro, Campo de Santana, Damião (região Agreste), Sousa e 

Nova Olinda (região Sertão) Destaca-se por ter sido um dos parlamentares que 

defende de maneira ferrenha o projeto de transposição das águas do rio São 

Francisco.  

 Rômulo Gouveia: Empresário, iniciou sua carreira política como vereador, em 

Campina Grande (1993-1997) sendo eleito para o segundo mandato, onde ocupou 

o cargo de 1997 a 1998, pelo PMDB, e renunciou para assumir o mandato de 

deputado estadual (1998-2003). Em seu segundo mandato (2003-2007) exerceu o 

cargo pelo PSDB, partido também pelo qual foi eleito para exercer o mandato de 

deputado federal, nas eleições de 2006, com votação concentrada nos municípios 

de Nova Floresta, Pocinhos, Mogeiro, Santa Cecília de Umbuzeiro (região 

Agreste) e Juripiranga (região Zona da Mata). Atualmente é o vice-governador do 

Estado.  

 Vital do Rêgo Filho: Formado em medicina e direito, filho do ex-deputado Vital 

do Rêgo e da deputada federal Nilda Gondim e irmão do atual prefeito de Campina 

Grande, Veneziano Vital do Rêgo. Foi filiado ao PSB (1988), PDT (1990-2005) e 

desde 2005 é filiado ao PMDB. Exerceu os mandatos de vereador, em Campina 
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Grande (1989-1993, PSB; 1993-1997, PDT), e de deputado estadual (1995-1999/ 

1999-2003/ 2003-2007, PDT) e deputado federal (2007-2011, PMDB) sendo eleito 

nas eleições de 2006 com votação concentrada nos municípios de Aroeiras, Cuité, 

Alagoa Nova, Fagundes (região Agreste) e Sumé (região Borborema). Atualmente 

é senador da república.  

 Wilson Leite Braga: Formado em direito e ciências sociais, foi procurador do 

Instituto Nacional do Seguro Social e assessor especial do Ministério das 

Comunicações. Detém concessão de radiodifusão em Piancó e em Cajazeiras. 

Exerceu o mandato de deputado estadual (1955-1959, UDN; 1959-1963, PSB; 

1963-1967/ 1967-1971/ 1971-1975, Arena). No ano de 1983 a 1987 foi governador 

da Paraíba pelo PFL. Foi também prefeito de João Pessoa (1989-1990, PFL) e 

vereador nos anos de 1992-1993, pelo PDT. Na Câmara dos Deputados, ocupou a 

cadeira por sete legislaturas: (1967-1971/ 1971-1975/ 1975-1979, Arena; 1979-

1983, PDS; 1995-1999, PDT; 1999-2003, PSDB; 2007-2011, PMDB). Nas 

eleições de 2006 obteve votação concentrada nos municípios de Bonito de Santa 

Fé, Ibiara, Emas, Santa Inês e Conceição (região do Sertão). Atualmente exerce o 

cargo de deputado estadual. 
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3 VISÃO GERAL DO ORÇAMENTO 

Para podemos adentrar no nosso objeto de análise propriamente dito, que são as 

emendas individuais à lei orçamentária anual, faz-se necessário, primeiramente, uma 

compreensão de como funciona o orçamento da União. Nesse capítulo, vamos discorrer um 

pouco sobre o orçamento, a Lei Orçamentária Anual e a execução do orçamento e apenas no 

capítulo seguinte discorreremos com mais detalhes as emendas parlamentares, centrando 

nossa atenção nas individuais, para então, analisarmos as emendas apresentadas e executadas 

dos deputados federais paraibanos na 53ª Legislatura.  

Segundo Tollini (2008), são várias as deficiências no processo de elaboração 

orçamentária no âmbito do Poder Executivo que contribuem para que a liberação financeira 

do Tesouro Nacional seja mais relevante que a lei orçamentária na definição dos gastos 

públicos. O autor enfatiza que lócus das principais deficiências está no processo de elaboração 

orçamentária no âmbito do Poder Legislativo.  

Desde que o processo de elaboração orçamentária voltou a ser compartilhado 

entre os poderes Executivo e Legislativo em 1988, este último tem primado 

pelo exercício pleno de seu direito constitucional de alterar a proposta 

orçamentária (PLO) encaminhada pelo Poder Executivo, mesmo que em 

detrimento da boa técnica orçamentária ou da capacidade fiscal da União. 

(TOLLINI, 2008, p. 5) 

O sistema orçamentário está estabelecido pela Constituição em três instrumentos 

responsáveis pela regulamentação, planejamento e distribuição dos recursos federais: o Plano 

Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – 

LOA. As diretrizes, objetivos e metas definidas no Plano Plurianual são quadrienais, sendo 

reservado à Lei de Diretrizes Orçamentárias promover a adequação destas metas de forma 

anual, as quais são utilizadas pelo Executivo federal na elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária – PLO anualmente, devendo prever o total de receitas e fixar todas as despesas 

para o exercício fiscal subsequente. A Constituição garante ao Executivo a prerrogativa 

exclusiva de apresentar legislação relativa às matérias orçamentárias, o que inclui o PPA, a 

LDO e a LOA.  

Reconhece, entretanto o direito de o Poder Legislativo emendar as propostas enviadas 

pelo Executivo. Todavia, no caso do PLO, as emendas devem indicar a origem dos recursos 

necessários à sua execução, com o objetivo de manter o equilíbrio da proposta. Outro 

importante aspecto que favorece ao Executivo a primazia em matéria orçamentária é o fato de 
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a LOA não ser impositiva, ou seja, a lei apenas autoriza os gastos a serem realizados pela 

Administração, mas não impõe sua execução. 

De acordo com a Secretaria de Orçamento Federal – SOF é no Orçamento que o 

cidadão identifica a destinação dos recursos que o governo recolhe sob a forma de impostos, 

taxas e contribuições. O Orçamento Geral da União - OGU é formado pelos Orçamentos 

Fiscal, da Seguridade Social, e de Investimento das Empresas Estatais Federais. O Projeto de 

Lei do PPA propõe as prioridades do governo para um período de quatro anos e deve ser 

enviado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto do 

primeiro ano de seu mandato, adentrando no primeiro ano do mandato presidencial seguinte, 

consolidando-se como um instrumento de política de Estado que revela as preferências de 

governo. Conforme a Constituição Federal, o Projeto de Lei do PPA deve conter "as 

diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e 

outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada". O PPA é o 

instrumento que interliga o planejamento estatal de médio prazo com a ação tática operacional 

expressa no orçamento anual.  

O projeto da LDO deve ser enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional até o 

dia 15 de abril de cada ano. Seu objetivo é estabelecer as metas e prioridades para o exercício 

financeiro subsequente (a partir das metas traçadas no PPA para um cenário de quatro anos); 

orienta a elaboração do Orçamento; dispõe sobre alteração na legislação tributária; estabelece 

a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Caixa Econômica Federal – CEF, dentre 

outros). Com base na LDO aprovada pelo Legislativo, a SOF elabora a proposta orçamentária 

para o ano seguinte, em conjunto com os Ministérios e os demais Poderes da União e o 

Ministério Público. Por determinação constitucional, o governo é obrigado a encaminhar o 

PLO ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto de cada ano. Acompanha o projeto uma 

Mensagem Presidencial, na qual é feito um diagnóstico sobre a situação econômica do país e 

suas perspectivas.  

O governo define no PLO as prioridades contidas no PPA e as metas que deverão ser 

atingidas naquele ano. A LOA disciplina todas as ações do governo federal. Nenhuma despesa 

pública pode ser executada fora do Orçamento, mas nem tudo é feito exclusivamente pelo 

Poder Executivo. No Congresso Nacional, deputados e senadores discutem na Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) a proposta enviada pelo 

Executivo, fazem as modificações que julgam necessárias através das emendas e votam o 
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projeto. Após aprovado, o projeto é sancionado pelo Presidente da República e se transforma 

em Lei. 

3.1 Lei Orçamentária Anual 

É uma lei de Natureza Especial, em virtude do seu objeto e da forma peculiar de 

tramitação que lhe é definida pela Constituição. Na LOA são previstas as receitas, autorizadas 

as despesas públicas, explicitados a política econômica e financeira e o programa de trabalho 

do Governo, além de estabelecer os mecanismos de flexibilidade que a Administração fica 

autorizada a utilizar, tais como a abertura de créditos suplementares previamente autorizados 

pelo Congresso e emissão de títulos do Tesouro Nacional. A LOA deriva de projeto 

formalmente remetido à deliberação do Legislativo pelo chefe do Poder Executivo, apreciado 

pelo Parlamento segundo a sistemática definida pela Constituição Federal, possuindo a 

estrutura e nível de detalhamento definido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício.  

De acordo com o § 2º do artigo 35 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias - ADCT, até a entrada em vigor de lei complementar que substitua a atual Lei nº 

4.320/64, o projeto de lei orçamentária deverá ser enviado pelo chefe do Poder Executivo, ao 

Congresso Nacional, até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro (31/08) 

e devolvido para sanção presidencial até o encerramento da sessão legislativa (22/12). 

A LOA discriminará os recursos orçamentários e financeiros para o atingimento das 

metas e prioridades estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e 

compreenderá: 

a) o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades 

da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 

poder público (art. 165, § 5º, inciso I, da CF/88); 

b) o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto (art. 165, § 

5º, inciso II, da CF/88);  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm
http://www.orcamento.org/geral/arquivos/prazo%20encaminhamento%20ppa_ldo_loa.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art165§5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art165§5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art165§5
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c) o orçamento da seguridade social
1
, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 

vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 

instituídos e mantidos pelo poder público (art. 165, § 5º, inciso III, da CF/88).  

3.2 Execução do Orçamento 

Conforme preconiza o art. 8º da LRF, a execução orçamentária e a programação 

financeira da despesa autorizada na LOA são definidas em Decreto editado até trinta dias após 

a publicação da Lei. Cabe ao órgão central do Sistema de Programação Financeira a 

aprovação do limite global de pagamentos de cada Ministério ou Órgão, tendo em vista o 

montante de dotações e a previsão do fluxo de caixa do Tesouro Nacional. 

Somente após a publicação da LOA e a decretação das diretrizes de programação 

financeira que se tem início a execução orçamentária. As Unidades Orçamentárias
2
 podem, a 

partir daí, efetuar a movimentação dos créditos orçamentários e financeiros, 

independentemente da existência de saldos bancários ou recursos financeiros.   

Os decretos de programação financeira constituem instrumento do processo de 

execução financeira e têm por finalidade a formulação de diretrizes para: 

a) elaboração das propostas de cronogramas de desembolso; 

b) estabelecimento do fluxo de caixa; 

c) fixação de limites de saques periódicos contra a conta única do Tesouro Nacional; 

d) assegurar às unidades, em tempo oportuno, a soma de recursos necessários e 

suficientes à melhor execução do seu programa anual de trabalho; e  

e) manter, durante o exercício, o equilíbrio entre receita arrecadada e a despesa 

realizada, de modo a reduzir eventuais insuficiências financeiras. 

De acordo com o art.10 do Decreto nº 93.872/86, os Ministérios, Órgãos da 

Presidência da República e dos Poderes Legislativo e Judiciário, observados os limites de 

pagamentos fixados e de acordo com fluxo de recursos do Tesouro Nacional, devem aprovar 

os limites de pagamentos de cada uma das suas unidades orçamentárias tendo como base os 

programas de trabalho autorizados na LOA e os cronogramas de execução dos projetos e 

                                                           
1
 A Seguridade Social, conforme o art. 194 da CF/88, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 

dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social. 
2
 As Unidades Orçamentárias constituem desdobramentos dos órgãos orçamentários, às quais, segundo Sanches 

(2004, p. 370), a lei orçamentária anual ou os créditos adicionais consignam, expressamente, dotações com vistas 

à sua manutenção e à realização de um determinado programa de trabalho.  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art165§5
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atividades a elas pertinentes. Cada Unidade Orçamentária, quando conveniente e necessário, 

poderá partilhar seu limite financeiro entre as suas Unidades Administrativas Gestoras. Na 

execução da programação financeira serão considerados, além das despesas autorizadas na 

Lei Orçamentária: 

a) os créditos adicionais; 

b) as restituições de receitas; 

c) o ressarcimento em espécie a título de incentivo ou benefício fiscal; e 

d) os Restos a Pagar. 

Durante a execução do orçamento, os recursos podem revelar-se insuficientes para a 

realização dos programas de trabalho, ou pode ocorrer a necessidade da realização de despesa 

não autorizada inicialmente. Assim, com base no art. 40 da Lei nº 4.320/64, a Lei 

Orçamentária poderá ser alterada no decorrer de sua execução através dos créditos adicionais, 

que são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei 

orçamentária. Essas autorizações podem ser de três tipos: 

 créditos suplementares: para atender casos em que a dotação já existe na Lei de 

Orçamento, necessitando ser reforçada para atender despesas exigidas no interesse 

da Administração; 

 créditos especiais: para atender despesas novas, para as quais não haja dotação 

orçamentária específica; e 

 créditos extraordinários: para atender casos de despesas urgentes e imprevisíveis, 

características da situação de guerra, comoção interna ou calamidade pública. 

A abertura dos créditos suplementares pode ser autorizada, pelo Legislativo, dentro de 

limites estabelecidos na própria LOA, por serem despesas já conhecidas, mas 

insuficientemente dotadas ante circunstâncias reveladas durante a execução. Os créditos 

especiais e extraordinários devem ter autorização legislativa, porém este último, aberto por 

Medida Provisória, ante a situação excepcional em que é aberto, a autorização Parlamentar é 

posterior, mas sua aplicação é imediata. 

De acordo com o Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (BRASIL, 2012, 

p.36), as restituições de receitas e o ressarcimento em espécie a título de incentivo ou 

beneficio fiscal decorrem de fatos supervenientes que ocorrem após o reconhecimento das 

receitas orçamentárias e são tratadas como dedução da receita, uma vez que não necessitam de 

autorização legislativa – orçamentária – para a sua devolução. Ante o efeito negativo sobre as 
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receitas disponíveis para execução da programação orçamentária, devem ser consideradas no 

decreto de programação financeira. 

Por fim, os Restos a Pagar constituem item específico da programação financeira, 

devendo o seu pagamento efetuar-se dentro dos limites fixados no decreto de programação 

financeira, uma vez que serão pagas com os recursos financeiros disponíveis em exercícios 

futuros. A Lei nº 4.320/64 os definem como sendo as despesas empenhadas mas não pagas até 

o final do exercício financeiro.  

3.2.1- Estágios da Execução da Despesa 

O Empenho é o primeiro estágio da execução da despesa pública, sendo assim 

conceituado conforme o art. 58 da Lei nº 4.320/64: "O empenho da despesa é o ato emanado 

de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de 

implemento de condição". O Empenho é prévio, ou seja, precede a realização da despesa e 

está restrito ao limite do crédito orçamentário, na forma do art. 59 da Lei nº 4.320/64. Dessa 

forma, ele não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. Em complemento, o art. 60 da 

Lei nº 4.320/64 define que: "É vedada a realização de despesa sem prévio empenho".  

Importante salientar que o simples ato do empenho não cria para o credor o direito de 

receber, pois este deverá realizar a contraprestação acordada. Uma vez emitido o empenho, 

torna-se o crédito empenhado indisponível para nova aplicação. É, portanto, a forma de 

comprometimento de recursos orçamentários diretamente dotados no orçamento ou recebidos 

por meio de descentralização de outros órgãos ou unidades.  

O segundo estágio corresponde à liquidação da despesa e representa o ponto divisor 

entre as execuções orçamentária e financeira, consistindo na verificação do direito adquirido 

pelo credor com base nos títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito (art. 63, 

Lei nº 4.320/64). É quando ocorre a comprovação de que o credor cumpriu todas as 

obrigações constantes do empenho (entrega do material, prestação do serviço). Envolve, 

portanto, todos os atos de verificação e conferência, desde a entrega do material ou a 

prestação do serviço até o reconhecimento da despesa (contabilização de custos).  

Ao fazer a entrega do material, por exemplo, o credor deverá apresentar a nota fiscal, 

fatura ou conta correspondente, devendo essas informações ser atestadas pela administração. 

Somente após a apuração do direito adquirido pelo credor é que se habilita o pagamento da 

despesa. Portanto, nenhuma despesa poderá ser paga sem estar devidamente liquidada (Lei nº 
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4320/64, artigo 62). É com o devido e completo processamento do estágio da liquidação que 

surge de fato a obrigação de pagamento da despesa por parte do Poder Público, uma vez que 

ficou comprovado o fornecimento da mercadoria, a prestação do serviço ou a execução de 

parcela ou da totalidade de uma obra. 

O último estágio da execução da despesa pública é o pagamento, que consiste na 

entrega de numerário ao credor da administração pública, extinguindo-se, dessa forma, o 

débito ou obrigação, procedimento normalmente efetuado por tesouraria. Em geral, as ordens 

de pagamento serão apresentadas em documento próprio, assinadas pelo ordenador de despesa 

e pelo agente responsável pelo setor financeiro. O ordenador de despesa na União é o 

presidente da República, no Estado e no Distrito Federal é o governador, e no município é o 

prefeito. Evidentemente, que é humanamente impossível que cada uma dessas autoridades 

ordene o pagamento das despesas de cada um destes entes. Assim, eles delegam sua 

competência para ordenar despesas a outros administradores (Ministros, Secretários e 

dirigentes de órgãos).  

Por fim, a execução da despesa é influenciada fortemente pelos Restos a Pagar, que 

são despesas inscritas contabilmente como obrigações a pagar no exercício seguinte, porém à 

conta das dotações orçamentárias do exercício em que foram empenhadas. Os restos a pagar é 

um importante fator interveniente no fluxo de liberação de recursos para a execução das 

despesas programadas na LOA e são classificados, conforme a Lei 4.320/64, em processados 

e não processados. O primeiro são aqueles relativos às despesas cuja execução chegou até o 

estágio da liquidação, ou seja, foram empenhadas, liquidadas, mas não foram pagas. Enquanto 

que o segundo é relativo às despesas cuja execução atingiu apenas o estágio do empenho, ou 

seja, a produção do bem ou serviço não foi realizado, há apenas a intenção da Administração 

em realizar futuramente a despesa. Para Sanches (2004, p.317), com o passar do tempo os 

Restos a Pagar tiveram a sua finalidade distorcida, ao serem utilizados como instrumento de 

rolagem de dívidas. 

Seu fundamento básico é o fato de que nem todos os contratos de 

fornecimento de bens ou serviços podem ter ultimados os seus 

processamentos antes do término do exercício respectivo de modo a ensejar 

que o pagamento das despesas respectivas ocorra dentro desse. A dinâmica 

peculiar das transações entre pessoas jurídicas permite situar como algo 

natural que algumas despesas pertencentes a um exercício fiquem para pagar 

no exercício seguinte. (SANCHES, p.317) 

Importante ressaltar que o volume de restos a pagar cresceu muito nos últimos anos, 

passando de R$ 21,7 bilhões, em 2005 para R$ 140,9 bilhões em 2012 (ALMEIDA, 2012). 

Esse crescimento tem interferido fortemente na execução da programação do orçamento 
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vigente, ou seja, muito do que é executado num determinado ano não correspondente ao seu 

orçamento, mas sim a programação orçamentária de anos anteriores, o que consequentemente 

interfere também na execução da programação derivada de emendas. Como mais na frente 

vamos observar que emendas apresentadas e executadas no ano de 2008 ainda estão sendo 

pagas no ano de 2012. 

3.2.2 Execução Orçamentária Via Convênios 

Outro instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros do Orçamento 

da União visando à execução de programa de governo é o convênio. Conforme a cartilha do 

Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2009), ele envolve a realização de projeto, atividade, 

serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação, 

e tem como partícipes, de um lado, órgão da administração pública federal direta, autarquias, 

fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e, de outro, órgão ou 

entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, 

entidades privadas sem fins lucrativos. 

Os convênios são constituídos de quatro fases: Proposição, Celebração, Execução e 

Prestação de Contas. As dotações orçamentárias destinadas aos convênios podem ser alocadas 

no Orçamento Geral da União (OGU) por contemplação nominal do Estado, do município ou 

da ONG ou por não contemplação explícita. A primeira é feita por meio da proposta do 

Executivo ou de emenda ao Orçamento da União no âmbito do Legislativo, em que ao ser 

publicada a LOA, já haverá previsão dos recursos para a consecução do objeto proposto na 

emenda e a liberação ocorrerá de acordo com o planejamento do Poder Executivo, observadas 

as disponibilidades financeiras. Enquanto que a segunda, destina recursos para a região onde 

se localiza o pretendente e prevê a aplicação por meio de órgão ou entidade estadual, 

municipal ou não governamental (identifica-se essa previsão pelas seguintes modalidades de 

aplicação
3
: 30 – governo estadual, 40 – administração municipal, e 50 – entidade privada sem 

fins lucrativos). 

Dentre as várias exigências para a celebração dos convênios, destacamos a de estar em 

dia com os pagamentos de tributos, empréstimos e financiamentos devidos à União e a de 

estar adimplente com o dever de prestar contas no tocante a recursos anteriormente recebidos. 

                                                           
3
 Modalidade de aplicação: se refere às categorias estabelecidas pelas LDOs para que a Lei Orçamentária indique 

quem deve ficar responsável pela execução da programação. (SANCHES, p.220) 
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Aqui abrimos um parêntese para explicar que esses determinantes influenciam na destinação 

das emendas orçamentárias por parte dos parlamentares, pois para não correrem o risco de 

destinar uma emenda para um município impossibilitado de celebrar convênios e perderem os 

valores destinados, eles optam por na hora da apresentação das emendas não especificar a 

localidade, deixando-as de forma genérica para só então, no momento da execução definir o 

município contemplado. Como veremos no capítulo seguinte a grande quantidade de emendas 

orçamentárias genéricas apresentadas pelos deputados federais do Estado da Paraíba.  

O acesso a esses recursos pode ser através de proposta ou projeto formulado pelo 

próprio interessado, diretamente ao ministério ou à entidade que disponha de recursos 

aplicáveis ao objeto pretendido, ou o próprio ministério ou a entidade federal detectam as 

necessidades locais  ou  desejam implementar programas federais na região. Ressaltando que 

grande parte dos convênios trata de obras civis: construção de escolas, postos de saúde, 

hospitais, estradas, barragens, pontes, presídios e pavimentação asfáltica.  

Após conhecer como funciona o processo orçamentário, seu emendamento e a 

execução da programação decorrente de emendas, chama-nos a atenção o fato de que o jogo 

orçamentário não termina quando o PLO é aprovado pelo Congresso e sancionado pelo 

Presidente da República, pois mesmo depois desta etapa é possível modificar o projeto 

mediante créditos adicionais, muito embora não seja um caminho fácil a percorrer vis a vis 

todo o percurso a ser enfrentado. Ressaltando que a programação derivada de emendas não 

pode ser alterada pelo Poder Executivo, conforme preconiza o art. 4º das últimas leis 

orçamentárias, sem prévia autorização do próprio Congresso.  

Lei nº 12.595, de 19/01/2012 (LOA 2012): 

Art. 4º Fica autorizada a abertura de créditos suplementares, restritos aos 

valores constantes desta Lei, excluídas as alterações decorrentes de créditos 

adicionais, desde que as alterações promovidas na programação 

orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado 

primário estabelecida no Anexo de Metas Fiscais da LDO-2012 e sejam 

observados o disposto no parágrafo único do art. 8º da LRF e na LDO-2012 

e os limites e as condições estabelecidos neste artigo, vedado o 

cancelamento de quaisquer valores incluídos ou acrescidos em 

decorrência da aprovação de emendas individuais apresentadas por 

parlamentares e as de iniciativa popular, estas últimas identificadas com 

o Identificador de Uso 7, para o atendimento de despesas: (BRASIL, 

2012. grifo nosso) 

A vedação às emendas individuais é total, recaindo, por vezes sobre percentuais das 

emendas coletivas (bancadas e comissões).  

Lei 12.214, de 26/01/2010 (LOA 2010): 
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Art. 4º Fica autorizada a abertura de créditos suplementares, restritos aos 

valores constantes desta Lei, desde que as alterações promovidas na 

programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de 

resultado primário estabelecida no Anexo de Metas Fiscais da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2010 e sejam observados o disposto no 

parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2010 e os limites e condições estabelecidos 

neste artigo, vedado o cancelamento de quaisquer valores incluídos ou 

acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais 

apresentadas por parlamentares e de 50% (cinquenta por cento) dos 

valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de 

emendas de bancada estadual, para o atendimento de despesas: 

(BRASIL, 2010. grifo nosso)  

Ademais, a aprovação de uma emenda não garante que o Executivo vá de fato executar 

a despesa, pois é facultada a esse Poder a decisão de quando, quanto e de quais despesas 

previstas serão executadas ou não. Essa prerrogativa aumenta ainda mais o poder 

discricionário do Executivo. Assim, o próximo capítulo trata especificamente sobre as 

emendas parlamentares com um olhar voltado para as emendas individuais.  
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4 AS EMENDAS 

As regras gerais que limitam a apresentação de emendas estão descritas, basicamente, 

na Constituição Federal de 1988. As emendas ao PLO podem atingir o texto ou ser de 

apropriação, as que propõem acréscimo ou inclusão de dotações, ou de remanejamento, que 

buscam repriorizar a programação encaminhada pelo Executivo de uma categoria de 

programação para outra, e somente poderão ser aprovadas se estiverem compatíveis com o 

PPA e com a LDO. Deverá, ainda, indicar os recursos necessários, admitidos apenas aqueles 

provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem em: dotações de pessoal e 

seus encargos, serviço da dívida, e transferências tributárias constitucionais para estados, 

municípios e o Distrito Federal, ou propor a correção de erros ou omissões de ordem técnica 

ou legal
4
. A emenda também não pode ser constituída de várias ações – que devem ser objeto 

de emendas distintas – nem contrariar normas regimentais adotadas pela CMO. Outras normas 

restritivas são estabelecidas na Resolução nº 1/2006-CN e Parecer Preliminar em função do 

tipo de autor da emenda. 

São competentes para apresentar emendas os parlamentares (Deputados Federais e 

Senadores da República), as Bancadas Estaduais e as Comissões Temáticas permanentes de 

ambas as Casas do Congresso Nacional, além dos Relatores Setoriais
5
 e Geral no âmbito da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), à qual compete 

emitir parecer e deliberar sobre o orçamento anual. Conforme a autoria, as emendas são 

classificadas como individual, coletiva e as de relatoria. As emendas individuais são de 

autoria de cada senador ou deputado. As coletivas são apresentadas conjuntamente por 3/4 

dos deputados e 2/3 dos senadores das bancadas de cada estado e do Distrito Federal, ou ainda 

pela maioria dos membros das Comissões Técnicas Permanentes da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal, consideradas como tal as Mesas Diretoras das duas Casas do Congresso 

nacional.  

Como dito anteriormente, as emendas podem ser direcionadas ao texto, às receitas e às 

despesas orçamentárias. As primeiras têm por finalidade a inclusão, alteração ou supressão de 

                                                           
4
 E.g.: A omissão de uma dotação prevista em alguma legislação específica não contemplada no PLO, a alocação 

de determinada despesa em categoria de programação diversa ao objetivo que se destina (custeio quando seria 

um investimento), ou mesmo erros em parâmetros macroeconômicos fixados para estimar a receita (justificativa 

utilizada para inflar a receita e acomodar as despesas exigidas pelos parlamentares), dentre outros. 
5
 O PLO é analisado por dez relatores setoriais, conforme a área temática da programação pertinente 

(infraestrutura, saúde, educação, etc.), quando são avaliadas as programações das despesas vinculadas a estas 

áreas, juntamente com as emendas apresentadas ao setor e, posteriormente, consolidado e sistematizado por um 

relator-geral. 

http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado/PPA/Elaboracao:PL
http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado/LDO/Elaboracao:PL?p_ano=2010
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todo e qualquer dispositivo passível de emenda e que não implica em valores de meta ou 

financeiros. As emendas à receita propõem alterar a estimativa de arrecadação de tributos, 

baseada em parâmetros e indicadores macroeconômicos, podendo inclusive propor a sua 

redução. Por fim, as emendas à despesa são classificadas como de remanejamento, 

apropriação, cancelamento, sendo as de remanejamento as que acrescentam ou incluem 

dotações e, simultaneamente, utilizam como fonte exclusiva de recursos a anulação de 

dotações equivalentes, excetuando as reservas de contingência
6
. Tais emendas só podem ser 

aprovadas com a anulação das dotações indicadas, observada a compatibilidade das fontes de 

recursos. Já as emendas de apropriação são que acrescentam ou incluem dotações e, 

simultaneamente, utilizam como fonte de recursos valores equivalentes provenientes de outras 

dotações e de verbas da chamada reserva de recursos
7
. As emendas de cancelamento propõem 

o cancelamento total ou parcial de uma despesa orçamentária.  

De acordo com a Resolução nº 1/2006 do Congresso Nacional, cada parlamentar pode 

apresentar até 25 emendas individuais, a cada ano, no valor total definido pelo parecer 

preliminar do relator. Há também regras específicas sobre a apresentação de tais emendas, 

como, por exemplo, identificar entidade beneficiária que receberá os recursos, com endereço e 

nome dos responsáveis pela sua direção, bem como as metas que essa entidade deverá 

cumprir, demonstrando sua compatibilidade com o valor da verba fixada na emenda. 

As comissões permanentes do Senado e da Câmara podem apresentar entre quatro e 

oito emendas, dependendo de suas especificidades com relação às áreas temáticas do 

orçamento. No caso do Senado, nove do total de onze comissões, incluindo a Mesa Diretora, 

podem apresentar até oito emendas. Somente as Comissões de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa (CDH) e de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) é que podem 

apresentar até seis emendas.  

Na Câmara, do total de vinte e uma comissões técnicas, incluindo a Mesa Diretora, 

quatorze delas pode apresentar até oito emendas, cinco comissões podem oferecer até seis 

                                                           
6
 Dotação de caráter global, instituída pelo Decreto-Lei nº 200/67, cujo art.91, com redação dada pelo Decreto-

Lei nº 1.763/80, estabelece: “Sob a denominação Reserva de Contingência, o orçamento anual poderá conter 

dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou 

categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais”. 
7
 De acordo com o art. 56 da Resolução nº 1/2006-CN: “A Reserva de Recursos será composta dos eventuais 

recursos provenientes da reestimativa das receitas, da Reserva de Contingência e outros definidos no Parecer 

Preliminar, deduzidos os recursos para atendimento de emendas individuais, de despesas obrigatórias e de outras 

despesas definidas naquele Parecer [...] não integram a base de cálculo do caput os recursos provenientes de 

autorizações de cancelamentos seletivos contidas no Parecer Preliminar que dependam de avaliação posterior dos 

Relatores. 
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emendas e uma deve apresentar até quatro emendas. Somente a Comissão de Legislação 

Participativa da Câmara não tem direito a apresentar qualquer emenda ao orçamento. 

Essas emendas serão incorporadas ou não ao texto final do Orçamento aprovado pelo 

Congresso, conforme apreciação dos parlamentares que pertencem à CMO. Depois de 

aprovado na CMO e em sessão plenária conjunta do Congresso, o Orçamento é enviado 

novamente ao Executivo, para ser sancionado pelo presidente da República, transformando-

se, portanto, na LOA.  

De acordo com Pereira e Mueller (2002, p.274), as emendas proporcionariam altos 

retornos eleitorais, pois “quanto mais emendas individuais são executadas, maiores são as 

chances de reeleição do parlamentar”. As emendas seriam, assim, o meio pelo qual os 

parlamentares estabelecem (ou mantêm) uma relação clientelista, personalista e direta com 

seu eleitorado, garantindo a manutenção dos votos em pleitos futuros. Já para Figueiredo e 

Limongi (2002, p. 320):  

embora haja espaço para que os parlamentares cultivem laços e vínculos 

pessoais com seus eleitores [...] o Congresso não organizou sua participação 

no processo orçamentário com o objetivo de privilegiar os interesses 

eleitorais de parlamentares que mantêm vínculos pessoais e diretos com seus 

eleitores.  

Os autores argumentam ainda que dado o controle do Executivo sobre o processo 

orçamentário, a lógica das emendas é menos localista e distributivista e mais filiada às 

prioridades do executivo, ou, em outras palavras, as emendas seguiriam a filiação a programas 

elencados como prioritários pelo governo, além de a maior parte das despesas com 

investimentos originadas no Legislativo ter como lócus os estados e não os municípios. 

É partindo dessas duas vertentes que vamos verificar se as emendas individuais 

apresentadas e executadas pelos deputados federais do estado da Paraíba são localistas e 

distributivitas ou se acompanham o que estabelece o Executivo. 

4.1 Segundo Universo da Análise 

De acordo com Tollini (2008), nem mesmo existe na sociedade clareza quanto à noção 

de que gastos em ações finalísticas representam uma oferta maior de bens e serviços públicos, 

que geram ganhos de eficiência para a economia ao melhorar a infraestrutura e trazer 

benefícios sociais para a população. É justamente essa a proposta da nossa pesquisa, verificar 

se as emendas individuais dos deputados federais da Paraíba utilizam a prerrogativa para 
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levar, de fato, benefícios sociais à população ou as utiliza como meramente uma “moeda de 

troca”, pensando nas próximas eleições. 

Após ter definido os noves parlamentares a serem analisados, no nosso primeiro 

universo, nesse momento iremos definir os parâmetros para o nosso segundo universo. Para 

ter o máximo de eficácia em nossa análise, primeiramente separamos todas as emendas 

individuais apresentadas às despesas orçamentárias, durante a 53ª legislatura. Ressaltamos 

que a legislatura compreende os anos de 2007 a 2010, mas como as emendas são apresentadas 

no ano anterior à execução do orçamento, ou seja, as emendas apresentadas em 2007 serão 

executadas apenas no exercício de 2008, utilizamos as emendas apresentadas nos anos de 

2008 a 2011. Após relacionar todas as emendas apresentadas, separamos as emendas 

carimbadas e genéricas, ou seja, as emendas cujo município seja nominalmente identificado 

(carimbadas), e as destinadas ao Estado (genéricas).  

Tabela 4. Emendas Carimbadas e Genéricas apresentadas pelos Deputados Federais da 

Paraíba na 53ª Legislatura 

Fonte: PLOAS 2008 a 2011. Elaborada pela autora 

 

Vimos que dos nove deputados que tiveram uma votação concentrada, cinco 

apresentaram mais emendas carimbadas do que genéricas, alguns, com uma diferença maior 

que os outros. Os outros quatro parlamentares apresentaram mais emendas genéricas do que 

carimbadas. Wellington Roberto e Wilson Santiago apresentaram uma quantidade 

inexpressiva de emendas carimbadas, porém estas foram destinadas para municípios onde 

tiveram votação concentrada. Diferente de Wilson Braga que mais de 90% das emendas 

apresentadas foram carimbadas, perfil adotado desde o primeiro ano de mandato.   

Outro dado que nos chama a atenção é que embora a quantidade total de emendas 

carimbadas represente 53,4%, sendo superior à quantidade total de emendas genéricas 

Qtd %
Valor

(R$ Mil)
% Qtd %

Valor

(R$ Mil)
% Qtd

Valor

(R$ Mil)

(a) (a/e) (b) (b/f) (c) (c/e) (d) (d/f) (e) (f)

Armando Abílio 14 37,8% 16.220,0       37,4% 23 62,2% 27.180,0      62,6% 37 43.400,0      

Damião Feliciano 36 42,4% 4.740,0         8,4% 49 57,6% 51.910,0      91,6% 85 56.650,0      

Efraim Filho 49 54,4% 12.290,0       22,4% 41 45,6% 42.460,0      77,6% 90 54.750,0      

Marcondes Gadelha 34 54,0% 14.050,0       33,0% 29 46,0% 28.550,0      67,0% 63 42.600,0      

Rômulo Gouveia 50 64,9% 12.750,0       29,9% 27 35,1% 29.850,0      70,1% 77 42.600,0      

Vital do Rêgo Filho 27 55,1% 9.920,0         23,0% 22 44,9% 33.290,0      77,0% 49 43.210,0      

Wellington Roberto 6 16,7% 1.220,0         2,1% 30 83,3% 57.280,0      97,9% 36 58.500,0      

Wilson Braga 78 95,1% 38.260,0       91,3% 4 4,9% 3.640,0        8,7% 82 41.900,0      

Wilson Santiago 4 10,3% 900,0            2,1% 35 89,7% 42.500,0      97,9% 39 43.400,0      

TOTAL GERAL 298 53,4% 110.350,0   25,8% 260 46,6% 316.660,0 74,2% 558 427.010,0 

DEPUTADO
Carimbadas Genéricas Total

Emendas Apresentadas
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(46,6%), o montante de emendas genéricas corresponde a 74,2% do valor destinado por estes 

deputados ao Estado, bem maior do que o destinado por emendas carimbadas, ou seja, apenas 

25% do valor foram destinados especificamente para municípios nominalmente identificados.  

A partir da análise das emendas apresentadas, buscamos verificar a sua execução, 

considerando como executadas aquelas que tiveram o pagamento efetivado, incluindo os 

restos a pagar até o mês de novembro de 2012
8
, uma vez que estas de fato configuram a 

prestação do serviço ou a entrega do bem público à comunidade.  

Mognatti (2008, p.12) enfatiza que a classificação da despesa na lei orçamentária não 

permite correlacionar integralmente a execução das programações derivadas de emendas 

parlamentares no que tange à sua autoria, uma vez que, após sua inclusão na LOA, as 

emendas são agrupadas em programações conforme a classificação funcional, seguindo a 

orientação da Portaria nº 42/1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e a 

estrutura programática, que segue o modelo estabelecido no PPA, quanto aos programas, e na 

própria lei orçamentária quanto às ações e à localização da despesa.  

Assim, perde-se a capacidade de identificação da autoria de forma plena, o que 

contribui para dificultar a identificação daqueles que procuram benefícios outros que não o de 

prover melhores aparelhos e serviços públicos à população de seus municípios. 

Fica evidente a prejudicialidade na identificação do autor específico da 

emenda o que, após a aprovação da lei orçamentária e durante sua execução, 

não possibilita conhecer a origem da parcela dos recursos executados, já que 

esta pode atender individualmente à emenda de um parlamentar sem 

distingui-lo, ou ainda, referir-se à parte da dotação originária do Poder 

Executivo. (MOGNATTI, p. 12) 

Uma vez enfrentada esta dificuldade, deixamos de analisar o montante de recursos 

alocados nestas emendas e buscamos demonstrar apenas a quantidade de emendas que 

tiveram sua programação executada na lei orçamentária, atribuindo, a todos os autores que 

apresentaram a emenda, a execução da programação genérica, como podemos verificar 

abaixo, na Tabela 5. 

                                                           
8
 Conforme dados do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, em 27/11/2012. 
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Tabela 5. Programação Executada de Emendas Carimbadas e Genéricas apresentadas 

pelos Deputados Federais da Paraíba na 53º Legislatura 

DEPUTADO 

  Emendas Executadas 

  Carimbadas   Genéricas   Total 

  Qtd %  Qtd %  Qtd 

  (a) (a/c)   (b) (b/c)   (c)  

Armando Abílio   4 16,7%  20 83,3%  24 

Damião Feliciano   7 17,5%  33 82,5%  40 

Efraim Filho   16 42,1%  22 57,9%  38 

Marcondes Gadelha   9 30,0%  21 70,0%  30 

Rômulo Gouveia   15 44,1%  19 55,9%  34 

Vital do Rêgo Filho   13 40,6%  19 59,4%  32 

Wellington Roberto   1 4,8%  20 95,2%  21 

Wilson Braga   24 88,9%  3 11,1%  27 

Wilson Santiago   1 3,1%  31 96,9%  32 

TOTAL GERAL   90 32,4%   188 67,6%   278 

Fonte: Banco de Dados Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados 

 

Constatamos que nas emendas executadas, Wilson Braga manteve o volume de 

execução de emendas carimbadas superior às genéricas em razão da sua característica de 

concentrar tanto a quantidade quanto os valores das emendas nas carimbadas. Efraim Filho, 

Rômulo Gouveia e Vital do Rêgo tiveram uma pequena diferença na execução das emendas 

carimbadas e genéricas, sendo essa em maior quantidade.  Já Damião Feliciano, Armando 

Abílio e Marcondes Gadelha também tiveram mais emendas genéricas executadas do que 

carimbadas, porém com maior amplitude.  

Wellington Roberto e Wilson Santiago, devido à grande diferença na apresentação das 

emendas, continuaram com o mesmo comportamento na execução, ou seja, mais emendas 

genéricas executadas do que carimbadas. O fato de as emendas genéricas serem executadas 

em maior quantidade do que as emendas carimbadas pode se justificar por a primeira abranger 

um maior número de municípios e não somente uma localidade como especifica a segunda e, 

assim, o parlamentar concentra maior esforço na busca pela execução das emendas genéricas, 

sendo uma forma de prospectar votos em cidades que não fazem parte do seu reduto eleitoral.     

Quando analisamos a quantidade de emendas apresentadas com a quantidade de 

emendas executadas (Tabela 6) vimos que nenhum parlamentar teve 100% de execução das 

emendas apresentadas. Wilson Santiago foi o que teve o maior percentual de emendas 

executadas (82,1%). Enquanto que Wilson Braga teve o menor percentual com 32,9%. 
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Armando Abílio, Vital do Rêgo e Wellington Roberto tiveram mais de 50% de execução das 

suas emendas apresentadas. Damião Feliciano, Efraim Filho, Marcondes Gadelha e Rômulo 

Gouveia oscilaram entre 40% e 50% da execução das emendas apresentadas. 

Tabela 6. Comparativo das Emendas Apresentadas e Executadas pelos Deputados 

Federais da Paraíba na 53ª Legislatura 

DEPUTADO 

  Quantidade de Emendas 

  Apresentadas   Executadas   % Execução 

  (a)   (b)   (b/a) 

Armando Abílio   37  24  64,9% 

Damião Feliciano   85  40  47,1% 

Efraim Filho   90  38  42,2% 

Marcondes Gadelha   63  30  47,6% 

Rômulo Gouveia   77  34  44,2% 

Vital do Rêgo Filho   49  32  65,3% 

Wellington Roberto   36  21  58,3% 

Wilson Braga   82  27  32,9% 

Wilson Santiago   39  32  82,1% 

TOTAL GERAL   558   278   49,8% 

Fonte: Banco de Dados Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados 

 

De fato, quando analisamos as emendas apresentadas e executadas pelos deputados 

federais e comparamos os dados com a Tabela 3, constatamos que as emendas carimbadas 

foram destinadas para municípios e/ou regiões aonde tiveram votação expressiva, ou seja, 

mesmo não sendo para o município que lhe deu uma significativa votação, foi para uma 

localidade próxima, na mesma região, o que pode caracterizar a pretensão de conquistar novos 

espaços. (Ver Tabela 7). 

Tabela 7. Emendas Carimbadas Executadas por Autor, Mesoregião e Localidade 

Mesoregião Localidade 

Quantidade de Emendas Executadas por Autor 
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Total  

geral 

Agreste 

Paraibano 

Alagoa Nova      1    1 

Araruna         1 1 

Aroeiras     1     1 

Bananeiras   1       1 

Belém        1  1 

Campina Grande 1 3 1 1 2 7  2  17 

Esperança 1  1       2 

Fagundes      2    2 

Gado Bravo     1     1 

Itatuba     1     1 

Matinhas     1     1 
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Mesoregião Localidade 

Quantidade de Emendas Executadas por Autor 
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Total  

geral 

Mogeiro  1   1     2 

Montadas     1     1 

Pocinhos     1   1  2 

Serra Redonda      1    1 

Total Agreste Paraibano 2 4 3 1 9 11  4 1 35 

Borborema Barra de Santana     1     1 

Cabaceiras      1    1 

Livramento        1  1 

Pedra Lavrada   1       1 

Santa Cecília     1     1 

São Mamede   1       1 

Seridó   1       1 

Sumé     1     1 

Total Borborema    3  3 1  1  8 

Zona da 

Mata  

Curral de Cima   1       1 

João Pessoa 1 3 3 6 2 1 1 2  19 

Juripiranga     1     1 

Marcação        1  1 

Total Mata Paraibana  1 3 4 6 3 1 1 3  22 

Sertão 

Paraibano 

Água Branca    2      2 

Brejo dos Santos   1       1 

Cachoeira dos Índios   1       1 

Cajazeiras   1     1  2 

Conceição 1       6  7 

Desterro        1  1 

Diamante        1  1 

Joca Claudino        1  1 

Mãe d'Água        1  1 

Monte Horebe   1       1 

Patos        4  4 

Paulista   1       1 

São José de Caiana        1  1 

Serra Grande   1       1 

Total Sertão Paraibano 1  6 2    16  25 

Total geral 4 7 16 9 15 13 1 24 1 90 

Fonte: Banco de Dados Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados 

Elaboração própria 

 

Como mostra a Tabela 8, em toda a 53ª Legislatura, os deputados federais da Paraíba 

apresentaram no total 917 emendas, sendo 452 carimbadas e 465 genéricas, que em termos 

numéricos demonstram um equilíbrio. Entretanto, o governo Federal apenas executou 44,7% 

destas emendas.  
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Tabela 8. Emendas Apresentadas e Executadas por Função 

Função 

Emendas Apresentadas Emendas Executadas 

Carimbadas Genéricas Total Carimbadas Genéricas Total 

Qtd Qtd Qtd Qtd % Qtd % Qtd 

(a) (b) (c) (d) (d/a) (e) (e/b) (i) 

Agricultura 20 39 59 5 25% 26 66,7% 31 

Assistência Social 21 14 35 0 0% 6 42,9% 6 

Ciência e Tecnologia 8 16 24 2 25% 8 50,0% 10 

Comércio e Serviços 95 96 191 40 42% 70 72,9% 110 

Cultura 9 13 22 0 0% 1 7,7% 1 

Defesa Nacional 3 0 3 3 100% 0  3 

Desporto e Lazer 26 38 64 1 4% 26 68,4% 27 

Direitos da Cidadania 2 7 9 1 50% 2 28,6% 3 

Educação 54 90 144 8 15% 60 66,7% 68 

Essencial à Justiça 4 0 4 1 25% 0  1 

Gestão Ambiental 19 21 40 2 11% 7 33,3% 9 

Habitação 3 10 13 1 33% 7 70,0% 8 

Judiciária 12 0 12 6 50% 0  6 

Organização Agrária 0 11 11 0  6 54,5% 6 

Previdência Social 2 0 2 0 0% 0  0 

Saneamento 2 0 2 0 0% 0  0 

Saúde 148 71 219 35 24% 48 67,6% 83 

Segurança Pública 4 6 10 0 0% 0 0,0% 0 

Trabalho 2 6 8 0 0% 3 50,0% 3 

Urbanismo 18 27 45 9 50% 26 96,3% 35 

Total geral 452 465 917 114 25% 296 63,7% 410 

Fonte: Banco de Dados Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados 

 

As áreas de preferências dos deputados federais paraibanos da 53ª Legislatura na 

destinação de recursos por meio de emendas concentram-se em Saúde (24,0% das emendas), 

Comércio e Serviços (20,8%) e Educação (15,7%). No caso de comércio e serviços, as 191 

emendas revelam o interesse em ações destinadas ao turismo, vocação natural do Estado, 

como a promoção de eventos para divulgação do turismo interno, que recebeu 90 emendas, o 

apoio a projetos de infraestrutura turística, com 89 emendas, e outras 12 emendas para outras 

ações no setor.  

O esforço dos parlamentares para execução das programações derivadas destas 

emendas revela uma inversão das prioridades estabelecidas na apresentação, elevando ao 

primeiro patamar as emendas destinas ao turismo, na função Comércio e Serviços, 110 das 

191 emendas apresentadas (26,8%), deixando o setor de Saúde em segunda posição, com 

execução de 83 das 219 emendas apresentadas, apenas 20,2%, e Educação, que teve 16,6% 

das emendas executadas destinadas ao setor.  
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Embora dentre as ações para infraestrutura turística estejam obras de infraestrutura 

urbana que se revelam indutoras do interesse turístico como a pavimentação de ruas e 

construção de praças, urbanização de orlas de lagos, rios e praias, a priorização destas ações 

nos leva a refletir, ao comparar os índices do IDH do Estado da Paraíba com o das demais 

unidades da federação, o que coloca o Estado em uma posição claramente desvantajosa, como 

já abordado anteriormente, nos intriga a preferência de priorizar investimentos na área 

turística em detrimento de setores mais sensíveis, como Saúde e Educação. 

As áreas de Segurança Pública, Previdência Social e Saneamento, que receberam 

quatorze emendas no total, não apresentam nenhuma execução destas programações. A 

preocupação da bancada de deputados federais da Paraíba durante a 53ª Legislatura com 

Segurança Pública revela-se em ações destinadas ao apoio a obras preventivas de desastres, 

que mereceu três emendas, no âmbito da Defesa Civil, sendo as demais emendas destinadas 

ao policiamento e combate à criminalidade pela Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.  

Muito embora seja um Estado situado no semiárido brasileiro, o qual passa por longos 

momentos de seca, também sofre com enchentes, como as que ocorreram em julho de 2011, 

que motivaram a defesa civil de 29 municípios paraibanos decretarem situação de emergência. 

Na ocasião morreram pelo menos duas crianças e mais de 13 mil pessoas ficaram desalojadas, 

conforme pela Agência Brasil (ENCHENTES NA PARAÍBA...,2011). Ainda assim, nenhuma 

emenda destinada ao setor de Segurança Pública logrou êxito na execução. 

Quanto ao Saneamento, que envolve ações de abastecimento de água, ligações 

domiciliares de esgoto sanitário e o manejo de resíduos sólidos (lixo), dentre outras, não se 

revelou prioridade destes parlamentares. Ressalte-se que segundo a Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico de 2008 do IBGE (BRASIL, 2010b) – última disponível – o Estado da 

Paraíba possuía, naquele ano, apenas 22,9% dos domicílios atendidos por rede geral de esgoto 

– 13º colocado entre os estados brasileiros. Dos 223 municípios do Estado, 60 deles (27%) 

não possuíam qualquer rede coletora de esgoto. Mesmo apresentado esta realidade no início 

de 2008, não houve motivação para os deputados federais paraibanos na apresentação de 

emendas ao setor. 

A análise do direcionamento dos recursos orçamentários da União por meio das 

emendas pode ser um objeto de estudo interessante para revelar sua interação com os índices 

de desenvolvimento social das comunidades beneficiadas. Esta abordagem está fora do 

escopo deste trabalho, uma vez que não se propõe a investigar minuciosamente o tipo de 

investimento de cada emenda, mas sim a sua localidade e o benefício eleitoral gerado ao seu 

autor.        
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CONCLUSÃO 

Ao longo da análise dos dados percebemos que mesmo ainda sendo um Estado pobre e 

com baixos índices de desenvolvimento humano, a Paraíba mostrou ter tido um avançado 

considerável ao longo dos anos. O que não podemos afirmar que as emendas parlamentares 

são as únicas ou maiores responsáveis por isso, mas podemos dizer que elas deram a sua 

parcela de contribuição. Considerando que o maior número de emendas executadas foi para a 

área turística, enquanto que o Estado carece de maiores investimentos em áreas como Saúde, 

Saneamento e Educação. Levantamento este, que por não ser o cerne do presente trabalho, 

sugere uma análise mais aprofundada para a verificação da destinação das emendas 

orçamentárias por função.  

Já afirmava Carvalho (2003, p.74) que o mercado político no Brasil, no que se refere 

aos municípios, é de configuração restrita, ou seja, na maioria das circunscrições a 

competição se vê reduzida a alguns poucos candidatos. E de fato foi o que constatamos no 

estado da Paraíba. Uma política basicamente paroquialista e oligárquica o que propicia, de 

fato, os deputados a serem “vereadores federais” como denomina Tollini (2008) 

Tollini (2008) diz ainda que mesmo se desconsiderarmos as motivações escusas que às 

vezes condicionam a apresentação de emendas individuais, há problemas relacionados com a 

alocação 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 indivíduos 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 não 

representar uma prioridade desde o ponto de vista nacional. (TOLLINI, 

2008, p.15) 

Utilizando os mesmos parâmetros para definir a região de concentração dos votos dos 

candidatos nas eleições de 2006, podemos verificar, como mostra a Tabela 9, que nas eleições 

de 2010 todos os nove parlamentares analisados se candidataram novamente. Alguns 

disputaram a reeleição, outros disputaram outros cargos, ou ainda apoiaram a candidatura de 

parentes à Câmara dos Deputados.  
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No caso de Damião Feliciano, Efraim Filho e Wellington Roberto, os três 

parlamentares foram reeleitos. Damião Feliciano teve votação concentrada na região Agreste, 

enquanto que em 2006 sua votação foi concentrada na região da Zona da Mata, salientando 

que as emendas executadas carimbadas ficaram divididas entre as duas regiões.  

Efraim Filho teve votação concentrada na região do Sertão, enquanto que em 2006 

ficou na região da Borborema, mas teve muitas emendas executadas na região do Sertão, 

como também Borborema, mas diferente do que ocorreu com Damião Feliciano, Efraim Filho 

distribuiu suas emendas de maneira mais dispersa entre as regiões.  

Wellington Roberto repetiu o feito em 2006 e manteve a votação concentrada na 

região do Sertão, tendo as seis emendas carimbadas executadas distribuídas igualitariamente 

entre as mesoregiões do Sertão, Agreste e Zona da Mata, enfatizando que além de ter 

conseguido a reeleição, também logrou êxito na eleição do filho, Caio Roberto, ao cargo de 

deputado estadual.  

Já Wilson Santiago foi o terceiro candidato ao senado mais votado, chegando a 

assumir a vaga de senador por mais de um ano, até o provimento do STF em favor do Recurso 

Extraordinário de nº 634250, interposto pelo senador Cássio Cunha Lima, contra a Lei de 

Ficha Limpa (LC 135/2010) que o impossibilitava de assumir o mandato. Sua votação ficou 

concentrada entre a Zona da Mata e o Sertão, enquanto que em 2006 ficou concentrada entre o 

Agreste e o Sertão. Teve apenas quatro emendas carimbadas executadas e destas, três foram 

para a região Agreste e uma para o Sertão. A destinação de recursos à estas mesoregiões pode 

ter ajudado seu filho, Wilson Santiago Filho, se eleger deputado federal com votação 

concentrada entre as regiões Agreste e Sertão.  

Marcondes Gadelha compôs a chapa para candidatura ao Senado Federal de Wilson 

Santiago como suplente, mas seu filho, Leonardo Gadelha, que era deputado estadual, ficou 

na suplência como deputado federal e atualmente exerce o mandato em decorrência do titular, 

Aguinaldo Ribeiro, ter assumido o Ministério das Cidades. Sua votação em 2010 foi 

concentrada entre as regiões Agreste e Sertão, assim como o seu pai nas eleições de 2006, 

regiões também onde Marcondes Gadelha concentrou a execução das suas emendas 

carimbadas.  

Rômulo Gouveia foi eleito vice-governador na chapa do governador Ricardo Coutinho 

– ante este fato, a Tabela 9 traz a votação de Ricardo Coutinho –, com votação concentrada na 

Zona da Mata, mas também com números expressivos na região Agreste. A grande maioria 

das emendas carimbadas executadas de Rômulo Gouveia foi destinada para a região Agreste.  
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Vital do Rêgo foi eleito senador com votação concentrada na região Agreste, assim 

como aconteceu em 2006, região esta que também foi contemplada com a maioria das 

emendas carimbadas executadas. Importante ressaltar que sua mãe, Nilda Gondim, foi eleita 

deputada federal e seu irmão, Veneziano Vital do Rêgo, está no segundo mandato de prefeito 

da cidade de Campina Grande.  

Wilson Braga foi eleito deputado estadual com votação concentrada entre as regiões 

do Sertão e Zona da Mata. Em 2006 sua concentração de votos ficou mais restrita ao Sertão. 

Enquanto que suas emendas carimbadas executadas contemplaram muitos municípios do 

Sertão como também da Zona da Mata.  

Por fim, Armando Abílio ficou na suplência com uma votação concentrada entre o 

Agreste e o Sertão, esta última, região também de concentração de votos nas eleições de 2006. 

Quanto às emendas carimbadas executadas de sua autoria ficaram divididas entre municípios 

das regiões onde se concentrou sua votação. 

Tabela 9. Concentração de votos nas eleições 2010 de candidatos selecionados  

Município Microregião Mesoregião 
Votos 

Nominais 

%  

(V/VV) 

 

ARMANDO ABILIO (PTB) 

ESPERANÇA ESPERANÇA AGRESTE 5.818 37,49 

SOLÂNEA CURIMATAÚ ORIENTAL AGRESTE 3.327 25,12 

CATOLÉ DO ROCHA CATOLÉ DO ROCHA SERTÃO 2.266 14,83 

JACARAÚ LITORAL NORTE ZONA DA MATA 2.202 28,07 

SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE CAJAZEIRAS SERTÃO 1.809 19,12 

 

DAMIÃO FELICIANO (PDT) 

LAGOA SECA CAMPINA GRANDE AGRESTE 3.230 25,36 

QUEIMADAS CAMPINA GRANDE AGRESTE 2.117 10,31 

MANAÍRA SERRA DO TEIXEIRA SERTÃO 1.673 29,49 

BOA VISTA CAMPINA GRANDE AGRESTE 1.671 42,64 

ALAGOA NOVA BREJO PARAIBANO AGRESTE 1.497 15,12 

 

EFRAIM FILHO (DEM) 

PICUÍ SERIDÓ ORIENTAL  BORBOREMA 4.199 40,00 

CAJAZEIRAS CAJAZEIRAS SERTÃO 3.697 12,62 

SÃO BENTO CATOLÉ DO ROCHA SERTÃO 3.302 18,39 

ALHANDRA LITORAL SUL ZONA DA MATA 3.267 30,37 

BANANEIRAS BREJO PARAIBANO AGRESTE 3.168 28,30 

 

WELLINGTON ROBERTO (PR) 

MAMANGUAPE LITORAL NORTE ZONA DA MATA 6.986 33,51 

SÃO BENTO CATOLÉ DO ROCHA SERTÃO 5.466 30,44 

ALAGOA GRANDE BREJO PARAIBANO AGRESTE 4.558 31,17 

BREJO DO CRUZ CATOLÉ DO ROCHA SERTÃO 3.414 52,54 

TAVARES SERRA DO TEIXEIRA SERTÃO 2.851 41,28 

 

WILSON SANTIAGO (PMDB) 

JOÃO PESSOA JOÃO PESSOA ZONA DA MATA 137.103 22,89 
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Município Microregião Mesoregião Votos 

Nominais 

%  

(V/VV) SANTA RITA JOÃO PESSOA ZONA DA MATA 22.405 21,45 

PATOS PATOS SERTÃO 20.659 24,10 

BAYEUX JOÃO PESSOA ZONA DA MATA 18.590 21,96 

SOUSA SOUSA SERTÃO 14.330 23,71 

 

RICARDO COUTINHO (PSB) 

JOÃO PESSOA JOÃO PESSOA ZONA DA MATA 213.811 59,48 

CAMPINA GRANDE CAMPINA GRANDE AGRESTE 130.157 64,22 

SANTA RITA JOÃO PESSOA ZONA DA MATA 28.751 49,04 

BAYEUX JOÃO PESSOA ZONA DA MATA 27.236 55,35 

PATOS PATOS SERTÃO 23.424 50,29 

 

VITAL DO REGO FILHO (PMDB) 

QUEIMADAS CAMPINA GRANDE AGRESTE 11.588 31,73 

ESPERANÇA ESPERANÇA AGRESTE 8.738 33,11 

PEDRAS DE FOGO LITORAL SUL ZONA DA MATA 8.131 31,67 

ITABAIANA ITABAIANA AGRESTE 7.854 34,79 

REMÍGIO 
CURIMATAÚ 

OCIDENTAL 
AGRESTE 6.069 40,34 

 

WILSON BRAGA (PMDB) 

JOÃO PESSOA JOÃO PESSOA ZONA DA MATA 10.525 2,93 

CONCEIÇÃO ITAPORANGA SERTÃO 2.698 27,18 

ALHANDRA LITORAL SUL ZONA DA MATA 1.968 17,37 

BOA VENTURA ITAPORANGA SERTÃO 833 23,97 

CABEDELO JOÃO PESSOA ZONA DA MATA 719 2,83 

 

WILSON FILHO (PMDB) 

BELÉM GUARABIRA AGRESTE 3.272 36,26 

CATOLÉ DO ROCHA CATOLÉ DO ROCHA SERTÃO 3.704 24,24 

MONTEIRO CARIRI OCIDENTAL BORBOREMA 4.462 28,13 

QUEIMADAS CAMPINA GRANDE AGRESTE 4.536 22,09 

UIRAÚNA CAJAZEIRAS SERTÃO 3.866 48,37 

 

LEONARDO GADELHA (PSC) 

ÁGUA BRANCA SERRA DO TEIXEIRA SERTÃO 1.810 41,16 

ESPERANÇA ESPERANÇA AGRESTE 4.463 28,76 

IMACULADA SERRA DO TEIXEIRA SERTÃO 1.820 34,57 

ITABAIANA ITABAIANA AGRESTE 3.545 26,98 

SOUSA SOUSA SERTÃO 12.643 37,40 

Fonte: TSE. Elaboração própria. 

 

Diante de todos os dados expostos, chega-se a conclusão do quanto é presente a 

oligarquia na política do Estado, pela qual aqueles que exercem cargos políticos conseguem 

se manter ou eleger seus indicados, o que explica as ações paroquialistas dos deputados que 

utilizam as emendas orçamentárias individuais para levar benefícios para seus redutos 

eleitorais, bem como para localidades que possam lhe prospectar uma votação significativa 

para garantir sua reeleição ou eleição dos seus indicados.   

A conclusão é que, pelos dados levantados por meio da apresentação e execução da 

programação derivada de emendas correlacionada com a votação obtida pelos deputados 

federais da Paraíba nas eleições de 2006 e de 2010, os parlamentares, ao mesmo tempo em 
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que beneficiam seus redutos eleitorais, também se preocupam em levar melhorias para o 

Estado como um todo, o que explica as melhorias nos índices do IDH, embora ainda estejam 

muito abaixo da média nacional. 
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