


ESTUDO

Câmara dos Deputados
Praça 3 Poderes
Consultoria Legislativa
Anexo III - Térreo
Brasília - DF

ORÇAMENTO AUTORIZATIVO X

ORÇAMENTO IMPOSITIVO

Roberto Bocaccio Piscitelli

Consultor Legislativo da Área IV
Finanças Públicas

ESTUDO

SETEMBRO/2006



2

© 2006 Câmara dos Deputados.
Todos os direitos reservados. Este trabalho poderá ser reproduzido ou transmitido na íntegra, desde que
citados o autor e a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. São vedadas a venda, a reprodução
parcial e a tradução, sem autorização prévia por escrito da Câmara dos Deputados.

Este trabalho é de inteira responsabilidade de seu autor, não representando necessariamente a opinião da
Câmara dos Deputados.



3

ORÇAMENTO AUTORIZATIVO X ORÇAMENTO

IMPOSITIVO

Roberto Bocaccio Piscitelli

Uma grande polêmica se instaurou nos últimos anos no Brasil acerca do
caráter meramente autorizativo ou efetivamente impositivo do orçamento público. A corrente
governamental dominante difundiu a concepção de que o orçamento é necessariamente
autorizativo, o que, na prática, tem reduzido o Congresso Nacional a um papel decorativo na
aprovação do orçamento, pois o Executivo, além do poder de veto, pode simplesmente não
executar despesas, sem razão aparente ou justificativa fundamentada. Contingenciando dotações e
retendo liberações financeiras, o Executivo direciona o orçamento segundo seus próprios
interesses e conveniências, sem ter de prestar contas de sua gestão. Caberia, então, ao Legislativo
valer-se de suas prerrogativas e promover, inclusive, a discussão técnica e doutrinária da questão,
estabelecendo critérios que definissem, em cada caso, quais são os limites da discricionariedade do
Poder Executivo, tornando a execução do orçamento mais transparente e compatível com uma
maior participação da sociedade nos processos decisórios envolvendo a obtenção dos recursos e a
realização das aplicações que constituem a essência da política fiscal do Estado.

Nos últimos anos uma grande discussão se travou na área de Finanças
Públicas em nosso País, em torno do caráter meramente autorizativo ou efetivamente impositivo
do orçamento público. Tem prevalecido a corrente majoritariamente representada na área
econômica do governo, que entende não ser viável a adoção do orçamento impositivo. Isto, na
prática, levou a que o Poder Executivo disponha livremente sobre o grau de execução das
despesas constantes do orçamento.

Os mecanismos mais óbvios para restringir e retardar a realização das
despesas consistem no contingenciamento das dotações – do ponto de vista estritamente
orçamentário – e na retenção dos recursos do caixa do Tesouro – da ótica essencialmente
financeira. Além disso, consideráveis volumes de compromissos assumidos são inscritos em
Restos a Pagar, que, às vezes, permanecem por anos nessa rubrica e, outras tantas vezes, são
cancelados.

De acordo com a Constituição Federal, quando se menciona a lei
orçamentária anual, utilizam-se as expressões previsão da receita e fixação da despesa – art. 165, §
8º. O mesmo dispositivo se refere à autorização para abertura de créditos suplementares e
contratação de operações de crédito.
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Na realidade, o termo fixação é até questionável. Se do lado das receitas é
adequado mencionar previsão ou estimativa – por não haver certeza quanto à sua realização -, do
lado da despesa fixação não é adequado, precisamente em razão de que a sua execução depende do
comportamento da receita. Isto explica e justifica a existência de autorização, pois se trata de um
limite, um teto; só se pode gastar o que está autorizado; além disso, depende-se de novos créditos,
isto é, de novas autorizações.

Por outro lado, enquanto há diferenças – para mais ou para menos –
entre o que é estimado e o que é arrecadado, também pode existir diferença entre o que é
autorizado e o que é gasto, mas para menos, evidentemente. O gasto pode ter sido superestimado
ou a sua efetivação não se mostrar viável, conveniente ou oportuna, especialmente se houver
frustração da arrecadação. Em qualquer caso, entretanto, a administração tem de ter metas para a
arrecadação, assim como assume compromissos consubstanciados na realização de obras e serviços,
cobertos pelas dotações orçamentárias aprovadas e mediante a utilização dos recursos financeiros
disponíveis.

Independentemente das discussões doutrinárias e da experiência
internacional, é relevante assinalar que o assunto poderia estar regulamentado pela lei
complementar prevista no § 9º do mesmo art. 165, que deveria tratar das questões gerais
relacionadas à administração orçamentária e financeira. À sua falta, continua em pleno vigor a Lei
nº 4.320, de 17 de março de 1964 – recepcionada com status de lei complementar -, que não é
suficientemente explícita a respeito do tema, mas traz uma série de indicações. Esta Lei, em seu
art. 22, inc. III, se refere às estimativas de receita e despesa, à receita prevista e arrecadada, e à despesa
realizada (do exercício anterior), fixada (do exercício em curso) e prevista (do próximo exercício).
Ao tratar do controle da execução orçamentária, o legislador determinou que ele compreende o
cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos monetários e em termos de
realização de obras e prestação de serviços.

Em termos programáticos e finalísticos, o orçamento é a materialização
do planejamento. Dentro de uma visão integrada, o orçamento constitui a especificação, o
detalhamento dos objetivos, diretrizes, prioridades e metas da programação governamental. Neste
sentido, portanto, para o Poder Executivo, mais importante que despender o recurso é cumprir os
programas negociados com a sociedade, com a intermediação do Parlamento. O orçamento –
discutido, aprovado, sancionado e publicado – autoriza o Estado a arrecadar o necessário e
suficiente para realizar, em nome do povo, as suas aspirações. Se puder executar esse mandato
com mais eficiência, isto é, com menos recursos que o inicialmente previsto, muito melhor; se os
recursos previsto forem insuficientes, caberá novamente à sociedade avaliar a conveniência e
oportunidade do sacrifício adicional requerido. Inversamente, a não-realização do que foi
acordado, formalizado por meio de leis específicas, deveria exigir a concordância prévia dos
interessados, a consulta, a discussão; requer a justificativa, a fundamentação da impossibilidade, da



5

inviabilidade, da inconveniência ou da inoportunidade do gasto, bem como a redefinição da
alocação dos recursos correspondentes.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de
Resposabilidade Fiscal – LRF, a propósito do assunto, prevê a limitação de empenho e
movimentação financeira na hipótese de a realização da receita não comportar o cumprimento
das metas de resultado primário ou nominal, até o restabelecimento da receita prevista. Mesmo
nestas circunstâncias, certas despesas – em particular as destinadas ao pagamento do serviço da
dívida – são excetuadas. Quadrimestralmente, o Poder Executivo deverá demonstrar e avaliar o
cumprimento das metas, em audiência pública na Comissão Mista de Orçamento (e equivalentes
nos Estados e Municípios) (LRF, art. 9º e §§ 1º, 2º e 4º). Ressalte-se, ainda, que a instituição,
previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional de qualquer
ente da Federação constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal (art. 11,
caput).

O rigor na execução orçamentária também está caracterizado nas
condições estritas para renúncia de receita (art. 14 e parágrafos), geração da despesa (art.s 15 e 16
e parágrafos) e em relação às despesas obrigatórias de caráter continuado (art. 17 e parágrafos).

Medidas restritivas devem ser objeto de evidenciação. Este é o caso do
relatório resumido da execução orçamentária, onde se devem justificas a limitação de emprenho e
a frustração de receitas, especificando, neste caso, as medidas de combate à sonegação e à evasão
fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança (art. 53, § 2º). No mesmo sentido,
o relatório de gestão fiscal do último quadrimestre deve destacar as despesas não inscritas em
Restos a Pagar por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados (art. 55,
inc. III, 4).

O controle estrito da receita – que poderia justificar a não-realização de
despesas – é novamente enfatizado no art. 58, sobre a prestação de contas, que deverá evidenciar
o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no
âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos
nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas
tributárias e de contribuições.

Paralelamente, o Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos
Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público,
fiscalizarão o atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias (art. 59, inc.
I). Mais, assim, que uma prerrogativa do Parlamento aprovar e controlar a execução do
orçamento com vistas ao cumprimento das metas estabelecidas para cada exercício, é sua
obrigação verificar e avaliar a utilização dos recursos públicos na consecução dos programas
governamentais.
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James Giacomoni, em seu livro Orçamento Público¹, dá conta das
controvérsias doutrinárias concernentes ao tema: segundo a corrente, o orçamento poderia ser
considerado uma lei no sentido material, fundamentando a obrigação jurídica de obter receitas ou
realizar gastos, ou, então, seria um mero ato administrativo com forma de lei, ou, ainda, apenas
uma lei formal. Numa visão mais restritiva, a lei orçamentária não cria legislação sobre receitas e
despesas, apenas autoriza o Executivo a cumpri-las sob certas condições e limites financeiros.
Numa outra visão, mais abrangente, lei orçamentária é lei ordinária e, como tal, capaz de alterar a
legislação financeira existente; funcionários administrativos devem cumprir as metas previstas na
programação orçamentária, e não o podem fazer livremente, mas nos termos e limites fixados na
lei de orçamento.

Encaminhando-se para uma possível conclusão, aquele Autor argumenta
que a autorização significa que o Executivo deve realizar determinada programação de trabalho, e
não outra, que deve aplicar os recursos públicos nas várias dotações, de acordo com os valores-
teto especificados. Não se trata de uma liberação para cumprir ou não as apropriações
orçamentárias.

Paralelamente, evoca a distinção estabelecida por Aliomar Baleeiro acerca
das despesas fixas e variáveis, estas como sendo não-regulares, e que, em certo sentido, talvez
pudéssemos associar hoje ao que se convencionou chamar de despesas obrigatórias ou
discricionárias.

Os autores Roberto Bocaccio Piscitelli e outros, em seu Contabilidade
Pública², se referem a algumas modalidades de despesas obrigatórias e discricionárias. São
obrigatórias as transferências constitucionais (Fundos de Participação e programas de
financiamento do setor produtivo regional), as despesas de pessoal e encargos sociais, benefícios
previdenciários, as decorrentes de dívidas públicas, contratual e mobiliária, e as relacionadas com
sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios). São consideradas como “Outras Despesas
Não-discrionárias” os pagamentos relativos aos programas de seguro-desemprego e abono
salarial, sentenças judiciais, complementação da União ao FUNDEF, benefícios da Lei Orgânica
de Assistência Social – LOAS, idenizações relativas ao Programa de Atividade Agropecuária –
PROAGRO e outras previstas no anexo de despesas obrigatórias (no caso da LDO de 2006,
inclusive os subsídios e subvenções no âmbito das Operações Oficiais de Crédito, do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e as transferências destinadas a financiar programas de
desenvolvimento econômico a cargo do BNDES.

Já as despesas discricionárias – que não decorrem de disposições
constitucionais e legais – dependem, em maior ou menor grau, da disponibilidade de adicional ou
residual de recursos. Tais despesas traduzem, de uma maneira geral, as metas e prioridades de
cada administração. De acordo com as classificações orçamentárias, as atividades e as chamadas
operações especiais são enquadráveis entre as despesas discricionárias prioritárias (essenciais) e,
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por isso, têm preferência na alocação; os projetos, de outra parte, inserem-se entre as demais
despesas discricionárias.

A distribuição dos limites orçamentários para os respectivos órgãos
responsáveis pelo desenvolvimento das ações ocorre com base na avaliação do montante dos
recursos necessários para a manutenção das atividades e das operações especiais de caráter
permanente. Assim, caso os recursos sejam insuficientes, os ajustes acabam sendo realizados nos
projetos. Isso ajuda a entender – o que não significa justificar – os cortes em investimentos.

É importante, ainda, assinalar, que a margem de manobra de alocação das
despesas discricionárias sofre limitação também pela vinculação de determinadas receitas – ou
percentuais de receitas - a áreas ou tipos de despesas específicas, o que poderia dar ensejo a outra
discussão de largo alcance, sobre a maior ou menor rigidez  orçamentária.

De toda a maneira, deve ficar bem claro que, a par de erros nas
estimativas – que podem alterar os montantes previstos e autorizados de receitas e despesas -, a
maior ou menor flexibilidade na execução orçamentária depende, obviamente, da conjuntura
econômica e do próprio desempenho da administração tributária e fiscal. Ressalte-se a ênfase que
atribuímos não apenas à administração tributária propriamente dita, mas também à administração
fiscal, à execução da despesa. Trata-se, pois, de melhorar a eficiência e a eficácia não apenas da
arrecadação das receitas, como também da realização das despesas.

Giacomoni assinala que o orçamento só seria uma ficção se fossem
realizadas despesas não previstas. De nossa parte, estamos convencidos de que é preciso ir além: é
igualmente ficcional o orçamento que se caracterize pela não-realização das despesas previstas,
autorizadas, programadas, compromissadas.

A legislação americana contempla a chamada rescission, em que se exige
autorização legislativa para anulação de crédito orçamentário, o que poderia – e deveria – ser
adotado também no Brasil. De todo o modo, somos de opinião que, sendo matéria orçamentária
de iniciativa do Executivo, solicitações nesse sentido deveriam obedecer a prazos rígidos, de
modo que as alterações não tivessem de ser feitas “por decurso de prazo”, ou para regularizar
situações consumadas, como sói acontecer em nosso País. Como convém ao processo legislativo,
a aprovação, rejeição ou modificação do projeto encaminhado pelo Executivo é de competência
do Legislativo.

Por outro lado, a participação – ou a cooperação – do Poder Legislativo
– e, por extensão, da sociedade civil – deveria aprofundar-se nas diversas etapas do processo
orçamentário, desde a sua elaboração. Impõe-se, por exemplo, maior ingerência do Parlamento
na programação financeira, hoje sob controle absoluto do Tesouro. Aliás, a programação
orçamentária deveria desdobrar-se ao longo do ano, compatibilizando-se com a financeira, e,
sobretudo, é indispensável efetuar um acompanhamento sistemático da execução financeira em
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associação com a física, o que exigiria uma maior integração dos órgãos e mecanismos envolvidos
no ciclo que vai da programação ao controle.

Por fim, não se pode minimizar os efeitos das prerrogativas hoje
atribuídas – para não dizer transferidas – ao Poder Executivo, consistentes em verdadeiras
delegações irrestritas, que possibilitam a abertura de créditos adicionais e remanejamentos de
dotações em limites e condições que equivalem a subtrair do Poder Legislativo competências que
penosamente foram conquistadas e recuperadas com a Constituição de 1988.

É oportuno lembrar, enfim, que a questão orçamentária está na origem
da própria existência dos Parlamentos e, também, que a essência da cidadania está na
possibilidade de a população participar da definição da origem e da destinação dos recursos que
concordou em transferir para o Estado, para que este se incumba das funções que os indivíduos,
isoladamente e sob as leis do mercado, não podem ou não desejam exercer.
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