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Retornou à Câmara dos Deputados discussão sobre a aprovação de 
proposta de emenda à Constituição visando à implantação definitiva do 
orçamento impositivo, tema controverso, sobretudo porque há posições 
divergentes entre as autoridades do Poder Executivo e os membros das 
duas Casas Legislativas.

Não é segredo para ninguém que o orçamento público tem sua gênese 
na Inglaterra, constituindo-se no principal instrumento de exercício do po-
der por parte do Parlamento, em nome da sociedade civil contra os abusos 
do Soberano. A introdução do orçamento público no parlamento pode 
ser considerada como um corte histórico entre os interesses da Corte e a 
economia pública, enfraquecendo-se, por conseguinte, o patrimonialismo 
e a gestão familiar na gestão do Estado, em benefício do interesse coletivo.

Desde então, o trato das finanças públicas, e neste contexto a arrecadação 
de impostos e o desenho dos gastos públicos, assumiu formas bem mais ci-
vilizadas, particularmente nas democracias mais consolidadas e, hoje, já não 
mais se admite Estado sem orçamento. O fato é que nas sociedades mais mo-
dernas, a lei orçamentária assumiu importância ainda maior porque passou a 
representar a chancela institucional da população à ação do Estado, por meio 
de seus representantes no Parlamento, bem como acabou se transformando 
em importante sinalização do governante em relação aos rumos da economia 
local e em relação ao desenho e ao foco das políticas públicas nas áreas de 
educação, saúde, previdência, proteção social e de infraestrutura.

Há hoje um pensamento dominante no Congresso Nacional, nas 
duas Casas Legislativa, com o que se convencionou denominar de “realis-
mo orçamentário”, antes prejudicado pelo artificialismo na previsão das 
receitas e na fixação sem maiores cuidados dos gastos públicos. O fato é 
que temos visto um movimento em favor da busca de critérios cada vez 
mais técnicos para a estimativa das receitas e em favor de critérios mais ri-
gorosos para a fixação dos gastos públicos, ambos os movimentos conec-
tados com a preocupação com a disciplina fiscal na gestão e na condução 
das contas públicas. O Congresso Nacional, nas duas Casas, encontra-se 
cada vez mais aparelhado tecnicamente para assumir papel decisivo no 
que diz respeito a influenciar as decisões alocativas de governo como a 
forma de financiamento dos gastos públicos.

Recentemente, o Congresso Nacional deu provas de maturidade em 
questões fiscais, ao questionar o Poder Executivo pelo envio da proposta 
orçamentária para 2016, que previa simplesmente um orçamento defi-
citário (contas primárias) para o próximo ano, medida tida por muitos 
como um dos motivos para o rebaixamento da nota do Brasil pelas agên-
cias de avaliação de risco de crédito soberano. Não passou despercebida 
a pronta posição do Congresso em exigir do Poder Executivo revisão da 
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proposta orçamentária para 2016 e, mais, a atuação do relator da matéria 
de buscar soluções concretas para o novo desenho da peça orçamentária, 
preservando seu realismo tanto pelo lado da receita, como pelo lado do 
gasto público, sem se descuidar do equilíbrio das contas.

De outra parte, advoga-se a tese de que é inadiável impor limites à ex-
cessiva discricionariedade do Poder Executivo na execução do orçamento, 
mas para tanto este é um trabalho que impõe responsabilidades comuns nas 
atribuições do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Com a adoção de 
novas regras para a execução do orçamento, o Congresso Nacional poderá 
dispor de instrumentos para combater o execrado instituto do contingen-
ciamento indiscriminado das verbas orçamentárias à revelia do Congresso, 
que em muitos casos contribui para que a aplicação dos recursos públicos 
seja orientada pelo clientelismo político ou pelo corporativismo dos esta-
mentos que têm maior ascendência sobre as autoridades de governo.

As novas medidas devem exigir maior tempo para o exame da pro-
posta orçamentária, o que recomenda a antecipação do encaminhamento 
ao Congresso Nacional do projeto de lei orçamentária para o dia 1º de 
agosto, e não mais 31 de agosto, fato que acrescentará mais trinta dias na 
tramitação da importante proposição, com benefícios para a sua adequa-
da análise e apreciação legislativa. Com a mudança, será viável estabelecer 
prazo para o exame da proposta orçamentária inferior ao do encerramen-
to do ano legislativo. Afinal, não é recomendável o que temos visto nos 
últimos anos, aprovar o orçamento no ano de sua execução.

Com mais tempo, o Congresso Nacional terá condições de empreen-
der exame aprofundado da proposta orçamentária, reexaminando priori-
dades alocativas, questionando a eficiência dos órgãos governamentais e 
a eficácia dos programas sob sua responsabilidade (adaptação mais prag-
mática do chamado “orçamento em base zero”), entrelaçando visões dife-
renciadas sobre o teor do orçamento, além de emprestar-lhe dimensão 
estratégica em relação ao processo de repensar o País a cada exercício.

Para exercer tal tarefa, o Congresso Nacional pode valer-se em todo 
tempo do trabalho auxiliar do Tribunal de Contas da União, no que diz 
respeito a esclarecimentos sobre a avaliação da execução de programas de 
governo e, ainda, permitir e aprofundar a participação da sociedade civil 
na discussão da proposta orçamentária. 

A título de conclusão, retornamos à tese inicialmente colocada da 
necessidade de se promover revolução criadora e responsável no processo 
legislativo orçamentário, que imporá ações cada vez mais compartilhadas 
entre os Poderes de Estado, em sintonia com o modelo político que esta-
mos construindo.


