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Resumo 
 

Este trabalho tem por objeto as regras e efeitos do poder de agenda presidencial sobre a 

deliberação e execução do orçamento público federal comparando os períodos sob vigência das 

Constituições democráticas brasileiras de 1946 e 1988. O ponto central da pesquisa é testar 

hipóteses importantes presentes na literatura comparativa acerca do aumento - formal e real – dos 

poderes presidenciais sobre o orçamento. Para esse objetivo, constroem-se indicadores de poderes 

de agenda na legislação pertinente de cada período, e séries históricas de despesa e receita 

orçamentárias entre 1947 e 1963 e entre 1996 e 2013, testando-se em seguida as hipóteses de 

significativo incremento do poder do presidente sobe o orçamento de um período a outro. A 

conclusão é que, mesmo com algumas qualificações, as hipóteses da literatura são consistentes 

com os dados. Em seguida, parte-se desse conjunto de elementos empíricos relativos à 

administração das finanças públicas (abrangendo tanto os dados financeiros quanto não-

financeiros, especialmente descrições memorialísticas e relatórios oficiais), para sugerir de forma 

indutiva algumas características adicionais relevantes para a construção de modelos comparativos 

baseados no orçamento voltados à análise do presidencialismo de coalizão brasileiro em suas 

diferentes etapas históricas.  

 

Palavras-Chave: Presidencialismo de coalizão. Orçamento Público. Poderes de agenda. 

Relações Executivo-Legislativo. Finanças Públicas. História Política do Brasil. História 

Econômica do Brasil.  



 

Abstract 
 

This study encompasses the rules and effects of presidential agenda power over budget approval 

and execution in Brazilian federal government, comparing historical periods under Brazilian 

democratic Constitutions enacted in 1946 and 1988. Its main point is testing important 

hypotheses in comparative literature regarding the increase in the president´s formal and actual 

powers over the budget. To that effect, we build agenda power indicators from the corresponding 

legislation within each period, as well as time series on budget revenues and expenditures 

between 1947 and 1963, and 1996 and 2013, moving on to test the hypotheses of material 

increases in the president´s power over the budget from one time span to another.  As a 

conclusion, we point out that, even with some caveats, the literature´s hypotheses are consistent 

with available data. Finally, from those empirical elements regarding public finance management 

(encompassing financial as well as non-financial data, such as personal recollections and official 

reports), we inductively extract some suggestions on additional relevant features to be considered 

when building comparative budget-based models to assess Brazilian coalitional presidentialism 

along his distinct historical steps.  

 

KEYWORDS: Coalitional Presidentialism. Public Budgets. Agenda Powers. Executive-

Legislative Relations.  Public Finances. Brazilian Political History. Brazilian Economic History. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho tem por objetivo geral estudar em perspectiva comparativa os 

períodos constitucionais brasileiros de 1946 até 1964 e 1988 até os dias atuais - sob o 

enfoque da relação entre os poderes de decisão do Executivo e do Legislativo no que se 

refere à elaboração do orçamento público.  

Partindo da constatação de que os poderes orçamentários presidenciais são 

variáveis de grande importância em modelos interpretativos relevantes sobre a dinâmica 

institucional do presidencialismo de coalizão, um exame empírico mais intensivo das 

características diferenciais entre os dois regimes passa a ser contribuição significativa 

para sustentar testes mais finos de hipóteses comparativas no âmbito dessa linha de 

pesquisa. Desta forma, poder-se-á maximizar o aproveitamento do experimento natural 1 

representado pela existência de dois períodos com grande similaridade nas macro-

variáveis constitucionais (presidencialismo, multipartidarismo, sistema eleitoral 

proporcional de lista aberta, federalismo) mas com consideráveis rupturas em outras 

regras institucionais, de natureza mais procedimental, aparentemente menos importantes 

mas com efeitos significativos sobre o outcome do sistema político, tais como a 

centralização do processo decisório no parlamento e os poderes presidenciais no 

processo legislativo (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999; SANTOS, 2003)2.  

Para a consecução dos seus objetivos, a pesquisa propõe evidenciar as diferenças 

nas regras institucionais e práticas consolidadas no processo legislativo orçamentário, 

mapeando-as nos textos legais e doutrinários, nos dados financeiros e contábeis dos 

                                                 
1 Ou seja, um desenho de pesquisa no qual “a manipulação deliberada das entradas é simulada pela ocorrência natural 
de eventos, criando um desenho de pesquisa quase-perfeito ou o mais aproximado possível observado ao longo do 
tempo (“the willful manipulation of inputs is simulated by the natural occurrence of events, creating a near-perfect 
most-similar research design (observed through time)”. - GERRING, 2001, p. 223)  
2 No mesmo sentido, Wehner (2010, p. 1) aponta que “Diferenças constitucionais fundamentais são importantes mas 
para avaliar adequadamente o impacto dos arranjos institucionais nos resultados de políticas públicas é igualmente 
importante olhar para além dessas características sistêmicas abrangentes e fixar-se nos detalhes do aparelho de 
formulação de políticas.” (“Fundamental constitucional differences are important, but to properly assess the impact of 
institutional arrangements on policy outcomes it is at least equally important to look beyond these broad systemic 
features into the more detailed machinery for policy making”). 



18 
 

 

projetos de lei de orçamento federal, nas leis orçamentárias aprovadas e na respectiva 

execução.  

1.1 - Problema, questões, hipóteses e objetivos de pesquisa 

 

O problema específico abordado é a existência ou não de aumento significativo 

dos poderes relativos de decisão do Presidente da República sobre a elaboração e 

aprovação do orçamento da União, em relação aos do Congresso Nacional na vigência 

da Constituição de 1988 quando comparado com as regras vigentes na Constituição de 

1946. Esta questão é encontrada, como premissa, no cerne de modelos teóricos 

relevantes para a compreensão da dinâmica atual do presidencialismo de coalizão 

brasileiro (discutidos no Capítulo 2), mas carece ainda de um estudo empírico de maior 

amplitude, com vistas a reforçar a validade histórica dessa premissa para plena 

utilização em modelos de mudança institucional. 

Na forma de questões, o problema de pesquisa pode ser formulado nos seguintes 

termos: 

 Houve aumento significativo dos poderes de decisão do Executivo, em 

relação ao Legislativo, na elaboração e aprovação do orçamento da 

União, quando comparado o processo legislativo que emerge da 

Constituição de 1988 às regras institucionais vigentes sob a égide da 

Carta de 1946 ?  

A questão acima desdobra-se em duas, em função do aspecto empírico 

envolvido na sua verificação:   

• Quais os aspectos normativos desse aumento do poder 

presidencial, ou seja, quais as diferenças nas regras 

procedimentais formais que aumentam significativamente a 

capacidade do Executivo para determinar o conteúdo final do 

orçamento? 
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• Quais os aspectos quantitativos desse aumento do poder 

presidencial, ou seja, em que proporção a sua capacidade de 

determinar o conteúdo do orçamento é refletida nos números 

do orçamento aprovado e executado ? 

 Verificam-se outras formas e mecanismos diretos de alocação de recursos 

públicos, que não integram o orçamento e para as quais não há, 

institucionalmente, papel formal de deliberação pelo Legislativo, embora 

também sejam manejadas pelo Poder Executivo ? 

 

As posições atualmente prevalecentes na literatura, como expostas nas seções 

pertinentes do Capítulo 2, sugerem uma resposta preliminar positiva à primeira questão.  

Portanto, tem-se como hipótese preliminar de resposta à questão a de que existe 

aumento significativo do poder de agenda presidencial em matéria orçamentária, 

quando se examinam comparativamente os dois regimes constitucionais. Não se trata de 

prejulgamento da questão, mas simplesmente de evidenciar qual é a expectativa que é 

contemplada no estado atual da teoria sobre o assunto, com vistas à sua refutação ou 

corroboração provisória. Quanto à segunda, como se discutirá na Seção 5.4, não 

localizamos menção a respeito na literatura.  

Trata-se de uma hipótese de índole eminentemente descritiva, inserida entre “as 

que afirmam, em dada situação, a presença ou ausência de certos fenômenos” 

(MARCONI; LAKATOS, 2001, p. 220). O aperfeiçoamento do corpus empírico sobre o 

processo orçamentário poderá subsidiar futuras reflexões teóricas de pesquisadores 

nesse campo (“Estudos de caso puramente descritivos têm, sim, grande utilidade como 

operações básicas de coleta de dados, e podem assim contribuir indiretamente para a 

teorização” – LIJPHART, 1971, p. 691, tradução nossa3; no mesmo sentido, PIRES, 

2010, p. 104 e GERRING, 2001, p. 157). Mais importante, a questão colocada é a 

investigação empírica de uma hipótese que ocupa um lugar central na estrutura lógica 

                                                 
3 “Purely descriptive case studies do have great utility as basic data-gathering operations, and can thus contribute 
indirectly to theory-building.” (LIJPHART, 1971, p. 691) 
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de modelos explicativos relevantes sobre o funcionamento do presidencialismo 

brasileiro atual, como se verá na discussão bibliográfica, sem que se tenha localizado na 

mesma literatura qualquer demonstração empírica da mesma4. Por tal razão, o 

aprofundamento da descrição empírica dessa premissa, com a caracterização detalhada 

das diferenças nos regimes decisórios do orçamento, favorecerá maior precisão nos 

modelos que a utilizam, corroborando os pressupostos atualmente adotados, 

eventualmente sugerindo refinamentos na teoria pela modificação pontual de alguns 

aspectos dessa premissa. Segue-se a visão de que 

[..] não há que se envergonhar da descrição quando uma análise 
desse tipo é (a) ausente, (b) necessária, e (c) altamente complexa 
(portanto, exigindo atenção exclusiva do pesquisador). Será 
prontamente aceito que boas descrições são necessárias à análise 
causal de qualquer natureza. Para afirmar que há uma relação 
entre X e Y, é necessário descrever esse Y. “Primeiro, 
especifique a variável dependente”, diz o ditado. Isso significa: 
tenha consciência do que você está tentando explicar ou prever 
antes de tentar explicá-lo ou prevê-lo. (GERRING, 2001, p. 122, 
tradução nossa)5 

 

O objetivo geral da pesquisa é avaliar as alterações efetivamente ocorridas no 

poder decisório do Presidente da República diante do Congresso Nacional em relação à 

definição do Orçamento da União, quando comparados os regimes constitucionais de 

1946 e 1988. Esse objetivo geral desdobra-se nos seguintes objetivos específicos: 

 identificar as modificações ocorridas nas prerrogativas formais dos 

Poderes da República registrados na Constituição e nos regimentos das 

Casas do Congresso Nacional em relação à feitura do orçamento nos dois 

períodos considerados; 

                                                 
4 O questionamento de aspectos empíricos do estudo do orçamento no presidencialismo brasileiro e as conseqüências 
sobre a teoria de eventuais imprecisões nesse tratamento dos dados tem precedente em VASSELAI; MIGNOZZETTI, 
2014. 
5 [..] there should be no shame in description where such analysis is (a) lacking, (b) needed, and (c) highly complex 
(hence, requiring the exclusive attention of the scholar). It will be readily granted that good descriptions are 
necessary to causal analysis of any sort. In order to state a relationship between X and Y, it is necessary to describe a 
Y. "First, specify the dependent variable", goes the adage. This means, figure out what it is that you are trying to 
explain or predict before trying to explain or predict it. (GERRING, 2001, p. 122) 
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 quantificar, comparativamente, o efetivo exercício de tais prerrogativas 

formais por parte do Presidente e dos parlamentares, por meio da 

avaliação dos grandes números e proporções da peça orçamentária 

recebida pelo Congresso Nacional,  da lei orçamentária aprovada ao final 

de sua tramitação e quando da sua execução; 

 analisar os resultados quantitativos obtidos, aplicando os conceitos 

relativos aos poderes de agenda na abordagem neoinstitucionalista para 

avaliar se houve o eventual aumento relativo dos poderes presidenciais 

frente ao parlamento na matéria. 

 

O aprofundamento empírico sistemático sobre as hipóteses originais é, portanto, 

a primeira contribuição da pesquisa à construção de modelos comparativos entre as duas 

democracias do Brasil contemporâneo. Adicionalmente, a pesquisa traz duas outras 

contribuições a esse empreendimento coletivo: a primeira é levantar, na resposta à 

segunda questão de pesquisa, uma série de interrogantes suscitados, indutivamente, a 

partir do estudo empírico dos procedimentos e dos números da elaboração e execução 

orçamentária do período 1946-1964, interrogantes estes que sugerem determinadas 

opções na especificação de modelos comparativos dos períodos. Além desse portfolio 

de sugestões, de caráter estritamente exploratório, a própria sistematização dos dados 

relativos às regras institucionais e – sobretudo – aos números do orçamento público 

representa outra contribuição relevante aos estudos comparativos, ao oferecer em séries 

históricas mais longas e documentadas os dados primários essenciais sobre os estudos 

orçamentários nos dois períodos (dados esses que atualmente são obtidos sob condições 

desfavoráveis em termos de tempo, facilidade de acesso e complexidade de 

interpretação, ao menos no que diz respeito aos dados anteriores a 2003). 
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1.2 Justificativa 

 

Os estudos comparativos em ciência política ressentem-se amiúde das 

dificuldades de lidar com muitas variáveis a partir de um número pequeno de casos (“o 

problema das ‘muitas variáveis e N pequeno’ do método comparativo”, LIJPHART, 

1971, p. 686)6. Uma das formas mais potentes de reduzir o excesso de variáveis para 

análise é exatamente a comparação diacrônica de um mesmo sistema político em épocas 

diferentes, que geralmente oferece uma solução melhor – embora imperfeita - aos 

problemas de controle do que a comparação entre dois sistemas diferentes (LIJPHART, 

1971, p. 689; LUCCA; PINILLO, 2015, pp. 14-17 e 22-23)7. 

Sob esta perspectiva, o estudo da dinâmica de funcionamento do regime político 

brasileiro muito se beneficiaria de comparações entre os dois regimes constitucionais 

mais recentes, já que ambos apresentam instituições eleitorais e de governo “idênticas” 

(SANTOS, 2002, p. 238) que, pelo forte paralelismo, tornam muito mais fina a análise 

dos fatores determinantes de mudanças na governabilidade e no comportamento dos 

atores:  

Do ponto de vista da estrutura política, como bem diagnosticaram 
Abranches (1988) e Lamounier (1992), as linhas mestras do modelo 
institucional do período 1946-1964 permanecem na Nova República 
(1985-1992): o presidencialismo, o federalismo (embora na nova 
Constituição a concentração de recursos financeiros nas mãos do 
governo federal seja bem inferior à da Constituição de 1946), a 
representação proporcional, o multi-partidarismo, o bicameralismo e 
uma constituição extensa e detalhista. (AMORIM NETO, 1994, p. 18)  

 

                                                 
6 [..] “the ´many variables, small N´ problem of the comparative method”, (LIJPHART, 1971, p. 686) 
7 No campo específico dos estudos legislativos em matéria de orçamento, Wehner sugere exatamente a comparação 
diacrônica como estratégia de aproximação à análise de mudanças institucionais: 

Uma abordagem particularmente promissora, como a desenvolvida neste livro, é focalizar naqueles países 
que sofreram reformas institucionais afetando o papel orçamentário do parlamento. Esta abordagem de 
seleção é particularmente adequada para estudar a mudança institucional. O estudo de mudanças intra-
unidades também controla por fatores específicos aos países que não variam com o tempo, os quais podem 
descartar uma série de hipóteses rivais.  
 (WEHNER, 2010, p. 140) 
 One particularly promising approach, as developed in this book, is to focus on those countries that 
underwent institutional reforms affecting the budgetary role of the legislature. This selection approach is 
particularly suitable for studying institutional change. The study of within-unit change also controls for 
time-invariant country specific factors, which can eliminate a number of rival hypotheses. (WEHNER, 
2010, p. 140) 
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Neste sentido, trata-se de estudo diacrônico envolvendo dois casos com 

evidência forte de diferenciação entre si ressaltada por um interlúdio histórico de 

mudanças drásticas (LUCCA; PINILLO, 2015, p. 21).8 

Analiticamente, esta opção segue o alerta de Santos (2003, pp. 209-210) de que 

as grandes “escolhas constitucionais”9 não esgotam a definição do grau de concentração 

ou difusão do poder político, sendo necessário “investigar a forma de regulação da 

tomada de decisões, ou seja, examinar a natureza das escolhas procedimentais do país” 

(SANTOS, 2003, pp. 2010, grifos nossos). Esta maior granularidade do exame 

empírico, buscando tanto as grandes regras gerais quanto os detalhes de procedimentos 

por trás das escolhas concretas, é imprescindível para tratar adequadamente a questão 

teórica, já descrita, da persistência entre os dois regimes de grandes características do 

sistema político (presidencialismo, federalismo, multipartidarismo com representação 

proporcional) ao tempo em que os resultados em termos de funcionamento decisório são 

marcadamente diferentes, denotando a provável existência de outras e mais sutis 

variações institucionais. Esta opção metodológica é defendida por Wehner como a mais 

adequada para incorporar todo o potencial analítico da informação orçamentária: 

Em contraste com as distinções macro-constitucionais, que oferecem 
apenas classificações de baixo nível de detalhamento para os sistemas 
políticos – tais como estados unitários e federais, ou formas de 
governo presidenciais e parlamentares – eu refiro-me a esses arranjos 
mais detalhados como instituições de “nível mais baixo” ou “mais 
granuladas”, indistintamente. Estas instituições podem afetar apenas 
áreas limitadas de política pública, tornar-se influentes apenas sob 
certas condições, ou estar disfarçadas na legislação secundária. Tal 
como o proverbial detalhe onde se esconde o diabo, elas são 
comparáveis com as letras pequenas nos contratos: difíceis de decifrar 
e enganosamente técnicas, mas potencialmente decisivas para os 
resultados. Além disso, embora desprezadas por Weaver and 
Rockman (1993: 10) como 'secundárias' com relevância de 'terceira 
categoria', meu trabalho mostra que tais características institucionais 
podem ser da maior importância para explicar os resultados de política 

                                                 
8 O fator de mudança drástica, evidentemente, é o interregno autoritário. Para tentativas análogas de comparação de 
aspectos específicos da institucionalidade política entre dois períodos democráticos intercalados por uma ditadura de 
profundo impacto, cf. o estudo dos partidos políticos chilenos em MAINWARING; MONTES; ORTEGA, 2001 e do 
comportamento eleitoral também dos chilenos em SCULLY; VALENZUELA, 1993..  
9 “[..] os atributos geralmente usados pelo pensamento político moderno para classificar regimes democráticos, como 
sistema de governo, sistema eleitoral, regime congressual, organização territorial etc.” (SANTOS, 2003, p. 209) 
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pública, com impactos até maiores que os das características macro-
constitucionais (WEHNER, 2010, p. 136)10 

 

O estudo comparativo intertemporal do funcionamento concreto do sistema 

político sob as duas Constituições democráticas é apontado por Manoel Leonardo 

Santos em seu exaustivo estudo da literatura de estudos legislativos no Brasil como uma 

grande oportunidade ainda pouco aproveitada:  

Por outro lado, a alternância entre períodos autoritários e democráticos 
que marcaram a história recente do país, o que parece, a princípio, um 
problema que impõe graves restrições aos nossos pesquisadores, na 
verdade se apresentou como excelente oportunidade metodológica. 
Considere-se aqui a possibilidade da realização de verdadeiros 
experimentos “naturalmente” sugeridos pela nossa história. Ou seja, 
diante de períodos democráticos com características institucionais tão 
distintas (1946-1964 e o pós-1988), mantidas estáveis algumas 
variáveis e outras profundamente alteradas, o quadro faz mesmo 
lembrar um verdadeiro laboratório. Isso tornou possível aos nossos 
pesquisadores observar o seu objeto de estudo sob a influência de 
certas variáveis, em condições conhecidas e controladas por eles 
próprios, o que lhes permitiu identificar e analisar os resultados que 
essas variáveis produziam no objeto. 

Pelo menos cinco estudos foram realizados nesse sentido, e os 
pesquisadores que mais se aproveitaram dessa oportunidade 
metodológica foram Figueiredo (2001), Figueiredo e Limongi 
(2002a), Santos (1997; 2002); que escolheram tratar do problema da 
mudança e da continuidade institucional, diga-se de passagem, um 
problema da maior relevância para o programa de pesquisa dos neo-
institucionalistas. (SANTOS, 2008, p. 80). 

Este quadro revela o potencial do estudo comparativo dos dois períodos, em que 

duas épocas históricas apresentam semelhanças em macro-variáveis políticas 

importantes (as “linhas mestras”, segundo a descrição de Amorim Neto acima citada) e 

diferenças em outras características institucionais também importantes (as “variáveis 

profundamente alteradas”, como vimos da abordagem de Fabiano Santos).  Além disso, 
                                                 

10 In contrast to macro-constitutional distinctions, which offer only rough classifications for political systems - such 
as unitary versus federal states or presidential versus parliamentary forms of government - I refer to these more 
detailed arrangements interchangeably as 'lower level' or 'finer grain' institutions. These institutions might affect 
only particular policy areas, become influential only under certain conditions, or be hidden away in secondary 
legislation. As the proverbial devilish detail, they are comparable to the small print in contracts: difficult to decipher 
and deceptively technical, but potentially decisive for the outcome. Moreover, although derided by Weaver and 
Rockman (1993: 10) as 'secondary' with 'third tier' relevance, my work shows that such institutional characteristics 
can be of primary importance for explaining public policy outcomes, even exceeding the impact of 
macroconstitutional features. (WEHNER, 2010, p. 136) 
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como são comparados dois momentos históricos da mesma sociedade, os elementos de 

estrutura social e cultural são bastante próximos entre si, minimizando os efeitos de 

diferenças contextuais na interação política. Esta similaridade do contexto não significa 

que as demais variáveis intervenientes estão “controladas” num sentido experimental, 

uma vez que existe a considerável diferença do tempo histórico (agravada pela 

circunstância de que, no caso escolhido, a diferença temporal correspondeu a um 

período de transformações autoritárias relevantes), mas representa uma das melhores 

aproximações possíveis a esse objetivo.  

Levado ao campo especificamente orçamentário, Wehner sugere que estudos 

comparativos de casos individuais têm resultados particulamente promissores para 

analisar mudanças institucionais no orçamento e, a partir dele, do sistema político: 

Por fim, a pesquisa sobre o papel legislativo no orçamento em muito 
beneficiar-se-ia de um corpo coeso de estudos de caso 
metodologicamente rigorosos. Como mostraram os estudos sobre 
reforma orçamentária na Suécia e na África do Sul, esse método é 
particularmente adequado para explorar a dinâmica intertemporal da 
mudança institucional, bem como os respectivos mecanismos causais. 
A oferta de estudos de caso nesse tema está desatualizada, é eclética 
em sua abordagem e carece de fundamentação analítica (WEHNER, 
2010, p. 140)11 

 

Não obstante essa importância, poucas iniciativas foram empreendidas no 

sentido de efetuar comparações sistemáticas entre os dois regimes constitucionais 

brasileiros, tomando a análise comparativa por objeto principal de estudo. Neste sentido, 

além das já citadas referências (FIGUEIREDO, 2001; FIGUEIREDO; LIMONGI, 

199912; SANTOS, 1997; SANTOS; 2002), pode-se mencionar apenas alguns poucos 

                                                 
11 Finally, research on legislative budgeting would benefit greatly from a cohesive body of methodologically rigorous 
comparative case studies. As the studies of budget reform in Sweden and South Africa demonstrated, this method is 
particularly well suited for exploring the dynamics of institutional change over time, as well as causal mechanisms. 
The available body of case study research on this topic is outdated, eclectic in approach and lacks analytical 
grounding. (WEHNER, 2010, p. 140) 
12 Não localizamos o conteúdo específico do artigo citado por SANTOS (2008, p. 86) como FIGUEIREDO; 
LIMONGI, 2002 (“Decision-Making structure, political parties, and government performance in multiparty 
presidentialism. Conference Political Reform: Brazil in Comparative Perspective, Instituto Universitário de Pesquisa 
do Rio de Janeiro e Centre for Brazilian Studies, Universidade de Oxford. Rio de Janeiro, junho de 2002”), mas as 
referências a ele feitas em PEREIRA; POWER; RENNÓ, 2005 sugerem que os seus elementos principais coincidem 
com o que é tratado na obra mais abrangente e exaustiva dos mesmos autores (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999), que 
será utilizada para fins de elaboração deste trabalho.  
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trabalhos com esse eixo específico de análise comparativa (SANTOS, 200313; LYNE, 

2005; LYNE, 2008; ZULINI, 2010; AMORIM NETO, 1994; FIGUEIREDO; 

LIMONGI, 2006; FIGUEIREDO, 2007; VASSELAI, 2011; BRAGA, 2011; no campo 

específico da evolução diacrônica dos poderes legislativos presidenciais, NOBREGA 

JR., 2008; no campo de processo decisório orçamentário, LIMA JR., 1977, discute 

comparativamente a democracia de 1946 com o seu sucedâneo autoritário pós-1964). 

Assim, a realização de um estudo com abordagem comparativa de aspectos da 

institucionalidade dos dois períodos democráticos contribui para adensar o campo de 

estudo dedicado a aproveitar esta oportunidade.  

Uma contribuição adicional ao campo de conhecimento é representada pela 

compilação sistemática de dados da elaboração e execução de orçamentos em séries 

históricas correspondentes aos períodos a serem comparados. As vicissitudes da sua 

coleta e organização mostraram que inexiste hoje uma fonte unificada de dados com 

essa abrangência temporal, já que as informações estão dispersas entre várias fontes e 

suportes, muitas vezes com metodologias e critérios de apresentação bastante distintos 

entre si. A reunião dessas informações nas tabelas contidas no Apêndice 2 pode 

potencializar outros estudos de base quantitativa, por meio da oferta de uma base de 

dados homogênea e metodologicamente consistente sobre os números da elaboração e 

execução do orçamento sob as constituições democráticas brasileiras. 

 

 

                                                 
13 Esse trabalho tem caráter de síntese de vários outros estudos do mesmo autor, e inclui entre seus capítulos o 
conteúdo dos já citados SANTOS, 1997 e SANTOS, 2002;  
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2 - Campo teórico 
 

Os poderes institucionais envolvendo o processo de produção das leis são um 

dos elementos analíticos mais relevantes no estudo da qualidade e funcionamento das 

modernas democracias (“Os institucionalistas mostraram, teórica e empiricamente, que 

diferenças nos poderes de veto, decreto e orçamentários, por exemplo, têm 

consequências importantes para o equilíbrio de poder entre executivo e legislativo”, 

MORGENSTERN; POLGA-HECIMOVICH; SHAIR-ROSENFIELD , 2013, pp. 38-39, 

tradução nossa14).  Na evolução do presidencialismo brasileiro, em particular, essa 

variável tem sido destacada na teoria como chave de compreensão de sua própria 

viabilidade política. Este capítulo apresenta, na sua seção 2.1, uma visão geral do campo 

teórico acerca do funcionamento do presidencialismo latino-americano e as 

preocupações originalmente formuladas em relação ao seu potencial para alcançar a 

estabilidade político-institucional. As seções seguintes trazem o detalhamento das 

posições sustentadas pela teoria acerca desse desafio no caso brasileiro, configurando as 

diferentes aproximações conceituais ao denominado “presidencialismo de coalizão”, 

enquanto as últimas seções abordam em detalhe a inserção dos mecanismos específicos 

de poder de agenda (e, mais especificamente, de poderes de agenda orçamentários) nos 

modelos explicativos do presidencialismo de coalizão no país15 e o contexto histórico 

em que foram concebidas as duas Constituições que são as matrizes das regras 

institucionais ora estudadas comparativamente.  

2.1 – Presidencialismo e governabilidade: o quadro geral 

 

Os grandes temas abordados neste trabalho (como orçamento ou processo 

legislativo) são fatores que afetam a estabilidade política e a governabilidade no regime 

                                                 
14 “Institutionalists have theoretically and empirically shown that differences in veto, decree, and budgetary powers, 
for example, have important consequences for the executive-legislative power balance.” ( MORGENSTERN; 
POLGA-HECIMOVICH; SHAIR-ROSENFIELD , 2013, pp. 38-39).   
15 Este capítulo traz, de forma ampliada,  elementos de revisão de literatura sobre o presidencialismo de coalizão que 
já foram apresentados pelo autor em trabalho anterior (BITTENCOURT, 2012). Em grandes linhas, o raciocínio aqui 
esboçado é convergente com as análises de POWER (2015); BRAGA; SATHLER, 2015; NOBREGA JR, 2008 (pp 
17-34) e BRAGA, 2011 (pp 54-55 e 85-86)..  
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presidencialista. Tais conceitos são aqui tomados em sentido direto, a partir de 

abordagens diretamente vinculadas aos resultados do regime político. Governabilidade 

de uma comunidade política seria então a atuação eficaz, em seu território, de suas 

instituições de governo de um modo considerado legítimo pela cidadania; para tanto, 

verifica-se governabilidade quando opera um processo contínuo de governo que obtém 

um grau mínimo de aceitação popular e obediência cívica por parte da população e das 

demais instituições políticas e sociais, grau este que permite que o mencionado processo 

não tenha uma existência efêmera.16 Como componente dessa qualidade está a 

estabilidade política do regime democrático, ou seja, a manutenção ao longo do tempo 

das regras fundamentais da democracia17. Por fim, a estabilidade do regime não se 

confunde com a estabilidade de governos (ainda que presidenciais, com suposto 

mandato fixo) – é possível que um regime democrático considere-se estável em suas 
                                                 

16 A definição que propomos é a seguinte: a governabilidade é a qualidade própria de uma comunidade política 
segundo a qual suas instituições de governo atuam eficazmente dentro de seu espaço de um modo considerado 
legítimo pela cidadania, permitindo assim o livre exercício da vontade política do poder executivo mediante a 
obediência cívica do povo. Esta qualidade expressa-se, essencialmente, em um processo contínuo de governo que 
obtém um grau mínimo de obediência dos cidadãos, uma medida suficiente de aceitação popular, assim como das 
diversas instituições (da própria esfera política e da sociedade civil) para que tal processo não tenha uma existência 
efêmera). (ARBÓS; GINER, 1996, p. 13, tradução nossa) 
 
La definición que proponemos es la siguiente: la gobernabilidad es la cualidad propia de una comunidad política 
según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado 
legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la 
obediencia cívica del pueblo. Esta cualidad se expresa, esencialmente, en un proceso continuo de gobierno que 
obtiene un grado mínimo de obediencia ciudadana, una medida suficiente de aceptación popular, así como de las 
diversas instituciones (de la propia esfera política y de la sociedad civil) para que dicho proceso no tenga una 
existencia efímera. (ARBÓS; GINER, 1996, p. 13) 
17 A caracterização dos elementos centrais de um regime democrático é, certamente, um dos temas mais polêmicos da 
teoria política. Para os fins deste trabalho, adotamos a abordagem de Juan José Linz ao estudar, especificamente, as 
circunstâncias e determinantes da ruptura dos regimes democráticos: 

 Para evitar todo equívoco é necessário definir com certa precisão o tipo de regime cujas derrubada e 
queda estamos analisando. Nosso critério para definir uma democracia pode ser resumido dizendo-se que 
é a liberdade legal para formular e propor alternativas políticas com direitos concomitantes de liberdade 
de associação, liberdade de expressão, e outras liberdades básicas da pessoa humana; competição livre e 
não violenta entre líderes com uma revalidação periódica de seu direito a governar; inclusão de todos os 
cargos políticos efetivos no processo democrático; medidas para a participação de todos os membros da 
comunidade política, quaisquer que fossem suas preferências políticas. Na prática isso significa liberdade 
para criar partidos políticos, para realizar eleições livres e honestas a intervalos regulares sem excluir 
nenhum cargo político efetivo da responsabilidade direta ou indireta ante o eleitorado. (LINZ, 1991, p. 17, 
tradução nossa) 
Para evitar todo equivoco es necesario definir con cierta precisión el tipo de régimen cuyo 
derrumbamiento y caida estamos analizando. Nuestro criterio para definir una democracia puede 
resumirse diciendo que es la libertad legal para formular y proponer alternativas políticas con derechos 
concomitantes de libertad de asociación, libertad de expresión, y otras libertades básicas de la persona; 
competência libre y no violenta entre líderes com uma revalidación periódica de su derecho para 
gobernar; inclusión de todos los cargos políticos efectivos en el proceso democrático; y medidas para la 
participación de todos los membros de la comunidad política, cualesquiera que fuesen sus preferencias 
políticas. Practicamente esto significa libertad para crear partidos políticos, para realizar elecciones 
libres y honestas a intervalos regulares sin excluir ningún cargo político efectivo de la responsabilidad 
directa o indirecta ante el electorado. (LINZ, 1991, p. 17). 
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regras ao mesmo tempo em que abriga sucessivas rupturas de mandato dos titulares de 

Poder ou governo (em especial, o Executivo), o que também implica, num sentido 

restrito, certo grau de instabilidade política18.  

Ao final dos anos 80, momento em que se fazia mais disseminada a “terceira 

onda” de democratizações na América Latina (HUNTINGTON, 1994, especialmente 

pp. 17-40)19, o panorama acadêmico passou a refletir cada vez mais uma forte 

preocupação com a inadequação do sistema presidencialista como mecanismo 

institucional para qualquer democracia que tentasse estabelecer-se: o presidencialismo 

“mostra escassa flexibilidade para regular as distintas alternativas do processo político 

[..] e uma notável incapacidade de evitar que as crises de governo se transformem em 

crises de regime político” (CHASQUETTI, 2008, p. 20)20.  

As razões são, como veremos logo adiante, próximas às elencadas por Sergio 

Abranches (ABRANCHES, 1988) para o caso brasileiro: presidente e parlamentares 

teriam legitimidades independentes derivadas de eleições independentes, do que 

decorrem os mandatos de prazos fixos21; a eleição presidencial direta teria um “estilo 

plebiscitário” e uma “lógica de soma zero”, o que incentiva a fragmentação das ofertas 

eleitorais na eleição legislativa e paralelamente desincentiva a formação de coalizões 

eleitorais.  

A dominância inicial desta visão coincidiu com a observação de uma “contra-

onda” de crises institucionais envolvendo graves conflitos Executivo-Legislativo sem 

                                                 
18 A América Latina está enfrentando um padrão característico de instabilidade institucional que representa uma 
ruptura com o passado. Como em décadas anteriores, os governos eleitos democraticamente seguem caindo, mas 
diferentemente das décadas anteriores, não se derrubam os regimes democráticos. Há varias razões que explicam o 
paradoxo da estabilidade de um regime democrático em meio à instabilidade do governo. (PÉREZ-LIÑAN, 1994, 
pp. 19-20, tradução nossa). 
(América Latina se está enfrentando a um patrón característico de inestabilidad institucional que representa una 
ruptura con el passado. Como en décadas anteriores, los gobiernos elegidos democráticamente siguen cayendo, pero 
a diferencia de las décadas anteriores, no se derrumban los regímenes democráticos. Hay varias razones que 
explican la paradoja de la estabilidad de un régimen democrático en medio de la inestabilidad del gobierno.  - 
PÉREZ-LIÑAN, 1994, pp. 19-20). 
19    HERMET, 2001, pp. 18-22 e STEPAN, 1986, trazem sínteses dos sucessivos processos de democratização ao 
longo do tempo. 
20 Esse autor atribui a origem dessa observação a Juan José Linz (LINZ; VALENZUELA, 1997, identificando 
o começo da circulação dos artigos de Linz com o essencial dessas ideias já em 1987). Também em Chasquetti (2008, 
p. 20) consta uma extensa lista de trabalhos nessa mesma linha de conclusões. MAINWARING; SHUGART, 1993, 
discutem criticamente esse modelo conceitual. 
21 O prazo fixo do mandato impediria, desse modo, a solução de impasses mediante a convocação de eleições 
e substituição de algum dos polos opostos de poder em função do resultado eleitoral. 
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possibilidade de conciliação ordenada, com renúncias, “autogolpes” e impeachments 

presidenciais durante a década de 1990: 

A queda incessante de presidentes eleitos e a frequência constante das crises 
presidenciais [..] fortaleceram a percepção de que os regimes presidenciais 
tendem à instabilidade por sua própria natureza e de que a maioria dessas crises 
poderiam ter sido resolvidas de maneira menos traumática sob um regime 
parlamentar. (PÉREZ-LIÑAN, 2009, p. 111, tradução nossa) 22 

Estas ideias surgiram e tiveram grande repercussão em época na qual existiam 

poucos dados comparados sobre democracias presidencialistas (POWER, 2011, p. 134). 

No entanto, os desenvolvimentos posteriores da América Latina, registrados a partir de 

meados dos anos 1990, viriam a suscitar na literatura outras ponderações que 

relativizam uma percepção tão taxativa e recolocam a centralidade do estudo dos 

mecanismos institucionais para explicar a dinâmica da manutenção da ordem 

democrática nesses regimes. 

Os autores que seguem a linha dessa relativização começam por observar que 

mesmo o caso extremo das crises presidenciais já traz em si uma característica 

paradoxal: nem todos – na realidade, quase nenhum – resultou na ruptura da 

institucionalidade democrática: “Se bem que isto [a associação entre regime 

presidencial e instabilidade grave] pode ser verdade, também é certo que a queda dos 

presidentes eleitos não causou o colapso dos regimes democráticos durante a era 

democrática atual” (PÉREZ-LIÑAN, 2009, p. 111, tradução nossa). Ou seja, afirma-se 

que, com todos os riscos potenciais e com todos os conflitos reais, o sistema 

presidencial teria mantido a governabilidade democrática em toda a geografia do 

subcontinente. Este resultado, aliás, é hoje mencionado não só para a América Latina, 

mas também para o leque de novos regimes presidencialistas surgidos dos processos 

posteriores de democratização da África Subsaariana e da antiga União Soviética: 

Nós agora demos uma volta de cento e oitenta graus retornando ao ‘debate do 
presidencialismo’ referido na introdução deste artigo. Vinte anos de pesquisa 
mostraram que o presidencialismo é notavelmente durável, e sua variante 

                                                 
22 “La caída incesante de presidentes electos y la frecuencia constante de las crisis presidenciales [..] han fortalecido 
la percepción de que los regímenes presidenciales tienden a la inestabilidad por su propia naturaleza y de que la 
mayoría de estas crisis podrían haberse resuelto de manera menos traumática bajo um régimen parlamentário.”   
(PÉREZ-LIÑAN, 2009, p. 111, tradução nossa) Um mapa sistematizado dessas crises encontra-se em PÉREZ-
LIÑAN, 2009, pp. 77-112 
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multipartidária em especial teve um desempenho muito melhor do que o 
previsto inicialmente. É tentador alegar agora que esse ‘sucesso’ deve-se à 
formação eficaz de coalizões interpartidárias e assim declarar encerrado o 
debate. No entanto, nós ainda sabemos muito pouco acerca das ferramentas 
para formação de coalizões sob a perspectiva comparativa, e sobre como essas 
ferramentas atuam de forma combinada. As ferramentas presidenciais que 
favorecem a governabilidade são exatamente as mesmas que podem 
comprometer a accountability – um tradeoff que vem passando em grande 
medida despercebido mesmo quando os analistas celebram a sobrevivência da 
democracia presidencialista multipartidária. Este tradeoff embutido no 
presidencialismo é muito mais perigoso para os sistemas que existem na África, 
na América Latina e na antiga União Soviética do que a dualidade de 
legitimidades gerada pela separação dos poderes (CHAISTY; CHEESEMAN; 
POWER, 2012, p. 15)23 

Segundo esta nova vertente, portanto, o presidencialismo não apenas superou as 

limitações de governabilidade e estabilidade que lhe haviam sido atribuídas na América 

Latina, como também foi escolhido como opção de outras áreas do mundo para a sua 

própria redemocratização, a ponto de sua eficácia na oferta de poderes governativos ao 

presidente ameaçar a própria expectativa original de que a escolha presidencialista 

poderia garantir fortes checks and balances nesses novos regimes. Um efeito tão 

significativo haveria de ter uma causa, cuja busca não poderia estar ausente desse 

universo teórico. A busca dessas causas tem um marco inicial na publicação em 1992 de 

trabalho de Mattew Schugart e John Carey (SCHUGART; CAREY, 1992) que inverte 

os argumentos teóricos originais sobre características supostamente “inadequadas” do 

presidencialismo, apontando para cada uma delas as consequências que enxerga 

favoráveis à estabilidade política: os mandatos fixos geram previsibilidade para o 

cálculo político; a legitimidade independente de cada Poder é um fator importante para 

os checks and balances que representam, mais que qualquer outra coisa, a garantia da 

democracia; a eleição presidencial direta “plebiscitária” é uma abertura real da 

competição política a todos os setores partidários e uma força favorável à prestação de 

contas do governo à cidadania. A partir desse desafio teórico, uma nova geração de 
                                                 

23 We have now come full circle back to the ‘presidentialism debate’ referenced in the introduction to this article. 
Twenty years of research have shown presidentialism to be remarkably durable, and in particular its multiparty 
variant has vastly overperformed relative to early predictions. It is tempting to claim now that this ‘success’ is due to 
the effective formation of interparty coalitions and thus declare an end to the debate. However, we still know very 
little about the tools of coalition formation in comparative perspective, and about how these tools work in 
combination. The very same presidential tools that enhance governability may also undermine accountability – a 
tradeoff that has been largely overlooked even as analysts celebrate the survival of multiparty presidential 
democracy. This built-in tradeoff of presidentialism is far more perilous to the political systems that exist in Africa, 
Latin America, and the former Soviet Union than the dual legitimacy generated by separated powers. (CHAISTY; 
CHEESEMAN; POWER, 2012, p. 15) 
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estudos passou a perguntar-se não mais “qual é o regime mais apropriado para a 

democracia”, mas sim “quais são as melhores condições para que um determinado 

regime de governo alcance um bom desempenho institucional” (CHASQUETTI, 2008, 

pp. 21-22, tradução nossa).  

2.2 – O desafio institucional do constituinte de 1988 

 

No contexto brasileiro, o trabalho seminal de Sérgio Abranches (ABRANCHES, 

1988) aponta correntes profundas da história brasileira que impactam qualquer desenho 

institucional que se venha a construir no país. Escrevendo antes da promulgação da 

nova Constituição de 1988, ele alerta que qualquer que fosse o mecanismo de 

governança estabelecido pela Constituinte, este teria de conviver com uma profunda 

heterogeneidade das demandas sociais24, uma explosiva acumulação de conflitos 

distributivos e de exigências formuladas a um Estado que se encontrava, no fim dos 

anos 80, esgotado em sua legitimidade e em sua capacidade fiscal e de gestão. Este era o 

“dilema” colocado para o constituinte no desenho institucional: os mecanismos de 

governo teriam de combinar a eficácia decisória tradicionalmente associada aos 

sistemas políticos ditos “majoritários” (que geram no aparelho estatal situações de 

maioria clara que consegue formar governo e impor suas decisões dentro das regras 

vigentes) com a representatividade dos modelos “consensuais” (cujo funcionamento 

permite a uma maioria de grupos distintos influir nas decisões, conquistando mais 

legitimidade25 para o resultado final e reduzindo os pontos de tensão)26.  

O dilema que se expõe ante os constituintes, no Brasil dos anos 80, somava a 

instabilidade de toda transição democrática - com a adesão incerta ou condicionada dos 
                                                 

24 Heterogeneidade no sentido de que as disputas não se restringiriam a uma única dimensão (por exemplo, 
conflitos salariais no eixo capital-trabalho), mas também entre valores culturais ou comportamentais, problemas 
regionais, etc. Para uma referência analiticamente mais precisa, as disputas que teriam de ser filtradas e encaminhadas 
pelo sistema políticos correspondem a vários issue dimensions ou ”dimensões do dissenso” de LIPJHART (1999, pp. 
80-81) . 
25  No contexto de uma transição à democracia, a legitimidade das decisões emanadas do sistema político 
nascente não poderia ser tomada como dada, uma vez que numa sociedade heterogênea, com interesses setoriais mais 
diversificados e rígidos, a alternância no poder seria dificultada por esta mesma rigidez das linhas divisórias entre 
grupos e a simples imposição do interesse da maioria poderia suscitar reações mais fortes dos grupos minoritários que 
se vejam excluídos, tudo isso dentro de um quadro em que a adesão às novas regras (e a inexistência do perigo de 
“involução” autoritária) ainda não se poderia ter como assegurada.  
26 A distinção entre sistemas “majoritários” e “consensuais” foi operacionalizada em LIPJHART (1999, caps. 
1 a 3, pp. 1 a 47).  
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diferentes grupos sociais às novas regras, e ameaças ostensivas ou veladas de recaída 

autoritária – a um leque de “bases de nossa tradição republicana: o presidencialismo, o 

federalismo, o bicameralismo, o multipartidarismo e a representação proporcional” 

(ABRANCHES, 1988, p. 10), bases estas que tinham forte inserção na história brasileira 

e que, cada uma, estavam associadas a fortes interesses; qualquer opção “nova” teria 

pouca chance de vingar, pela simples dificuldade de encontrar segmentos que a 

defendessem com intensidade e poder suficientes para que prevalecesse sobre os traços 

já arraigados com seus respectivos interesses. Ou seja, o sistema político teria de 

encontrar um ponto de equilíbrio para processar decisões dentro desse quadro de muitos 

partidos, um sistema eleitoral que incentivava essa multiplicação de agremiações, e 

eleições independentes para Executivo e Legislativo (eleições que dão a cada um desses 

agentes uma legitimidade própria e um caminho eleitoral próprio para alcançar o poder). 

Cada uma dessas características institucionais é compartilhada por várias outras 

democracias, mas Abranches aponta que a sua coexistência como traços marcantes de 

um mesmo sistema político é uma especificidade histórica do Brasil27 

Este quadro de convivência entre presidencialismo e multipartidarismo, tal como 

o descreve Abranches, parece corresponder à denominação de Mainwaring: a “difícil 

combinação” (MAINWARING, 1990; CHASQUETTI, 2008, p. 28); a um primeiro 

exame, esse quadro inclina-se para a tese de Linz, discutida na seção anterior, de um 

presidencialismo que não traria a estabilidade democrática. Um sistema político 

fragmentado em vários partidos relevantes tenderá a dividir os votos no parlamento 

entre esses mesmos partidos, não gerando uma maioria automática28. Como o presidente 

viria de um dos partidos, portanto seu peso no Legislativo seria limitado ao peso de seu 

partido (mesmo que viesse a ser eleito, em sua eleição independente, por maioria 

absoluta, com ou sem mecanismos de segundo turno). Nesta posição de minoria, os 

                                                 
27 “Não existe, nas liberais-democracias mais estáveis, um só exemplo de associação entre representação 
proporcional, multipartidarismo e presidencialismo”. ABRANCHES, 1988, p. 19  
28  Esta conclusão de Mainwaring é apresentada sem necessariamente assumir algum sistema de votação 
(basicamente o majoritário ou o proporcional), ao tempo em que Abranches teve o cuidado de explicitar a 
representação proporcional como um dos componentes do dilema brasileiro. Em termos teóricos, é possível imaginar 
um sistema de votação que fizesse com que uma votação distribuída entre vários partidos fosse “afunilada” em 
bancadas parlamentares de apenas dois (o exemplo clássico é o sistema majoritário “binomial” aplicado no Chile 
após a redemocratização, cf. NOHLEN, 1995, pp. 241-242). No entanto, esta possibilidade teórica não se observa na 
maioria dos casos latinoamericanos examinados, pelo que entendemos que guarda força argumentativa – e certamente 
mais generalidade - ainda que sob essa hipótese mais fraca. 
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incentivos institucionais para a coalizão são pequenos: o eleitorado relevante para o 

parlamentar é particular (local, ou setorial), o que não coincide com o eleitorado 

presidencial (as preferências de governo de ambos, portanto, são diferentes entre si); no 

mesmo sentido, o custo de qualquer partido sair da coalizão é baixo, pois o governo não 

cai como ocorreria no parlamentarismo e essa saída é tanto mais “barata” quanto mais 

frágil ou envolvido em problemas estiver o presidente. Assim, mesmo quando existe 

uma coalizão pré-eleitoral para potencializar, em função de qualquer regra eleitoral, as 

chances de eleição tanto de presidente quanto de legisladores, nada assegura que 

perdure numa coalizão destinada a assegurar maioria para as decisões de governo29.   

Alguma forma de arranjo, portanto, se fez necessária para a operação da 

democracia brasileira. Se a heterogeneidade social exige o acesso de uma diversidade de 

partidos políticos às cadeiras parlamentares, e se as demandas ao Estado exigem 

formação de maioria estável para decidir, a manutenção dos elementos essenciais dessas 

“tradições republicanas” exige que alguma combinação desses elementos seja alcançada 

de modo a fazer funcionar as instituições de governo. Com base na experiência 

acumulada da democracia de 1946, Abranches enuncia a combinação que move o 

universo político nacional:  

[..] o Brasil é o único país que, além de combinar a proporcionalidade, o 
multipartidarismo e o “presidencialismo imperial”, organiza o Executivo com 
base em grandes coalizões. A esse traço peculiar da institucionalidade concreta 
brasileira chamarei, à falta de melhor nome, “presidencialismo de coalizão” 
[..]. (ABRANCHES, 1988, pp. 21-22, grifo nosso)  

 

É esta a essência desse conceito, já identificada por Abranches na República de 

1946: a coalizão para obtenção de maiorias e governabilidade se faz após as eleições, 

segundo eixos partidários e regionais. Ainda que se formem coalizões dessa natureza, 

no entanto, os riscos a elas associados são muito fortes:  

− a associação entre partidos pode se fazer ad hoc, desconsiderando 

incompatibilidades programáticas (ou, mais precisamente, desconsiderando 

                                                 
29 SANTOS, 1997 (segunda e terceira seções); PALERMO, 2000 (primeira e segunda seções). 
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interesses substantivamente divergentes quanto ao conteúdo das políticas a 

perseguir pela coalizão)30; 

− quando a montagem da coalizão (ou de parcela da coalizão) se faz em 

bases clientelistas de distribuição de cargos e benesses governamentais, as 

demandas por esse tipo de benefício podem superar a capacidade ou a 

disposição do presidente de concedê-los;  

− como o interlocutor para formação da coalizão é o presidente da 

república, ele está sempre no epicentro de qualquer conflito ou crise, 

fazendo com que a agudização das divergências entre facções fragilize o 

próprio personagem que, supostamente, teria um papel “moderador”; 

− por estas características, qualquer crise é pró-cíclica: o surgimento de 

qualquer problema social que exija escolhas e imposição de perdas tende a 

provocar divergências entre os membros de uma coalizão, que arrastam o 

próprio presidente, deixando frágeis e divididos os atores de decisão 

exatamente no momento em que necessitam de maior força política para 

enfrentar a crise. 

Em conseqüência, a ruptura da coalizão no Executivo (ou a incapacidade de 

formá-la) prenuncia quase automaticamente um conflito entre Poderes, na medida em 

que uma correlação de forças distinta daquela encabeçada pelo presidente vai manter as 

suas posições no Parlamento.31  

Mesmo diante de todos estes riscos, o Brasil não destoou do quadro geral latino-

americano de que tratamos na seção anterior: os governos presidencialistas governaram 

                                                 
30 Esta montagem casuística de coalizões permite aos atores maior liberdade para negociar sob menores restrições 
prévias (que previsivelmente pesariam mais em um cenário partidário mais polarizado a priori segundo clivagens 
ideológicas mais fortes, como o Chile anterior a 1973). Esta maior liberdade poderá inclusive acelerar uma tendência 
a posições centristas na forma classicamente descrita no “teorema do eleitor mediano” (BORSANI, 2004, p. 107-
108). 
31  A modo de “solução” do dilema, Abranches (1999, p. 31) sugere: 

[..] uma instância, com força constitucional, que possa intervir nos momentos de tensão entre o Executivo 
e o Legislativo, definindo parâmetros políticos para resolução dos impasses e impedindo que as 
contrariedades políticas de conjuntura levem à ruptura do regime. Por outro lado, este instrumento de 
regulação e equilíbrio do regime constitucional serve, no presidencialismo de coalizão, para reduzir a 
dependência das instituições ao destino da presidência e evitar que esta se torne o ponto de convergência 
de todas as tensões, envolvendo diretamente a autoridade presidencial em todos os conflitos e ameaçando 
desestabilizá-la em caso de insucesso. 

 Esta proposta, ainda que não desenvolvida em seu artigo, veio a ser posteriormente abraçada por autores 
que veem na atuação do Poder Judiciário ou mesmo dos Tribunais de Contas formas de realização dessa “instância de 
regulação e equilíbrio” (LOPES JR., 2007, pp. 103-104 e117-118; MELO, 2010, pp. 102-108). 
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sob o multipartidarismo, e encontraram soluções para tomar e implementar decisões e 

levar adiante seu programa político de forma mais ou menos organizada dentro dos 

marcos institucionais democráticos. Em outras palavras: existiram, historicamente, 

coalizões de governo eficazes, que promoveram a interação entre Legislativo e 

Executivo sem conflitos insolúveis (CHASQUETTI, 2008, pp. 45-99)32: “[e]m vinte 

anos, o presidencialismo de coalizão deixou de ser descrito como um ´dilema´ para ser 

entendido como a ´política ordinária´” (POWER, 2011, p. 138). As condições para sua 

formação e manutenção incluem outros critérios e instrumentos cuja identificação 

desafia a análise política. Trata-se de levantar que fatores concretos geraram esta 

capacidade de adaptação do presidencialismo, e, dentro deles, quais os padrões que 

podem fazer da relação Executivo-Legislativo um movimento estável, cooperativo, 

funcional, em lugar de um conflito inconciliável. 

Desde logo, a distribuição inicial de preferências no sistema partidário é um 

fator de grande influência na dinâmica das coalizões33. Porém, para os nossos 

propósitos finais de conhecer os mecanismos de formação e manutenção de coalizões, é 

preciso tomar a configuração partidária como dado, pois estamos interessados 

exatamente em como se chega dessa configuração inicial (qualquer que seja ela) ao 

resultado final das coalizões34.  

                                                 
32  Cabe um esclarecimento: afirmar que as coalizões conseguem conduzir a função de governo não equivale, 
em absoluto, a negar a possibilidade de crises entre Poderes de maior gravidade em algumas circunstâncias históricas. 
De fato, sustenta-se que os sistemas institucionais latinoamericanos conseguiram promover o encaminhamento até 
mesmo dessas situações extremas, convertendo-se o impeachment em “principal expressão constitucional” para tratar 
pelos próprios Poderes casos de instabilidade profunda de governos individuais sem comprometer a estabilidade do 
regime democrático em que se inserem (PÉREZ-LIÑAN, 2009, p. 321). Assim, rupturas políticas drásticas foram 
encaminhadas desta maneira, tomando o Legislativo em suas mãos os poderes constitucionais de remoção do 
presidente (Brasil, 1992; Venezuela, 1993; Colômbia, 1996; Equador, 1997; Paraguai, 1999 e 2002), ou mesmo 
“absorvendo” como instância de legitimação formal as renúncias originadas por pressões sociais muito poderosas 
(Equador, 2000; Argentina, 2001; Bolívia, 2003 e 2005) - cada uma destas instâncias é uma intervenção de força a 
menos sobre o sistema democrático. Mas o cerne do raciocínio deste trabalho não é o tratamento de casos extremos (e 
isolados) – interessa-nos, pelo contrário, o continuado exercício do governo com capacidade decisória e estabilidade 
institucional que, mesmo nos países afetados pelas rupturas mencionadas, persistiu e aumentou ao longo das duas 
últimas décadas (com a possível exceção parcial de Venezuela e Bolívia, onde o próprio sistema de partidos sofreu 
uma autêntica “implosão” na sequência das crises de 1993 e 2005, respectivamente, tornando sem sentido tratar a sua 
dinâmica política segundo modelos aplicados aos demais sistemas latinoamericanos – cf. PÉREZ-LIÑAN, 2009, pp. 
43-49 e CAVAROZZI, 20102, pp. 37-42 para o caso venezuelano ; SIVAK, pp.132-161 e 211-225; MARTÍNEZ, 
2008, pp. 67-84 e LEHOUCQ, 2008 para o caso boliviano; para ambos, MELO, 2010, pp. 94-95). Uma comparação 
do caso brasileiro e suas particularidades dentro deste cenário latinoamericano está em POWER, 2011, pp. 133-137. 
33 SARTORI, 2009, especialmente cap. VI. SANTOS (2003A, pp. 186-197) apresenta estudo do impacto da 
distribuição de preferências no âmbito partidário ao sistema político brasileiro entre 1946 e 1964,  
34 Não se discute a importância da configuração inicial, mas o foco da análise é mapear o caminho entre essa 
configuração inicial e a coalizão final formada. 
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2.3 – O poder de agenda presidencial – um ponto de partida para o caso 
brasileiro 

 

Em busca dos fatores de sucesso das coalizões – agora centrando-nos no caso 

brasileiro35 -, significativa parcela da literatura sobre o caso aponta que este cenário de 

instabilidade aguda não se concretizou exatamente em virtude do aumento do poder de 

agenda36 do Executivo sob as regras institucionais vigentes. Uma primeira vertente de 

autores (SANTOS, 1997; SANTOS, 2003; PALERMO, 2000; SHUGART; CAREY, 

1992; FIGUEIREDO; LIMONGI, 199937) sustenta que existe uma verdadeira 

subordinação prática do Legislativo à agenda presidencial de políticas públicas, 

derivada essencialmente das regras institucionais que dão ao Executivo poderes 

especiais para encaminhar propostas de seu agrado e bloquear iniciativas que lhe são 

contrárias na decisão parlamentar. Este poder decorre tanto da Constituição quanto das 

normas infraconstitucionais, em particular os regimentos internos das Casas 

Legislativas. Estes poderes (no caso brasileiro, inquestionavelmente fortes, situados no 

extremo superior de dominância em termos comparativos na América Latina, cf. 

MONTERO, 2009, p. 222) seriam, nessa linha de argumentação, os pontos centrais da 

dominância do Executivo38.  

                                                 
35 Esta concentração do foco no caso brasileiro, como opção metodológica, não quer dizer que se lhe atribua qualquer 
idiossincrasia em relação ao quadro geral latino-americano. Representa tão somente a escolha de priorizar os fatores 
históricos concretos que expliquem a sua evolução, tanto naquilo que têm de generalizável quanto no que seja 
específico de seu próprio contexto. Desta forma, referenciaremos tanto os trabalhos específicos sobre o caso 
brasileiro quanto aqueles que, abordando o conjunto dos presidencialismos latino-americanos, contenham 
observações gerais que também se aplicam ao país (a exemplo de MONTERO, 2009). 
36 O desenvolvimento pleno deste conceito de “poder de agenda” será apresentado na seção 2.7 deste texto.  
37 Estes últimos autores (Argelina Figueiredo e Fernando Limongi) ampliam a titularidade do poder de agenda, 
falando de um processo decisório legislativo centralizado no presidente e também nos líderes partidários no 
Legislativo (no mesmo sentido, Lyne, 2008, pp. 295, apontando que tais poderes dos líderes partidários são muito 
maiores do que os que dispunham os líderes do período 1946-1964). Porém, sua argumentação é igualmente aplicável 
para efeito do raciocínio aqui desenvolvido. 
38 Nobrega Jr. (2008, p. 13) sustenta que o aumento desses poderes presidenciais foi um fenômeno marcante não só 
no Brasil, mas uma evolução de todo o conjunto de presidencialismos na América Latina de 1945 a 2003.  
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Estes autores ressaltam que o aumento do poder de agenda do Executivo teria 

mesmo sido a mais relevante alteração institucional do novo regime democrático de 

1988 vis-à-vis a Constituição de 194639:  

Do ponto de vista institucional, mudaram expressivamente os 
recursos de agenda em mãos do Executivo, como demonstra o 
Quadro 1. O Executivo pode, atualmente, pedir, de maneira 
unilateral, urgência para a tramitação de seus projetos. Possui, 
além do mais, monopólio sobre a emissão de projetos que 
fixem o efetivo das Forças Armadas e aqueles de natureza 
financeira. Na seção 3 apresento uma explicação de como os 
recursos de agenda podem afetar positivamente a tendência 
majoritária na Câmara em favor das pretensões presidenciais. 
Por isso, a defesa, neste artigo, do argumento institucionalista, 
mas não no sentido macro, que faz menção unicamente a 
variáveis estruturais do sistema político. Defendo o argumento 
que mudanças nas regras que regulam o processo decisório, e 
não as instituições que formam a pólis, foram determinantes 
para a alteração da relação Executivo/Legislativo. A agenda 
compartilhada cedeu espaço para uma agenda imposta 
(SANTOS, 1997, p.11, grifos no original40). 

 

Em outras palavras, a cooperação do legislador não é negociada, mas “forçada” 

pelo Executivo (PALERMO, 2000, p. 8), a despeito de todos os efeitos do sistema 

eleitoral e partidário que tenderiam à indisciplina, à não-cooperação e à atuação do 

Parlamento como um poder de veto (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999, pp. 21-23).  

Esse poder de agenda passa, então, a ser um componente indissociável da 

capacidade governativa do presidencialismo brasileiro: 

O controle exercido pelo presidente e os líderes partidários sobre a 
agenda dos trabalhos parlamentares e do processo decisório no 
Congresso, com base em seus poderes institucionais, tem efeitos 
significativos sobre o desempenho da coalizão de apoio ao presidente 
e sua capacidade de manter-se unida ao longo do tempo. O controle do 
governo sobre a agenda protege a coalizão governamental contra o 

                                                 
39 Um resultado que chega a contrariar um certo senso comum que vê na Constituição de 1988 uma reação direta e 
automática de retomada, em favor do Congresso, de todos os poderes concentrados no Poder Executivo pelo regime 
autoritário. 
40 Como veremos adiante, Santos não desconsidera existir o clássico componente de patronagem. No entanto, sua tese 
é exatamente a de que somente o controle de agenda permite superar as duas limitações básicas da utilização 
estratégica da patronagem (o efeito redutor da coesão partidária na própria base de apoio presidencial e a perda 
cíclica, ao longo do ciclo eleitoral, da capacidade da patronagem obter lealdade dos parlamentares – SANTOS, 1997, 
p. 4). 
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comportamento oportunista e imediatista de seus próprios membros 
(FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999, p. 38). 

A hipótese aqui é de que quanto maior a pauta de direitos 
parlamentares do deputado médio e menor o poder de agenda de 
lideranças e do presidente, menor é o grau de colaboração do primeiro 
com relação às proposições legislativas enviadas pelo Executivo. 
(SANTOS, 2003, p. 67). 

 

Portanto, segundo essa corrente, são os poderes disponíveis ao presidente e aos 

líderes partidários que permitem aos gestores da coalizão, em nome do Executivo, 

direcionar a ação dos parlamentares e obter resultados de ação coletiva mesmo a 

despeito de eventuais interesses divergentes e oportunistas de legisladores individuais. 

2.4 – O poder de agenda não é tudo – a “gestão da coalizão” 

 

Por mais relevante que seja o papel do poder de agenda nos modelos, a literatura 

considera ainda outras variáveis explicativas para o funcionamento da coalizão; para 

outro conjunto de trabalhos, o poder de agenda importa, e muito – porém, pode não 

explicar todo o resultado em termos de coalizão:  

As duas variáveis que intervêm com mais força no controle da 
atividade legislativa são o desenho institucional e as maiorias 
legislativas. Sobre a interação que se produz entre ambas, a pesquisa 
põe em evidência que a mera existência de fortes poderes 
institucionais para o executivo não lhe assegura o controle sobre a 
atividade legislativa se não conta com uma maioria legislativa de 
partida. No entanto, os cenários institucionais favoráveis ao 
Parlamento não mantém uma interação tão alta com a formação de 
maiorias legislativas por parte do Executivo, já que a participação 
legislativa dos parlamentares se mantém, independentemente de se o 
Executivo conta ou não com uma ampla maioria. Portanto, os casos 
latino-americanos evidenciam que nos contextos favoráveis 
institucionalmente ao Parlamento, os Presidentes, independentemente 
de sua maioria legislativa, negociaram os produtos legislativos 
(MONTERO, 2009, p. 273, tradução nossa, grifos no original)41. 

                                                 
41 Las dos variables que intervienen com más fuerza en el control de la actividad legislativa son el diseño 
institucional y las mayorías legislativa. Sobre la interacción que se produce entre ambas, la investigación puso de 
manifiesto que la mera existencia de fuertes poderes institucionales para el Ejecutivo no le assegura el control sobre 
la actividad legislativa si no se cuenta com una mayoría em el Parlamento. No obstante, si consegue, a través de la 
conformación de una coalición, superar el contexto fragmentado y polarizado, sus niveles de éxito y participación 
legislativos serán igual de altos que si contara com uma mayoría legislativa de partida. Sin embargo, los escenarios 
institucionales favorables al Parlamento no mantienen uma interacción tal alta con la formación de mayorías 
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Estas observações sugerem que mesmo presidentes fortes precisam negociar 

coalizões42; no Brasil, mesmo um extraordinário poder de agenda não garantiu ao chefe 

do Executivo uma travessia sem sobressaltos – “as características do processo decisório 

correspondente ao período mais recente [posterior a 1994] estão longe da fluidez, 

rapidez e certeza próprias de uma autoridade concentrada exercida sobre atores que se 

limitam a cooperar de forma submissa” (PALERMO, 2000, p. 8)43. A simples 

imposição executiva não parece ser capaz de explicar a posição do parlamentar: 

os instrumentos legislativos à disposição do presidente foram 
frequentemente mal-interpretados: considerados como incentivos a 
excluir, devem ser entendidos como incentivos para alterar a 
disposição dos congressistas, fazendo-os cooperar (já que é melhor 
para seus próprios interesses), ajustando seus passos ao poder de 
agenda do presidente. (PALERMO, 2000, p. 8)  

  

Portanto, “fazer cooperar” os parlamentares na direção desejada pelo Executivo 

exigiria outros mecanismos para negociar com o Legislativo sua anuência voluntária à 

agenda de políticas públicas desejada pelo presidente. Duas visões distintas podem ser 

identificadas acerca de quais são os métodos e instrumentos dessa gestão ativa da 

coalizão.  

                                                                                                                                               
legislativas por parte del Ejecutivo, ya que la participación legislativa de los parlamentários se mantiene, 
independentemente de si el Ejecutivo cuenta o no con uma amplia mayoría. Por tanto, los casos latino-americanos 
evidencian que en los contextos favorables institucionalmente al Parlamento, los Presidentes, independientemente de 
su mayoría legislativa, han negociado los productos legislativos.    
(MONTERO, 2009, p. 273, grifos no original) 
42  Essa abertura teórica é indiretamente corroborada por um contraponto relativamente inusitado à visão 
centrada no poder de agenda apresentado por CHASQUETTI (2008). Seu extenso survey sobre formação de 
coalizões e sua sobrevivência no tempo conclui que, fora das variáveis especificamente relacionadas à configuração 
do sistema partidário (número de legisladores eleitos pelo partido do presidente, distância ideológica entre o 
presidente e os demais partidos, tamanho global da coalizão e tempo restante para o final da legislatura), a única 
variável que tem significância para que uma coalizão se forme ou se mantenha é a “capacidade do presidente e seu 
partido de levar em conta experiências anteriores exitosas de governos de coalizão” (“capacidad del presidente y su 
partido de tomar en cuenta experiencias anteriores exitosas de gobiernos de coalición” - p. 143), ou seja, um 
aprendizado dos atores centrais na própria negociação de formação de coalizões. Esse autor afirma que as variáveis 
relacionadas ao poder de agenda (em especial o poder de decreto e regras institucionais favoráveis à negociação) 
“carecem de significação estatística para o total da amostra, embora influam de forma considerável em certos casos” 
(“carecen de significación estadística para el total de la muestra, si bien influyen en forma considerable en ciertos 
casos”  - p. 143).  
43 No mesmo sentido, FERRARO, 2005, p. 210. Este último autor referencia diversos estudos que dão conta 
de casos em que o Executivo brasileiro teve de submeter-se no Congresso a complexos processos de negociação 
dentro da coalizão e mesmo com outras forças da oposição. 
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2.5 – “Coalition management” por meio da transação de interesses 

 

Uma primeira abordagem é a de que um complexo jogo de transações se 

estabelece entre o Executivo e os parlamentares, trocando o apoio parlamentar por uma 

série de concessões extremamente importantes para cada legislador. Sob esta 

perspectiva, existem várias concepções sobre quais bens são “oferecidos” pelo 

Executivo aos parlamentares em troca dos apoios que deseja. No caso brasileiro, a 

literatura é particularmente enfática em apontar que, sendo o “índice de voto pessoal 

mais alto do mundo” (LEMOS; RICCI, 2011, p. 212), os incentivos do parlamentar para 

buscar esses bens de interesse político individual estariam possivelmente entre os mais 

importantes.  

Muitos estudos focalizam a distribuição de bens de interesse individual direto do 

legislador. Estes bens seriam aqueles que favoreceriam a continuidade do acesso do 

parlamentar individual ao mesmo cargo (reeleição) ou a outro cargo de seu interesse no 

prosseguimento de sua carreira política44.  Mais precisamente, os bens conhecidos na 

teoria política como pork, para os quais: 

                                                 
44 Trata-se do conceito bastante familiar da “conexão eleitoral”, que propõe como motivação principal do 
comportamento parlamentar o interesse de obter vantagens eleitorais. Na versão original que analisa a realidade 
norte-americana, o objeto da conexão eleitoral é explicitamente a reeleição para o mesmo posto:  

A teoria supõe que os membros do Congresso importam-se intensamente com a reeleição. Embora a busca 
da reeleição não seja a única coisa que têm em mente, a reeleição é o seu objetivo dominante. Isto significa 
simplesmente que os legisladores não farão nada para buscar seus outros objetivos se isso ameaçar seu 
objetivo principal. Se a reeleição não estiver em risco, eles estão livres para buscar outros fins, incluindo 
concretizar as suas visões de boas políticas públicas ou alcançar influência dentro do Congresso. 
(ARNOLD, 1990, p. 5, tradução nossa) 
The theory assumes that members of Congress care intensely about reelection. Although they are not 
single-minded seekers of reelection, reelection is their dominant goal. This means simply that legislators 
will do nothing to advance their other goals if such activities threaten their principal goal. If reelection is 
not at risk, they are free to pursue other goals, including enacting their own visions of good public policy 
or achieving influence within Congress. (ARNOLD, 1990, p. 5) 

Para a menção explícita ao uso dessa premissa em seus modelos no caso brasileiro, cf. FIGUEIREDO; LIMONGI, 
1999, p. 196. No mesmo sentido, tomando MAYHEW (1974) como paradigma da conexão eleitoral, cf. SAMUELS, 
2000, p. 481 e AVELAR; CINTRA, 2007, pp. 154-155; LEMOS; RICCI, 2011, pp. 211-213. Cabe ressalvar ainda 
que a assimilação entre sobrevivência política e reeleição (portanto, no mesmo cargo), vem sendo fortemente 
desafiada, tanto em caráter geral (por exemplo, para países que simplesmente vedam a reeleição como México e 
Costa Rica - cf, SAMUELS, 2000, p. 482.) quanto também - e especificamente - para o caso brasileiro. Segundo estas 
visões alternativas (SAMUELS, 2000; LLANOS, 2007, p. 193; PRAÇA, 2009, p. 123), os cargos legislativos não 
seriam uma opção permanente para o político brasileiro, mas apenas “pontos de passagem” para cargos no Executivo 
federal, estadual ou municipal que trariam mais vantagens à sua carreira política. Em qualquer caso (ou seja, mesmo 
se aceitamos esta relativização da reeleição), o fundo do argumento permanece o mesmo: o parlamentar tem por 
objetivo uma determinada posição eleitoral (quer seja no parlamento, quer seja em qualquer outro cargo eletivo), e 
terá o apoio dos eleitores para conquistá-la em função de determinada conduta como parlamentar, tal como percebida 
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Em primeiro lugar, os benefícios [dele decorrentes] são distribuídos 
em uma circunscrição geográfica específica, pequena o suficiente para 
permitir a um único parlamentar ser reconhecido como o benfeitor. 
Em segundo lugar, [tais] benefícios são concedidos de maneira a levar 
os eleitores a crer que o parlamentar influenciou a sua alocação. Em 
terceiro lugar, os custos resultantes desses projetos são amplamente 
disseminados ou de alguma forma dissimulados para que não sejam 
percebidos pelos beneficiários em sua condição de contribuintes. 
(ELLWOOD; PATASHNICK, 1993, p. 23, tradução nossa) 45 

 

  Em concreto, alguns dos estudos apontam que busca por pork se 

materializa no interesse por rubricas de despesa orçamentária que direcionam os 

recursos públicos para obras e serviços de natureza local, que possam ser identificados 

pelo eleitor como uma “benesse” do parlamentar individual (AMES, 1995; AMES, 

2001; CAREY; SHUGART, 1995; MAINWARING, 1999; AMES; PEREIRA; 

RENNÓ, 2011, pp. 261-268; BITTENCOURT, 2008; BATISTA, 201546). A 

manifestação por excelência desta despesa pública de interesse do parlamentar é 

exatamente a emenda orçamentária, a modificação que o Legislativo faz ao orçamento 

recebido do Executivo para veicular a autorização de uma determinada despesa de seu 

interesse – embora seja teoricamente possível que a negociação possa incluir a inclusão 

dessa despesa já na própria proposta enviada pelo Executivo47. Este ponto de vista é 

corroborado também por estudos de outras atribuições do Legislativo, como a produção 

legislativa (AMORIM NETO; SANTOS, 2002), e enfaticamente defendido por 

pesquisas que associam o voto parlamentar ao atendimento do interesse de gasto 

apontado pelas emendas de sua autoria (PEREIRA; MUELLER, 2002; PEREIRA; 

MUELLER, 2004) - o que faria mesmo com que a negociação sobre estas despesas seja 

                                                                                                                                               
pelos eleitores. Com efeito, a possibilidade de “ambição progressiva” como premissa distributivista, sem modificar a 
lógica desse modelo, é admitida pelo próprio trabalho original de Mayhew (1974, p. 75) 
45  First, benefits are conferred on a specific geographical constituency small enough to allow a single 
congressman to be recognized as the benefactor. Second, benefits are given out in such a fashion as to lead 
constituents to believe that the congressman had a hand in the allocation. Third, costs resulting from the project are 
widely diffused or otherwise obscured from taxpayer notice. (ELLWOOD; PATASHNICK, 1993, p. 23).  A definição 
também é mencionada em PIRES JÚNIOR, 2006, p. 86 
46  Estes últimos dois estudos aplicam ainda, por diferentes estratégias metodológicas, cuidado em tentar 
minimizar os erros analíticos causados pela inexistência nos registros da execução orçamentária federal da 
informação precisa sobre a execução individualizada de cada dotação decorrente de emenda parlamentar, o que nem 
sempre se encontra nos demais trabalhos com esse objeto.  
47 Neste caso, a identificação da despesa com o parlamentar pode ficar mais difícil para o eleitor, mas essa 
desvantagem pode ser compensada por outras vantagens percebidas pelo parlamentar, tais como a expectativa de 
maior probabilidade dessa despesa ser mantida na forma final do orçamento, ou a desnecessidade do parlamentar 
formular emendas para ela (desta forma, preservando as suas emendas para outras despesas de seu interesse).  
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um mecanismo fundamental da manutenção da estabilidade das coalizões articuladas 

pelo Presidente da República48.  

 Este direcionamento da atividade parlamentar no sentido da busca do pork surge 

nitidamente da descrição que os próprios legisladores brasileiros fazem de suas 

atribuições. BEZERRA (1999, pp. 42-46 e 262-265) apresenta o relato dos 

parlamentares federais sobre a sua percepção da lógica da busca de pork em sua carreira 

política. No relato dos próprios parlamentares, a instituição legislativa possuiria dois 

âmbitos de atribuições: o primeiro deles “nacional”, relacionado à produção de normas 

e políticas gerais para todo o país, visto como “primordial”, consagrado na Constituição 

e declarado como “mais nobre” e “importante”; este âmbito nacional, porém, compete e 

perde, do ponto de vista da definição do bom desempenho parlamentar aos olhos do 

eleitor, para um segundo âmbito de representação dos interesses regionais (estados, 

municípios e eleitorados específicos). O parlamentar descreve a si próprio como 

“obrigado” pelas expectativas do eleitor a dedicar-se mais à “defesa” da região (“fazer 

alguma coisa” para o seu distrito intermediando obras e recursos federais49) do que a 

fins supostamente mais “nobres” ou voltados à função legislativa por excelência. A 

definição oficial ou constitucional do parlamentar é a de um formulador de políticas e 

regras nacionais, mas uma definição “prática” sobrepõe a esta um papel de defensor e 

mediador dos interesses do estado e de grupos específicos de eleitores. O interesse do 

parlamentar em reeleger-se (ou eleger-se a outro cargo de seu interesse, para o que 

depende do mesmo eleitorado) faz com que calcule suas ações presentes em termos das 

repercussões que teriam na decisão de voto de seus eleitores nas próximas eleições, e a 

sua percepção disseminada é a de que essa repercussão será função do volume de 

benefícios de caráter particularístico que consiga captar de maneira perceptível ao 

eleitor, sendo de pouca valia a atuação parlamentar tradicional (elaborando projetos de 

lei, discutindo no plenário e em comissões, etc.). Dois surveys mais recentes (feitos 

entre 1997 e 2005, e em 2009) analisados por Lemos e Ricci trazem a constatação de 

                                                 
48  Estas observações não dependem de um eventual juízo de valor positivo ou negativo em relação ao pork. 
Existem posições na literatura que enfatizam as distorções econômicas que uma política centrada em pork pode trazer 
para o conjunto da sociedade, enquanto outras sustentam que trata-se de mecanismo salutar para a qualidade da 
representação democrática (esse debate é desenvolvido em AMES; PEREIRA; RENNÓ, 2011, pp. 245-247).  
49 Corroborando o relato da auto-percepção valorizando ao extremo o papel de “obtenção de recursos” para as 
respectivas regiões, NOLTE (2007, p. 117) apresenta um survey com parlamentares de Argentina, Brasil e Chile.  
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que a maioria dos membros do Congresso Nacional entrevistados, em todos os partidos, 

insiste que os eleitores “exigem que o congressista atue de acordo com práticas 

clientelistas” (LEMOS; RICCI, 2011, p, 215). Dentre essas demandas clientelistas 

percebidas, estão em elevadíssima proporção (superior a 90 %) aprovar e obter a 

execução de emendas orçamentárias (LEMOS; RICCI, 2011, pp. 217-218)50. Esta 

percepção da posição do eleitor é compatível com a visão teórica de que a focalização 

nas questões locais aumenta a capacidade do eleitor em obter informações acerca da 

performance dos parlamentares, e gera maior interesse por tais questões afetarem mais 

diretamente o seu cotidiano (AMES; PEREIRA; RENNÓ, 2011, p. 251); com efeito, 

um survey recente conduzido em duas cidades brasileiras sugere uma marcada 

preferência de eleitores por que o seu representante “ajude o município” frente a que se 

dedique a projetos de interesse nacional (AMES; PEREIRA; RENNÓ, 2011, p. 253-

256). 

Para fazer chegar então estes benefícios perceptíveis ao eleitor, o parlamentar 

dedica-se a tecer uma sofisticada rede que começa na obtenção do recurso federal e 

passa pela integração das lideranças políticas locais (em particular, os prefeitos) em uma 

vinculação nominal a ele próprio, parlamentar. Esta rede de relações políticas, as “bases 

eleitorais”, é o que irá traduzir as ações de intermediação do parlamentar em votos na 

próxima eleição. Portanto, o pork não representa tão somente uma relação entre o 

parlamentar federal e seu eleitor, mas igualmente uma relação entre o parlamentar e 

uma estrutura política local a ele vinculada (mas não dependente) que se beneficia desse 

processo de intermediação:  

Além de votos, parlamentares dependem de grupos locais tanto para o 
financiamento de suas campanhas como para a obtenção de outros 

                                                 
50  Também são consideradas como práticas clientelistas demandadas pelo eleitorado, em proporções 
igualmente elevadas, as visitas e contatos diretos com eleitores, o atendimento ou encaminhamento de demandas dos 
eleitores individuais e dos prefeitos e demais lideranças locais junto aos órgãos públicos e privados (o casework 
tradicional, que ocorre também nos países cuja competição eleitoral se dá em torno de partidos fortemente 
organizados - LEMOS; RICCI, 2011, p. 218). É preciso ressalvar que esses dois autores não sustentam existir no 
Congresso brasileiro uma conexão exclusivamente clientelista, enfatizando que existem múltiplas arenas além da 
orçamentária (cada uma sujeita a lógica eleitoral própria), que convivem com diferentes instrumentos de  delegação 
de poderes ao presidente e aos líderes partidários, instrumentos estes que representam uma opção dos próprios 
parlamentares em abrir mão de prerrogativas que os beneficiariam dentro da lógica estrita do pork (LEMOS; RICCI, 
2011, pp. 228-233). As constatações de motivação clientelista dos surveys, que aqui utilizamos como ilustração de 
aspectos da lógica clientelar pork, são consideradas por esses autores como parte de "um paradoxo: Como foram 
regras centralizadoras - que em geral bloqueiam o particularismo, catalisador das chances de reeleição-escolhidas por 
legisladores que valorizam tanto as suas paróquias?" (LEMOS; RICCI, 2011, p. 228). 
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tipos de recursos. Por outro lado, atores políticos locais dependem de 
representantes nacionais capazes de intermediar o fornecimento de 
recursos federais, pois lhes faltam muitas vezes outras fontes de 
recursos. Enquanto os benefícios obtidos pelo legislador nacional 
alimentarem os atores políticos locais, estes se sentirão motivados a 
apoiar o parlamentar (AMES; PEREIRA; RENNÓ, 2011, p. 240). 

  

Portanto, a transação em torno de pork pode ser motivada, do ponto de vista do 

parlamentar, por uma relação direta com o eleitor ou, não necessariamente excluindo a 

primeira, por uma relação muito mais intensa com uma rede local de intermediação do 

apoio político. Adicionalmente, existem formulações teóricas que sustentam a 

existência de ainda outra hipótese (não excludente das demais) para a vinculação do 

interesse parlamentar individual à realização de obras ou despesas específicas: a troca 

direta de favores entre o parlamentar que “abre espaço” no orçamento para uma 

determinada obra ou serviço, e os particulares interessados em serem contratados (ou 

que já o foram) para executá-la, e que em retribuição proporcionariam ao parlamentar 

recursos financeiros ou materiais, geralmente para financiamento de campanhas 

eleitorais. LIMA; MIRANDA (2006, p. 344), ao discorrerem sobre a prática 

orçamentária, apontam estudos sobre o Brasil que inserem as empresas e fornecedores 

que seriam contratados para executar as obras resultantes das emendas como um dos 

interesses cujo atendimento condiciona significativamente a escolha do parlamentar, 

que receberia em troca do seu favorecimento o financiamento de campanha custeado 

por esses potenciais beneficiários. David Samuels chega a refutar taxativamente a 

hipótese de que é o benefício ao eleitorado que move a “conexão eleitoral” no Brasil, 

sustentando alternativamente que a relação entre projetos aprovados e interesse do 

parlamentar se dá pelo interesse em receber retribuições econômicas por parte dos 

potenciais contratados dos projetos (SAMUELS, 2002; no mesmo sentido, PIRES 

JÚNIOR, 2006, p. 88), quer na forma de financiamento de campanha para o candidato 

ou partido, quer por meio de apropriação direta pela pessoa física do político ou por seu 

entorno pessoal. A mesma ligação é descrita por Bezerra (1999, pp. 244-252), que 

aponta como indicativo da sua plausibilidade as profundas dificuldades de caracterizar e 
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compilar informação sobre uma eventual vinculação entre emendas orçamentárias e 

interesses de empresas contratadas51. .  

É certo que os bens de potencial interesse do parlamentar, sob esta perspectiva 

teórica, não se limitam ao pork sob a forma de gastos orçamentários identificados: a 

própria noção de coalizão sugere a possibilidade de coparticipação de seus aliados nos 

cargos de responsabilidade política: “o compromisso com a coalizão governante 

geralmente traz consigo a expectativa que o partido político terá acesso aos postos do 

gabinete, assim como aos recursos e prerrogativas de formulação de políticas a eles 

associadas” (PEREIRA; POWER; RAILE, 2011, p. 38). De fato, “o acesso ao poder 

executivo é o ´fluido vital´  da política brasileira, e os políticos dão a isso um alto valor” 

(PEREIRA; POWER; RAILE, 2011, p. 52, tradução nossa52). Estudos da distribuição 

de cargos como fator de oferta de bens políticos na formação de coalizão incluem 

aqueles que examinam apenas a divisão dos postos de nível ministerial (“cabinet 

posts”) entre os partidos, associando-os basicamente à capacidade de influir na 

formulação de políticas (PRAÇA; FREITAS; HOEPERS, 2011, p.6)53, bem como os 

que enfocam o conjunto dos milhares de cargos políticos preenchidos por critérios 

discricionários de confiança do chefe do Executivo em todos os graus hierárquicos 

(cada cargo com seu acesso a determinados recursos de poder e sua atratividade para 

segmentos específicos das “bases” 54). Assim, o rol de bens que possam servir de 

                                                 
51  “Ao se interrogar as pessoas sobre a relação entre parlamentares, prefeitos e empresas tem-se, portanto, a 
sensação de que se está claramente entrando num assunto socialmente censurado e sobre o qual prefere-se guardar 
silêncio.” (BEZERRA, 1999, p. 74)  
52 “[..] access to executive power is the lifeblood of Braziliam politics and politicians prize it greatly” (PEREIRA; 
POWER; RAILE, 2011, p. 52)  
53 Parte dessa ênfase pode dever-se à atribuição de maior relevância da posição ministerial em termos da sua 
capacidade de influenciar as decisões de política pública; outra possibilidade para isso é a pura e simples dificuldade 
de rastreamento e contabilização da afiliação partidária dos milhares de cargos políticos nomeados por toda a 
extensão da administração pública.  
54  Segundo a lógica desses estudos, um determinado parlamentar pode estar interessado em contar com um 
aliado poderoso, relevante no financiamento de sua campanha, na presidência de uma grande empresa estatal; já outro 
pode ter interesse direto em ver um integrante de seu comitê político nomeado chefe de uma pequena unidade local 
de um órgão burocrático (como a previdência social ou o serviço postal) no seu município de origem. Assim, os 
diferentes perfis dos cargos a nomear atendem a diferentes demandas da estrutura política de sustentação dos partidos 
e dos legisladores. Em especial, a capacidade de intervir diretamente nas decisões do Executivo está correlacionada 
com a própria efetividade das transferências pork, na medida em que estas somente se materializam se o Poder 
Executivo liberar os respectivos recursos financeiros, o que na prática se faz discricionariamente. Esta 
discricionariedade dá ao Executivo uma extraordinária capacidade de alavancagem de seu poder de barganha 
(AMES; PEREIRA; RENNÓ, 2011, p. 241; no mesmo sentido, POWER; TAYLOR, 2011A, p. 264). Uma 
abordagem analítica do efeito desse tipo de concessão de cargos nos modelos comparativos é apresentada em detalhe 
na Seção 5.4.3 adiante.  
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alavanca para a formação de coalizões incorpora também a distribuição de postos no 

executivo, tanto no nível mais alto (ministros) quanto de alto a baixo na hierarquia 

(PRAÇA; FREITAS; HOEPERS, 2011; PRAÇA; FREITAS; HOEPERS, 2011A; 

LOPEZ, 2015)55.  

Um modelo mais abrangente que incorpora toda a “caixa de ferramentas” do 

executivo para gerenciar suas coalizões é o apresentado por RAILE; PEREIRA; 

POWER (2010), e por ARAÚJO; PEREIRA; RAILE (2010; 2008) 56. Reconhecendo 

que a literatura acumula ampla e documentada constatação de que tanto a distribuição 

de pork e a repartição de cargos de direção política57 existem e são utilizadas para a 

formação de coalizões, esses autores propõem um salto analítico para apontar que “os 

Executivos implementam estratégias que utilizam múltiplas ferramentas que estão em 

suas caixas de ferramentas, [pois] não há razão para supor que os processos decisórios 

do Executivo ou os efeitos desses diferentes instrumentos sejam independentes” 

(RAILE; PEREIRA; POWER, 2010, p. 3, tradução nossa, grifos nossos58). O 

relacionamento com os parlamentares por meio de distribuição de pork e de cargos faz-

                                                 
55 Os trabalhos mencionados são estudos que trabalham especificamente com a distribuição de postos 
políticos de todas as hierarquias aos componentes da coalizão governamental federal no Brasil. Para enfoques 
semelhantes em outros países latinoamericanos, cf. BID, 2007, p. 66 (caso da Bolivia) e JONES; HWANG, 2007, pp. 
226-227 (caso da Argentina). 
56 O primeiro texto é a versão mais ampla do modelo aqui apresentado, tanto em termos teóricos 
(incorporando as concessões em termos de políticas) quanto pela apresentação de um estudo empírico para toda a 
América Latina. O segundo texto representa um exercício anterior, mais formalizado, abordando empiricamente 
somente o caso brasileiro. PEREIRA; POWER; RAILE, 2011, extraem conclusões e fazem referência ao modelo aqui 
apresentado. MELO; PEREIRA (2013, especialmente cap. 3) apresentam modelo com as mesmas linhas, enfatizando 
a utilização simultânea das diferentes ferramentas. ZUCCO (2009) apresenta modelo também multifatorial 
incorporando como variáveis independentes os fatores pork, nomeações ministeriais e a “ideologia” dos 
parlamentares chamados a negociar (“A combinação inovadora de pork, cargos no gabinete e uma medida exógena de 
ideologia em um único modelo torna possível mostrar que o comportamento dos legisladores é influenciado tanto 
pelo que eles recebem individualmente quanto por aquilo que seu partido recebe do governo” - “The innovative 
combination of pork, cabinet positions, and an exogenous measure of ideology in a single framework makes it 
possible to show that legislators’ behavior is influenced both by what they receive individually and by what their 
party receives from the government.”– ZUCCO, 2009, p. 1090, tradução nossa), abordando o caso brasileiro e 
referindo-se a outros estudos com perspectiva semelhante na América Latina. CHAISTY; CHEESEMAN; POWER, 
2012, sugerem o mesmo modelo de executive toolbox para a análise comparada dos presidencialismos 
contemporâneos na América Latina e dos que foram implementados como opção na recente redemocratização da 
África Subsaariana e da antiga União Soviética. 
57  Apresentamos esta descrição como “repartição de cargos” para fins de fácil visualização: os modelos 
analíticos conceitualizam abstratamente esse instrumento como “bens políticos” ou “bens de coalizão”, cuja 
manifestação concreta pode incluir “participação na coalizão governamental formal, postos no gabinete, patronagem 
e recursos de campanha (“membership in the formal pro-government coalition, cabinet posts, patronage, and 
campaign assistance” - ARAÚJO; PEREIRA; RAILE, 2010, p. 8) 
58 “Executives implement strategies that utilize multiple tools in their toolboxes. We have no reason to believe that 
executive decision-making processes or the effects of these diferente tools are independent.” (RAILE; PEREIRA; 
POWER, 2010, p. 3) 
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se, segundo esses modelos, de maneira integrada, como partes de uma mesma estratégia 

conduzida pelo Executivo, que lança mão de cada recurso em função da relação custo-

benefício para o alcance de seus objetivos legislativos e governamentais59.  

 Esta abordagem integrada produz uma série de desdobramentos teóricos, 

capazes ainda de gerar hipóteses testáveis. Nessa linha, a distribuição de cargos tenderia 

a preceder as transferências financeiras60; na “contabilidade” dos benefícios 

distribuídos, os cargos ministeriais destinam-se aos grandes acertos que dão estrutura 

inicial à coalizão, enquanto as transferências pork funcionam como “ajuste fino” para 

negociações ad hoc que atendam a necessidades pontuais ao longo do tempo 61. De 

igual modo, os dois tipos de benefício variam inversamente à popularidade do 

presidente: com um presidente muito popular, a ocupação de cargos tende a ser 

altamente valorizada (pela visibilidade eleitoral dos membros do grupo político como 

próximos a um governo valorizado pelo eleitor), e mesmo a capacidade de extrair 

transferências fica menor, pois é maior o custo de ser visto como oposição a um 

governo bem avaliado; já um presidente em baixa nas pesquisas de opinião (ou um lame 

duck que encerra o mandato sem perspectivas de reeleição ou eleição de um sucessor a 

ele alinhado) terá dificuldades em atrair membros para aparecerem ao eleitorado como 

corresponsáveis pela sua gestão, e terá de oferecer mais pork para atrair um potencial 

membro da coalizão (visto que este terá incentivos a afastar-se de forma a não ser 

identificado com uma força em queda). Também a distância ideológica do presidente 

em relação a cada potencial partido da coligação influencia a composição relativa entre 

                                                 
59 A síntese feita pelo BID (2007, pp. 173-174) chama a atenção também para o uso presidencial esse 
conjunto de instrumentos de coalizão, embora não pretenda formular um modelo integrado de gestão de coalizão.  
60  Não só pelo fato de que os governos necessitam ter dirigentes antes de começarem a fazer gastos, mas 
também pelo fato de que a presença de aliados de um partido ou grupo político em uma determinada agência 
governamental pode aumentar significativamente a capacidade desse grupo de obter pork para seus membros com 
prioridade em relação aos demais políticos concorrentes. 
61 Nós sugerimos que essa ordenação temporal e a fluidez do pork condiz a diferentes papéis para os bens 
associados ao pork e os associados à coalizão. Depois de estabelecer um ponto de partida para a barganha com a 
distribuição de “bens de coalizão”, os executivos podem usar o pork para lidar com as necessidades legislativas 
supervenientes. Os “bens de coalizão” representam os custos irrecuperáveis (sunk costs) nessa relação negocial, 
enquanto o pork representa as despesas correntes cotidianas. As ferramentas agem de modo diferente entre si na 
obtenção de apoio legislativo. (RAILE; PEREIRA; POWER, 2010, p. 3., tradução nossa) 

We propose that this temporal ordering and the fluidity of pork lead to different roles for pork and coalition 
goods. After establishing a baseline for exchange with the distribution of coalition goods, executives can use pork to 
deal with ongoing legislative needs. The coalition goods represent a sunk cost in this business relationship, while 
pork represents the everyday operating expenses. The tools work in different ways to produce legislative support. 
(RAILE; PEREIRA; POWER, 2010, p. 3.) 
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nomeações e transferências: quanto mais próximo ideologicamente do presidente for um 

partido, mais atraente será para o presidente conceder-lhe cargos de poder, que serão 

utilizadas para executar políticas que provavelmente serão mais próximas de suas 

próprias preferências; por outro lado, entregar ministérios a partidos ou grupos políticos 

mais distantes de suas posições políticas carrega para o presidente um risco maior, o que 

pode levá-lo a preferir usar as transferências monetárias para os partidos mais 

distantes62.  

 Por fim, outro elemento da “caixa de ferramentas” é a própria concessão que o 

executivo admita fazer no conteúdo das políticas que quer ver aprovadas; ao colocar na 

mesa concessões parciais, o executivo “destrava” as possibilidades de negociação na 

medida em que abre a possibilidade de concretizar transações incrementais (ou seja, de 

negociar caso a caso a aprovação de sua agenda). Caso este item não entrasse na “caixa 

de ferramentas”, ou seja, caso vinculasse rigidamente o sucesso de sua agenda a uma 

aprovação integral das políticas propostas (atitude “take it or leave it”), o executivo 

estaria impondo a si próprio um limiar muito alto de risco: as “apostas” começariam 

muito altas, exigindo desde o começo do jogo um volume elevado de recursos de pork e 

nomeações. Ao incorporar as concessões de política, baseado na presunção razoável de 

que um governo em democracia não terá razões para tomar como inaceitável toda e 

qualquer modificação que se proponha em qualquer de suas proposições, o modelo 

permite ampliar a compreensão da negociação e captar todo o espectro de situações em 

que o executivo aceita perder uma parcela dos benefícios que esperava de uma certa 

política para que o custo que tem de pagar em transferências monetárias e cessão de 

                                                 
62 “Se os membros da facção (a, μ) têm preferências  distantes das preferências do executivo, irão 
possivelmente usar as posições na burocracia política para avançar uma agenda que não estará alinhada com a agenda 
do executivo. Portanto, transferências monetárias constituem uma forma mais eficiente de conquistar-lhes o apoio”  
(“If the members of faction (a, μ) have preferences that are far away from the executive’s preferences, the former will 
probably use their positions in the political bureaucracy to foster an agenda that will not be aligned with the 
executive’s agenda. As a result, monetary transfers constitute a more efficient way to gather their support”. - 
ARAÚJO; PEREIRA; RAILE, 2008, p. 13). Esta lógica pode explicar, por exemplo, que o presidente destine mais 
recursos a emendas a partidos que não sejam o seu próprio ou os mais próximos a ele (ou mesmo os que estejam fora 
da própria coalizão formal), exatamente porque quer atraí-los sem fazer-lhes concessões de cargos no governo. Esta 
aparente contradição seria, portanto, uma estratégia política bastante consistente. PEREIRA, POWER; RAILE (2011, 
pp. 47-48) identificam essa ocorrência na estratégia do governo Lula para obter apoio para as grandes reformas 
constitucionais de 2003, como a reforma previdenciária e a manutenção da CPMF e da DRU. 
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cargos políticos seja aceitável e menor que o benefício daquela porção de sua política 

que seja efetivamente aprovada63.  

A característica multifatorial da “caixa de ferramentas” como modelo de relação 

Executivo-Legislativo traz um desdobramento teórico da maior importância, que não 

pode deixar de ser destacado: torna o modelo robusto em relação à hipótese forte de que 

o interesse do parlamentar individual concentra-se exclusivamente nos bens pork ou de 

transferência concentrada de recursos. Com efeito, pese aos fortes argumentos na 

literatura em sustentação dessa afirmação de que o interesse dos parlamentares 

brasileiros é, de forma universal, meramente particularista ou clientelista (argumentos 

esses que já foram acima apresentados), essa visão distributivista extrema ou exclusiva 

não deixa de ser objeto de controvérsia teórica e empírica. Do ponto de vista teórico, a 

visão (inerente ao modelo original de Mayhew) de que todos os parlamentares têm 

como função-objetivo a maximização exclusiva do pork levaria a resultados 

inconsistentes, uma vez que os legislativos seriam incapazes de gerar políticas públicas 

fiscalmente sustentáveis: a busca de todos pela elevação da parcela de pork entregue ao 

seu distrito e custeada pelos demais distritos levaria a que todos os benefícios 

efetivamente concedidos terminassem trazendo para todos os distritos mais parcelas de 

custos do que estariam eles dispostos a pagar (BITTENCOURT, 2016, pp. 104-107). A 

resposta teórica dos próprios distributivistas vem com Arnold (1990, p. 128): a conexão 

eleitoral não se estabelece exclusivamente por meio de pork; existem situações 

específicas (que podem até não ser as mais frequentes, mas não são em absoluto 

desprezíveis na dinâmica parlamentar) nas quais um determinado assunto (issue) ou 

decisão emerge como interesse de uma fração de eleitores, capaz de fazê-los direcionar 

o voto em função dele, e simultaneamente alguns parlamentares identificam esse 

interesse e implementam estratégias de associar a sua defesa ao próprio nome, criando 

uma conexão eleitoral em torno das issues  (BITTENCOURT, 2016, pp. 108-111; 

BRAGA, 2011, pp. 97-99). Os exemplos mais conhecidos dessa criação de “distritos 

                                                 
63  Críticas de natureza formalista poderiam alegar que “concessões de políticas” seriam variáveis 
dependentes num modelo dessa natureza, cujo objetivo é discutir os custos e meios de obtenção da própria aprovação 
da política. Tais críticas, porém, perderiam o ponto central da teoria, que é detectar como o executivo mobiliza 
recursos para alcançar seus objetivos de política; se as concessões são aceitáveis, significa que os objetivos são 
compatíveis com o novo conteúdo negociado.  
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virtuais” ocorrem em torno de issues levantadas em caráter pontual ou isolado64, mas 

não há nenhuma restrição teórica a que esse exercício de formação de issues seja 

mantido de forma continuada, permitindo a alguns parlamentares manterem-se no 

mandato a partir de uma plataforma de atuação em torno de assuntos que não sejam 

definidos em termos geográficos.  

Já do ponto de vista empírico, existem igualmente sólidos estudos sobre os 

legisladores brasileiros que sustentam que não existe um perfil único e padronizado de 

interesse distributivista, mas sim uma pluralidade de conexões entre eleitor e 

representante. Messenberg (2002, p. 106-107) relata que alguns parlamentares dentre os 

mais destacados no Congresso Nacional “venceram eleições majoritárias que exigiram 

do candidato votações bastante diversificadas no que tange aos tipos de eleitor e 

distritos eleitorais”, o que ao longo do tempo gerou para os membros dessa “elite” de 

parlamentares um relacionamento “indireto” com o eleitorado, “uma representação 

calcada preponderantemente na defesa de ideias e interesses, e não na prestação de 

favores”. Outra contestação empírica é dada por Nunes (2012) quando apresenta os 

resultados de um survey com 513 deputados de doze parlamentos subnacionais 

(Assembleias Legislativas estaduais) sobre a sua opinião acerca da melhor estratégia 

para o governador para obtenção de apoio legislativo: sua conclusão é a de que a 

preferência dos parlamentares (a qual indica, desde logo, alguma plausibilidade de que 

esses instrumentos venham a ser eficazes nas negociações) varia de forma pronunciada 

entre a concessão de pork ou a distribuição de cargos de status semelhante ao 

ministerial, em função do perfil de concentração geográfica dos seus votos, de sua 

ideologia e das características de organização interna dos partidos65. 

                                                 
64 Arnold (1990, p. 123-126) dá o exemplo de parlamentares que empreenderam combate cerrado a políticas de 
subsídios ao açúcar que tinham os benefícios concentrados em certos distritos mas os custos difusos por todos os 
consumidores norte-americanos; Bittencourt (2016, p. 111) levanta como exemplo de issue levantada em caráter ad 
hoc o caso de iniciativas do lobby pró-Israel na política externa norte-americana descritas em MEARSHEIMER; 
WALT (2006, p. 16-17). Braga (2011, p. 100) aponta o apoio do Congresso brasileiro à iniciativa do Executivo em 
mudar a composição do Conselho Monetário Nacional em 1994 (que retirava poder de representantes de vários 
grupos regionais e setoriais) como uma aceitação dos parlamentares de que uma issue nacional (a estabilidade 
monetária e os meios institucionais de mantê-la) havia assumido um tal relevo no interesse do eleitorado que qualquer 
interesse particularista que se lhe contrapusesse traria efeitos eleitorais negativos – em outras palavras, a conexão 
eleitoral do parlamentar levou-o a votar em favor de interesses contrários aos imediatamente distributivistas. 
65 Antes de mais nada, os membros com eleitorados dispersos que se autoclassificaram como liberais têm mais 
probabilidade de sustentar que a melhor estratégia para o governador obter apoio legislativo é negociar carteiras 
(postos de primeiro escalão) com os líderes dos partidos. Os legisladores liberais com eleitorados concentrados, por 
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Ampliando a amostra de uma pequena “elite” ou amostra de parlamentares para 

todo o colegiado, o já clássico livro de Nelson Carvalho (CARVALHO, 2003) vem 

alegar uma “natureza multifacetada de nossa conexão eleitoral” (CARVALHO, 2003, p. 

29): o sistema brasileiro de eleição para a Câmara dos Deputados não é de distritos 

uninominais majoritários, mas de grandes distritos elegendo cada um grande número de 

cadeiras em sistema de lista aberta no qual os candidatos concorrem entre si mesmo 

tendo a mesma filiação partidária – o que abre a possibilidade de sucesso a múltiplas 

estratégias eleitorais. E essas estratégias múltiplas vão gerar um leque diverso de 

incentivos aos parlamentares, que é inferido pelo autor a partir das ações concretas 

destes no mandato (“indicadores os mais diversos da vida legislativa - projetos de lei, 

requerimentos de informação, discursos em plenário e emendas orçamentárias, além das 

evidências atitudinais” - CARVALHO, 2003, p. 29). Esses incentivos decorrem 

fundamentalmente de como é o “distrito informal”, a região geográfica na qual o 

deputado espera obter votos: esse perfil é definido em dois eixos, o primeiro da 

dominância/compartilhamento (a proporção que o deputado recebe do total dos votos do 

distrito) e o segundo da concentração/fragmentação (a concentração dos votos dados ao 

deputado em um único local geográfico dentro do distrito versus a dispersão de sua 

votação por parcelas minoritárias de votos de várias sub-regiões distintas dentro do 

distrito) - CARVALHO, 2003, pp. 211-213. Contrastando o perfil dos distritos de cada 

deputado com a respectiva atitude no exercício do mandato, conclui que “o vetor 

distributivista só se aplicaria, em nosso caso, aos deputados com distribuição geográfica 

de votos dominante: o paroquialismo legislativo, a ênfase em benefícios desagregados 

aparece como adjetivo exclusivo desses representantes” (CARVALHO, 2003, p. 212, 

grifos nossos). Ou seja, para os outros deputados (cerca de metade dos eleitos nas 

legislaturas iniciadas em 1994 e 1998 – CARVALHO, 2003, p.213), os incentivos 

eleitorais conduzem a atitudes universalistas ou de defesa de interesses mais 

generalizados. Ainda dentro do universo dos deputados de distritos “dominantes”, as 
                                                                                                                                               
outro lado, mais provavelmente irão preferir negociações individuais de pork. A centralização dos partidos, ao 
contrário do que eu esperava, tende a estar associada a negociações envolvendo pork e parlamentares individuais, 
não carteiras e líderes. (NUNES, 2012, p. 110, tradução nossa) 
First of all, members of dispersed constituencies that self-classified themselves as liberals are more likely to believe 
that the best governor’s strategy to obtain legislative support is to negotiate portfolios with party leaders. Liberal 
legislators from concentrated constituencies, on the other hand, are more likely to prefer individual negotiations for 
pork. Party centralization, contrary to what I expected, tends to be associated with negotiations involving pork and 
individual legislators, not portfolios and leaders. (NUNES, 2012, p. 110) 



53 
 

 

diferenças na dispersão de votação (votos do deputado concentrados em um único local 

geográfico ou dispersos de forma tal a dominar os resultados de várias pequenas sub-

regiões distintas) sugerem significados políticos distintos dentro da mesma lógica 

distributivista, o que necessitaria maior aprofundamento (CARVALHO, 2003, p.214). 

Com óbvia associação a esta determinação básica, também o pertencimento a 

partidos da coalizão de governo e a partidos situados à direita do espectro ideológico66, 

bem como a concentração do eleitorado respectivo fora das capitais67, representam 

fatores determinantes de um comportamento distributivista, enquanto os parlamentares 

que se encontram no lado oposto de cada clivagem apresentam perfil de atuação mais 

voltado a temas de interesse geral.  

Em suma, Carvalho sustenta de maneira muito persuasiva que existem diferentes 

lógicas dentro da Câmara brasileira, cabendo à distributivista presidir a ação não da 

totalidade, mas apenas de uma parcela dos deputados (que ele estima como a metade 

deles). Assim, faz o alerta metodológico de que qualquer teoria que pretenda modelar o 

comportamento da instituição parlamentar no Brasil não pode ancorar-se 

exclusivamente em um paradigma distributivista como premissa comportamental dos 

legisladores68.  

Assim, a ampliação do modelo inicial para incluir toda a “caixa de ferramentas” 

(pork, distribuição de cargos e negociação no conteúdo das políticas) recompõe a 

possibilidade de modelar uma transação de interesses como eixo das relações 

Executivo/Legislativo, na medida em que oferece instrumentos para representar 

teoricamente tanto a simples transferência de benefícios diretos - abordando com isso as 

                                                 
66 Deve ficar claro que os dados examinados por Carvalho abrangem as eleições legislativas de 1994 e 1998 e as 
legislaturas delas decorrentes (CARVALHO, 2003, p. 63). Desta forma, existe uma circunstância histórica específica 
no que tange a quais partidos são “governistas” e a quais partidos são “de esquerda”, de “centro-direita” ou “de 
direita”. (CARVALHO, 2003, p. 157). Essa historicidade da análise não é desconsiderada pelo autor, que não 
generaliza conclusões sobre “a direita” ou “a base do governo” em geral, mas tão somente sobre aquelas bancadas e 
parlamentares que, naquele momento histórico, vieram a ocupar tais posições.   
67 Ainda que esta disjuntiva “capital/interior” seja excessivamente generalizante (pois existem capitais com 
características muito heterogêneas, bem como cidades do interior igualmente diferenciadas entre si), o que exige a 
aplicação da mesma análise bidimensional de dominância/concentração dentro de cada um desses subgrupos para a 
obtenção de conclusões mais firmes (CARVALHO, 2003, p. 214) 
68 Concluímos daí que, em situação hipotética de afrouxamento e descentralização da estrutura decisória no interior 
do Congresso, os dilemas resultantes da lógica do particularismo teriam dimensão distinta daquela vislumbrada pelos 
teóricos distributivistas em relação ao Congresso norte-americano. Não teriam impacto capaz de se generalizar por 
todo o Legislativo, como querem alguns teóricos para o caso norte-americano. (CARVALHO, 2003, p. 213). 
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motivações distributivistas - quanto a negociação em torno de decisões e políticas gerais 

– que são, em princípio, o objeto do interesse de parlamentares com motivações 

universalistas69. 

Sintetizando então a relação entre Poderes sob essa primeira linha de autores, 

tratar-se-ia de uma transação entre um Executivo desejoso de avançar a aprovação de 

sua agenda e os parlamentares (individualmente ou em grupos organizados que podem 

corresponder aos partidos ou mesmo representar facções dentro deles), transações estas 

cuja “moeda” é composta por transferências monetárias (pork), distribuição de cargos 

de responsabilidade política e concessões no próprio conteúdo da política. A 

configuração das coalizões é sempre passível de mudança, em função da posição dos 

legisladores em relação a cada conjunto de proposições de governo, e exige do 

presidente um gerenciamento (coalition management) que utilize a cada momento a 

proporção adequada de cada um desses recursos para negociar com cada um dos 

parlamentares ou grupos70. Reforçando o sentido de “gestão” da coalizão, deliberada e 

sistematizada, estão os repetidos alertas de que a eficácia da formação das maiorias é 

tanto maior quanto mais experiente for o governo no exercício desse papel 

(CHASQUETTI, 2009, pp. 142-143), e tanto maior quanto por mais tempo se confirme 

a sua prática, dando segurança aos diferentes jogadores de que as barganhas serão 

cumpridas ao longo do tempo71. 

                                                 
69 Neste nível de generalidade, a negociação em torno de cargos pode ser considerada parte dos instrumentos para 
negociação com ambos os perfis parlamentares, uma vez que os cargos postos em jogo podem ser um canal tanto para 
a execução de despesas, transferências e favores associados ao pork quanto para a tomada e implementação de 
decisões envolvendo políticas de natureza mais geral. 
70 “A evidência empírica apoia nossa proposta de que o executivo usa bens particularísticos como o pork para 
produzir variações marginais no apoio legislativo depois de distribuir “bens de coalizão” de maior duração e medir a 
sua alavancagem na negociação decorrente de fatores como apoio popular ou condição de lame duck”. ( “The 
empirical evidence supports our proposal that an executive uses particularistic goods like pork to produce marginal 
variance in legislative support after doling out longer-lasting coalition goods and gauging bargaining leverage based 
on factors like popular support or lame-duck status.” - RAILE; PEREIRA; POWER, 2010, p. 9). “O modelo examina 
como os executivos constróem coalizões de votação de forma continua, focalizando essencialmente na “gestão” ativa 
da coalizão em vez de nas ideias de formação da coalizão sucedida pela ‘sobrevivência’ de caráter  mais passivo que 
são mais frequentemente encontradas na literatura sobre parlamentarismo.” (“The model examines how executives 
construct voting coalitions in an ongoing manner, essentially focusing on active coalition “management” rather than 
the ideas of coalition formation and the more passive “survival” one sees in the parliamentary literature.” - ARAÚJO; 
PEREIRA; RAILE, 2008, pp. 25-26) 
71  No Brasil, essas barganhas têm credibilidade porque são parte de um jogo repetido entre atores que 
tendem a ser participantes do cenário político por muito tempo. Presidentes podem ser reeleitos e os líderes 
partidários, que atuam como intermediários nessas transações, são membros antigos da política nacional, assim 
como o são muitos dos legisladores individuais, os quais têm boas chances de reeleição. Se o governo viesse a 
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2.6 – “Coalition management” por meio da divisão transversal dos poderes 

 

A segunda abordagem, contrapondo-se à visão da relação Executivo-Legislativo 

como uma barganha contínua, é formulada por autores que afirmam não ser possível 

atribuir ao Congresso um comportamento voltado à obtenção de pork ou vantagens 

diretas. Uma primeira versão “minimalista” desta perspectiva é a noção de “agenda 

cartel” (AMORIM NETO; COX; MCCUBBINS, 2003), ou seja, uma estratégia 

presidencial de controle do resultado de suas proposições legislativas por meio da 

organização do Executivo em gabinetes nos quais cada partido que neles toma parte 

tenha poder de veto sobre as propostas legislativas a serem submetidas ao Legislativo, 

em troca do seu compromisso em utilizar seus recursos de poder (cargos ministeriais, 

posições de liderança e relatoria dentro do Congresso, disciplina interna sobre suas 

bancadas) para impor a aceitação das posições comuns ao cartel (isto é, não vetadas por 

seus membros) dentro do parlamento. Por meio desse mecanismo (que é uma das 

possíveis estratégias presidenciais, tendo sido usado por alguns presidentes desde a 

redemocratização durante alguns períodos de seus governos), os partidos distribuem 

seus integrantes entre as diferentes posições desse pipeline decisório, com seus 

representantes no executivo negociando internamente à coalizão ministerial as medidas 

a demandar e em seguida, dentro no parlamento, usando todos os recursos dos seus 

integrantes em cargos de poder interno (e a disciplina de voto de seus representantes) 

para forçar a aprovação das medidas enviadas. 

A referência básica desta posição, no entanto, é localizada nos trabalhos mais 

recentes de Argelina Figueiredo e Fernando Limongi72, que oferecem um 

desenvolvimento explicativo mais completo. Sem descartar a importância dos poderes 

de agenda (de cuja introdução na explicação do caso brasileiro são, como vimos, os 

                                                                                                                                               
descumprir com freqüência as promessas implícitas feitas durante essas trocas, desmoralizaria os instrumentos de 
negociação que possui e as coalizões se desfariam. (BID, 2007, p. 173)  
72  A despeito da ampla produção desses dois autores acerca do tema, dialogamos com suas proposições a 
partir de seu mais recente trabalho publicado – FIGUEIREDO; LIMONGI, 2008 - tendo em vista que eles próprios 
atribuem a esta última pesquisa o caráter de síntese final das conclusões dos trabalhos anteriores (atribuem aos 
trabalhos anteriores o caráter de “resultados parciais” - FIGUEIREDO; LIMONGI, 2002; FIGUEIREDO; LIMONGI, 
2003; LIMONGI; FIGUEIREDO, 2005 - ou de “partes da pesquisa” – LIMONGI; FIGUEIREDO, 2001; LIMONGI; 
FIGUEIREDO, 2001A – cf. FIGUEIREDO; LIMONGI, 2008, respectivamente pp. 9 e 10). Uma síntese posterior do 
argumento consta também em LIMONGI; FIGUEIREDO, 2009. 
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pioneiros), reconhecem a imprescindibilidade de uma gestão de coalizão para – 

somando-se aos poderes de agenda - assegurar o sucesso na agenda do Executivo, mas 

refutam ser o apoio legislativo trocado pela liberação de verbas orçamentárias ou 

cargos. Segundo esta visão, uma barganha como essa dependeria do pressuposto de que 

parlamentares e Executivo teriam agendas próprias e divergentes, sendo uma 

implementada a expensas de outra – reflexo de conexões distintas com o eleitorado. 

“Nesse argumento, os legisladores são tratados como se tivessem interesses 

homogêneos – como se todos quisessem patrocinar o mesmo tipo de políticas, políticas 

distributivas -, que os colocariam em conflito com o Executivo, o único ator político a 

considerar o interesse geral.” (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2008, p. 151). Em sentido 

contrário, sustentam que os programas privilegiados por ambos os poderes são os 

mesmos, as políticas executadas – inclusive e especialmente quando da execução de 

emendas – são as mesmas defendidas por legisladores e membros do Executivo. O 

fundamento desta afirmação é a constatação de que os programas (aqui tomados na 

acepção técnica da linguagem orçamentária) mais bem aquinhoados de recursos pelo 

Executivo em sua proposta mantêm essa proporção privilegiada ao final do processo de 

aprovação pelo Legislativo, o que indicaria que as prioridades são as mesmas73.  

                                                 
73  Metodologicamente, os autores caracterizam “a distribuição das despesas pelos diferentes programas 
governamentais segundo o poder proponente como um indicador das prioridades políticas de cada poder” 
(FIGUEIREDO; LIMONGI, 2008, p. 80). No entanto, adotam para uso explicativo uma definição de “programa” que 
não corresponde à que atualmente consta das normas orçamentárias, mas sim a um conceito muito mais agregado (em 
função de mudança no conteúdo dessas normas em 1999), o que leva sua principal variável explicativa a ter um 
conteúdo bastante genérico que dá um sentido sui generis à caracterização metodológica da “coincidência de 
agendas” (“Os títulos dos programas são excessivamente genéricos, por isso cabe descrever de forma sumária as 
atividades que se desenrolam em cada um dos principais programas.” - FIGUEIREDO; LIMONGI, 2008, p. 96). Com 
efeito, o conceito de “programa” na linguagem orçamentária mais recente é o de “instrumento de organização da ação 
governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no 
plano plurianual” (art. 2º, alínea ´a´ da Portaria n º 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério da Fazenda - D.O.U. 
15.04.99). O sentido de “programa” adotado pela abordagem de Figueiredo e Limongi tem um nível de agregação 
muito mais elevado (“os programas, na classificação do período 1996-99, passaram a corresponder às subfunções no 
período 2000/2001”). Ocorre, porém, que esse segundo sentido de “programa” é muito mais genérico que o anterior, 
representando um conjunto muito mais heterogêneo e variado de despesas públicas: o art. 1º, § 3º, da mencionada 
Portaria 42/2009 define subfunção como “partição da função, visando a agregar determinado subconjunto de despesa 
do setor público”, sendo função “o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor 
público". Em outras palavras, a afirmação de “coincidência de agendas” com base na mensuração do valor de 
“programas” nas condições acima descritas, equivale a dizer que as proporções do orçamento dedicadas a 
“Transporte rodoviário”, ou “Saneamento”, ou “Saúde”, são semelhantes ou próximas entre a proposta orçamentária 
do Executivo e o orçamento finalmente aprovado no Congresso (para uma especificação quantitativa desse raciocínio, 
cf. a tabela em FIGUEIREDO; LIMONGI, 2008, p. 78). Ou seja, essa “coincidência de agendas” significaria 
coincidências nas grandes linhas de ação governamental (por exemplo, gastar mais com saúde e menos com defesa), 
o que não assegura proporções semelhantes em termos das prioridades em cada área (por exemplo, proporções de 
gasto em saúde preventiva e em construção de hospitais), ou da distribuição regional do gasto.  
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Em função desse argumento da “coincidência de agendas”74, esses autores 

enxergam as coalizões no presidencialismo como mecanismos transversais, pelos quais 

os mesmos grupos75 ocupam posições no Executivo e um determinado número de 

cadeiras legislativas, fazendo com que a própria agenda decisória apresentada pelo 

Executivo seja o resultado de barganhas protagonizadas dentro desse Poder pelos 

mesmos grupos que irão discuti-la dentro do Legislativo. “Logo, não há propriamente o 

que trocar. As agendas são complementares. Afirmamos que, ao liberar as verbas 

definidas por meio de emendas individuais, o Executivo estaria executando sua própria 

agenda, à qual parte dos legisladores estaria associada politicamente” (FIGUEIREDO; 

LIMONGI, 2008, p. 152). Para implementar essa agenda unificada, o presidente confere 

a um determinado grupo ou partido, por via da nomeação para um ministério ou órgão 

executivo, não só o bônus imediato (ganhos imediatos e diretos que os cargos 

proporcionam), mas também o ônus e o bônus de formular e implementar as políticas a 

cargo do novo ocupante (“Ocupar um ministério significa identificar-se com as políticas 

                                                 
74  Há relatos de raciocínios semelhantes de “cogestão” de políticas públicas, por exemplo, no 
presidencialismo norte-americano e no parlamentarismo alemão: 

Um estudo clássico sobre a burocracia pública e suas relações com o sistema político nas democracias 
ocidentais, o de Aderbach, Putnam e Rockman (1981) [contém] uma descoberta relativamente 
surpreendente para a época, ou seja, que a frequência dos contatos entre os dois grupos mencionados 
(legisladores e funcionários graduados) era significativamente mais elevada do que a correspondente 
àquela dos funcionários graduados com o secretário de Estado encarregado do respectivo departamento 
(ministro). Esta constatação não somente permite, para Aderbach, Putnam e Rockman (1981:235), 
sustentar a hipótese de que o Congresso dos Estados Unidos exerce maior influência sobre a burocracia 
federal do que o Poder Executivo, mas também leva à conclusão de que os secretários de Estado 
encarregados de um departamento (ministros) sejam com frequência pouco mais que “forasteiros” 
(outsiders) em um esquema de gerenciamento dominado pela relação entre o Poder Legislativo e a 
burocracia. (FERRARO, 2005, pp. 199-200) 
O papel positivo do Bundestag, quanto à sua influência sobre o processo de governo, se consolida em 
segundo lugar através da prática informal das rodadas de coalizão (Koalitionsrunden), das quais há dois 
tipos. As grandes rodadas de coalizão se reúnem semanalmente durante as sessões do Parlamento e 
precedem às reuniões do gabinete de ministros. Nestas rodadas, encontram-se o chanceler, os líderes dos 
partidos integrantes da coalizão da situação, os líderes dos blocos parlamentares destes partidos, o chefe 
da Chancelaria, bem como ministros e parlamentares especialmente convidados. Contudo, de maior 
importância do ponto de vista técnico são as pequenas rodadas de coalizão cobrindo áreas específicas de 
política pública, Encontram-se nestas reuniões os especialistas dos blocos parlamentares com os 
funcionários da administração, e ocasionalmente, o ministro ou secretário parlamentar de alguma área de 
política pública .[..] Desta maneira, muito antes dos projetos de legislação chegarem aos gabinetes dos 
ministros (ou seja, ao Poder Executivo), os legisladores da coalizão do governo já os debateram com os 
funcionários públicos permanentes, e tiveram a ocasião de fazer valer seus pontos de vista sobre os 
princípios da nova legislação, assim como sobre as maneiras de implementar sua execução. (FERRARO, 
2005, p. 206). 

75  Rigorosamente, os autores falam de “partidos”, mas o argumento é geral o suficiente para abrigar a 
possibilidade de existência de “grupos” ou “facções” dentro de partidos (e.g., bancadas estaduais sob a liderança de 
governadores; agrupamentos ligados por lealdade pessoal a determinado “cacique” político; etc.). 
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do governo e responsabilizar-se por seu sucesso” 76; pois “o partido que recebe uma 

pasta passa a ser responsável pela formulação e implementação da política na área de 

competência de seu ministério” - FIGUEIREDO; LIMONGI, 2008, p. 153). É este 

partido ou grupo então que passa a “possuir” a política em tela, com o correspondente 

encargo de defendê-la também no Legislativo. A agenda não é um deus ex machina 

trazido pelo Executivo, mas “constituída coletivamente, sendo marcada por conflitos e 

disputas entre seus formuladores”. A “barganha” não seria entre presidente e 

legisladores, mas dentro do Executivo, e seus agentes seriam os diferentes 

representantes de cada partido nos postos-chave do gabinete, que negociariam entre si 

para obter mais prioridade para suas próprias prioridades, e negociariam juntos na “mãe 

de todas as barganhas” travada entre os ministros responsáveis por gastos e aqueles que 

controlam a pasta de finanças responsável pelo resultado final do governo.77 A “caixa 

de ferramentas” aqui aparece sob ótica completamente inversa: cargos, transferências 

monetárias e concessões no conteúdo das políticas não são mais matéria de troca entre o 

presidente e os grupos políticos no parlamento; ao contrário, as nomeações para cargos 

são instrumentos para que cada grupo ou partido da coalizão protagonize a negociação 

intra-Executivo da qual sairá o desenho de políticas, das quais as despesas seriam um 

reflexo direto e automático – tudo isso com concordância entre as frações de cada um 

dos grupos instaladas no Executivo e no Legislativo simultaneamente78.  E mesmo as 

transferências propostas pelos parlamentares no ciclo orçamentário são apresentadas a 

um projeto de iniciativa do Executivo, e sua efetividade dependerá da coordenação entre 

os Poderes para que as autorizações do orçamento inseridas pelos parlamentares sejam 

efetivamente desembolsados pelo Executivo (LEMOS; RICCI, 2011, p. 222). Em 

ampliação e sofisticação do argumento, Freitas (2013) detalha os mecanismos internos 

ao processo decisório legislativo que permitem aos partidos da coalizão assim formada 

                                                 
76 Com a oportuna ressalva de que essa responsabilidade “setorial” é particularmente forte no 
presidencialismo, onde escasseia a responsabilidade coletiva do gabinete (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2008, p. 154). 
77 FIGUEIREDO; LIMONGI, 2008, pp. 152-153. Esse jogo adicional - e crítico – com o ministro das 
finanças corresponde ao modelo guardian-spender clássico (cf. DAVIS; DEMPSTER; WILDAWSKY, 1966) entre 
os titulares dos órgãos de gasto e as autoridades econômicas centrais em torno do montante total da despesa. A 
definição de “ministro das finanças” não é de natureza formal-institucional, mas de natureza decisória – representa 
quem tem o poder e o encargo de responder pelo resultado fiscal global do setor público. 
78 Esta concordância não é posta como automática, mas um resultado a perseguir em conjunto por todos os 
partidos da coalizão, a quem caberia disputar e conquistar os cargos de poder dentro do Legislativo, que serviriam 
como alavanca para completar o poder de agenda já bastante amplo do presidente (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2008, 
pp. 154-155)  
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coordenar sua ação legiferante e controlar-se mutuamente, fazendo da agenda não mais 

algo exclusivo da pessoa do presidente ou de seu partido, mas de um consenso mínimo 

entre os partidos da coalizão (partidos esses que são os atores principais e unidades de 

análise preferenciais, em lugar de parlamentares negociando individualmente com o 

Executivo). Nesse contexto, apresenta a constatação empírica de mudanças no conteúdo 

de um conjunto de propostas legislativas (no qual não estão incluídas as leis de natureza 

orçamentária) entre o momento de sua apresentação (pelo presidente ou partidos da 

coalizão) e o resultado final; estas mudanças, no entanto, significariam não uma 

contraposição de agendas ou interesses, mas uma “sintonia fina” feita pela própria 

coalizão para assegurar que prevaleça em todas as instâncias o consenso possível dos 

partidos que a integram.  

Outras proposições teóricas fazem coro com essa visão da complementaridade 

entre agendas, enfatizando a possibilidade de existência de novos mecanismos de 

coordenação entre os integrantes da coalizão baseados estritamente no conteúdo das 

políticas e, portanto, compatíveis com a visão do compartilhamento do poder decisório. 

O Executivo pode antecipar as posições dos parlamentares e incorporar suas possíveis 

reações e prioridade em sua própria agenda79; pode ainda utilizar a tramitação 

legislativa e seus múltiplos incidentes como um meio de “calibrar” sobre o terreno 

concreto os diferentes interesses da coalizão. Pode até ocorrer uma “usurpação” ou 

“apropriação” da agenda dos legisladores por parte do próprio Executivo, sob diversas 

formas de subscrição pelo Executivo de conteúdo de legislação formulada por iniciativa 

parlamentar:  

Constatou-se que, com considerável frequência, o Executivo se 
apropria do conteúdo de projetos elaborados por parlamentares, 
apresentando-os como medidas provisórias ou como projetos de lei de 
sua iniciativa. Tal prática pode assumir diferentes feições em 
continuum crescente que reflete diferentes graus de apropriação: 
abordagem de temáticas já trabalhadas no âmbito do Legislativo, 
adoção de ideias semelhantes ou até mesmo cópias literais de 

                                                 
79   A agenda que se manifesta é construída politicamente, que leva, portanto, em conta as reações do 
Legislativo, isto é, antecipa suas reações. Na realidade, mais do que isso, é uma agenda cuja elaboração não deixa 
inteiramente alheio o Poder Legislativo. Não se trata, propriamente, de uma agenda do Executivo, mas sim de uma 
agenda da maioria. Nesses termos, não apenas antecipa, mas incorpora a reação de parte do Legislativo. 
(FIGUEIREDO; LIMONGI, 2009, p. 100) 
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dispositivos de proposições legislativas em trâmite (SILVA; 
ARAÚJO, 2010, p. 2). 

 

Convergindo com esta visão, a pesquisa de LEMOS (2001) 80 sobre o 

comportamento parlamentar na propositura de iniciativas legislativas, com o objetivo 

específico de testar hipóteses distributivistas, também traz conclusões que são 

compatíveis com modelos de relação Executivo-Legislativo que refutam a barganha por 

pork ou cargos como alavanca central da formação de coalizões. Sua constatação é de 

que nas proposições legislativas81 predominam propostas de benefício difuso: são mais 

frequentes aquelas que não fazem referência direta a indivíduos, empresas, grupos ou 

localidades (benefícios difusos) do que aquelas cujo âmbito de beneficiários é 

concentrado em um determinado grupo, região ou empresa. Também a forma prioritária 

de concessão dos benefícios na legislação proposta pelos parlamentares é a regulatória 

(deliberação voltada à regulação da economia ou de regras procedimentais), não a 

transferência direta de renda, patrimônio ou recursos da União. Dentre as possíveis 

razões desse resultado, suscita o limitado escopo de atuação do Legislativo na 

transferência de recursos, por não deter poderes de iniciativa orçamentária nem 

expertise na formulação de políticas alocativas sem gerar efeitos cruzados 

macroeconômicos que desagradariam os eleitores – o que, em ambos os casos, faria 

com que os parlamentares se concentrassem na zona de menor risco de medidas 

regulatórias que “marcam posição” sem ter que realizar despesas sob tais condições 

desfavoráveis. A autora admite que seus resultados podem também dever-se à forma de 

seleção da amostra: como a atividade legislativa é segmentada em diferentes “arenas 

horizontais” que correspondem cada uma a diferentes instrumentos e diferentes 

objetivos82, sendo que a arena investigada (proposições de leis, não abrangendo o 

                                                 
80 No mesmo sentido, com indicações bibliográficas de conclusões coincidentes, LEMOS; RICCI, 2011, pp. 
221-222. 
81 Esse universo empírico inclui todas as proposições legislativas (não incluindo portanto outras iniciativas 
formais de parlamentares que não resultam em norma jurídica stricto sensu, como indicações, requerimentos e 
emendas à lei orçamentária) apresentadas por parlamentares entre outubro de 1988 e dezembro de 1994 nas áreas de 
educação e saúde 
82  A arena administrativa (no interior da instituição parlamentar), a arena propositiva, que é objeto da 
pesquisa; a arena orçamentária, não analisada pela pesquisa e locus por excelência da transferência de recursos; a 
arena da fiscalização e controle; por fim, as arenas envolvendo a tramitação de dois tipos de proposição que têm 
regras e dinâmicas específicas: as medidas provisórias (às quais os legisladores podem anexar modificações que têm 
custos muito menores de tramitação em função do processo legislativo de urgência) e as propostas de emenda 
constitucional.  



61 
 

 

orçamento) exclui - por construção – as transferências diretas de pork. Reconhecendo 

embora que o Legislativo parece acomodar-se voluntariamente a um low profile 

institucional (em contrapartida a uma hipertrofia do Executivo), com baixa capacidade 

de mobilização para aprovação de suas propostas legislativas, sustenta que os resultados 

da atividade legislativa não autorizam a inferência de que isto ocorreria em função de 

uma barganha de poder por benefícios - com o Poder Executivo ou com qualquer outro 

ator. Esta constatação de ordem mais geral suscita, no trabalho examinado, várias 

hipóteses explicativas, que não são mutuamente excludentes. Por um lado, a visão das 

“preferências potenciais” segundo a qual o parlamentar antecipa preferências que o 

eleitorado virá a ter quando das futuras eleições, posicionando-se para reivindicar para 

si tais benefícios nessa ocasião futura (ainda que no momento da sua produção não 

tenham sido expressos ou percebidos pelos eleitores). Uma segunda possibilidade não 

descartada é a eventual existência de valores compartilhados sobre políticas ideais para 

a sociedade como um todo. Outra é a própria refutação lógica do paradigma da conexão 

eleitoral, ou seja, um cenário em que na maior parte das propostas legislativas não está 

em jogo a reeleição pois a simples apresentação de propostas teria pouca influência no 

cálculo do eleitor ou pelo menos não seria o único critério desse cálculo ( “Dizer que os 

indivíduos buscarão ganhos individuais é tão arbitrário quanto afirmar que buscarão 

ganhos partilhados” - LEMOS, 2001, pp. 575-576). Por fim, é também aventado que a 

percepção do desempenho parlamentar pelo eleitorado, chave para a reeleição, pode não 

estar vinculada exclusivamente a um ganho individual ou local (os eleitores podem 

associar o parlamentar a um ganho coletivo mais desejável e valorizar isto a ponto de 

conceder-lhe o voto). 

2.7 – As múltiplas interfaces do poder de agenda orçamentário 

 

Em caráter geral, o poder de agenda assume uma posição central nas teorias neo-

institucionalistas que centralizam seu foco explicativo nas consequências decisórias das 

estruturas institucionais: 

Pressupostos teóricos que estipulam que o controle de agenda tem 
consequências em termos de políticas públicas foram formulados 
pelos mais destacados autores do novo institucionalismo na pesquisa 
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legislativa, os quais afirmaram desde muito cedo que uma “visão das 
instituições legislativas como processos de formação de agenda 
implica consequências em termos de política pública” (Shepsle e 
Weingast 1982, 369). (DÖRING. 2001, pp. 1445-146)83 
 
 

Mas este foco no papel das instituições legislativas em termos de agenda não é 

apenas teórico. O breve vol d´oiseau que viemos de fazer sobre as teorias explicativas 

do presidencialismo de coalizão brasileiro mostra que a centralidade da variável 

orçamentária nos mecanismos explicativos da relação Executivo-Legislativo emerge 

também nos estudos voltados à análise do caso concreto do Brasil.  

Por um lado, as prerrogativas presidenciais relativas às leis orçamentárias são, 

integralmente, poderes formais de agenda no processo legislativo: além de dispor de 

mecanismos procedimentais gerais para a influência sobre o processo decisório no 

Congresso (as medidas provisórias, os pedidos de urgência constitucional) dentro da 

arena em que concorrem os dois Poderes na formação da agenda, o Executivo passa a 

controlar também, e com exclusividade, recursos legislativos na matéria orçamentária (a 

iniciativa privativa e a restrição ao aumento de despesa pelo Legislativo). Considerando 

que as políticas públicas dependem de meios para a sua implementação, e esses meios 

são majoritariamente disponibilizados pela oferta de recursos orçamentários, maior 

poder sobre a decisão legislativa nesta seara traz reflexos na capacidade decisória sobre 

a efetivação de todas as demais medidas da agenda do executivo84. 

De outra parte, um maior controle presidencial sobre o orçamento representa 

mais do que o simples poder no processo legislativo. A teoria aponta que o poder de 

agenda eleva a capacidade de influência do Executivo nas decisões, mas não dispensa a 

necessidade de formar coalizões, atraindo a cooperação dos legisladores. A formação de 

                                                 
83 “Theoretical assumptions stipulating that agenda control does have policy consequences were formulated by the 
foremost scholars of new institutionalism in legislative research, who stated very early on that a "view of legislative 
institutions as agenda-formation processes implies policy consequences" (Shepsle and Weingast 1982, 369). 
(DÖRING. 2001, pp. 1445-146) 
84 WEHNER (2010, p. 2) destaca, em caráter universal, a importância da alocação anual de fundos públicos como 
aspecto da decisão legislativa: “Eu mostro que a estrutura desse processo tem consequências substantivamente 
importantes que rivalizam com o efeito de qualquer distinção macroconstitucional” (“I show that the structure of this 
process has substantively important consequences that rival the effect of any macro-constitutional distinctions”). 
DÖRING  (2001, pp. 146-147) sustenta que o controle presidencial sobre a agenda da tramitação orçamentária no 
parlamento está empiricamente associado a efeitos relevantes em termos de policy (concretamente, a um menor nível 
de déficit público). Sobre a importância do poder de agenda mantido pelo Executivo brasileiro atual especificamente 
na matéria orçamentária,  cf. PRAÇA, 2013, p. 236. 
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coalizões, segundo qualquer das duas correntes teóricas que sobre ela se debruçam, 

depende crucialmente do instrumento orçamentário.  

Para aqueles que concebem uma coalizão baseada na aquisição de apoios à 

agenda presidencial, expressos em votos legislativos, tendo como contrapartida a oferta 

de bens políticos de interesse do parlamentar, a alocação de recursos orçamentários na 

forma de transferências pork representa ferramenta imprescindível de negociação; 

afinal, tais transferências são ganhos políticos de interesse direto e imediato de cada um 

dos parlamentares e, portanto, geradoras de incentivos à negociação de posições por 

parte deles. Em outras palavras, não é possível negociar com os parlamentares 

(individual ou coletivamente) nesses termos sem dispor da possibilidade de conceder – 

ou negar – a alocação de recursos no orçamento. Nesse sentido, qualquer reforço na 

capacidade decisória presidencial sobre o orçamento representa elevação do seu poder 

de barganha vis-à-vis os parceiros legislativos de negociação.  

Já para a concepção alternativa de que existe uma coincidência de agendas entre 

os dois Poderes, por meio de uma divisão transversal da Administração em função de 

áreas de política pública dominadas pelo mesmo grupo político, o controle orçamentário 

é igualmente importante: com efeito, o modelo de “agenda cartel” mede a posição 

relativa no gabinete dentre os parceiros do cartel legislativo por meio de uma fórmula 

que incorpora tanto o número de ministérios ocupados quanto o percentual do 

orçamento desses ministérios em relação ao total do orçamento dos ministérios civis 

(AMORIM NETO; COX; MCCUBBINS, 2003, pp. 564-565); de outra sorte, a própria 

afirmação de “coincidência de agendas” na versão ampliada do argumento da coalizão 

por divisão transversal é sustentada basicamente por uma alegada coincidência de 

alocações orçamentárias entre Executivo e Legislativo (FIGUEIREDO; LIMONGI, 

2008, p. 152). Esta convergência tem um sentido teórico bastante claro: caso os acordos 

estabelecidos dentro do Executivo pelos diferentes componentes da coalizão venham a 

ter a sua expressão material (a divisão do orçamento) suscetível de reformulação 

competitiva ou descoordenada no Legislativo, a própria capacidade de manutenção 

dessa agenda comum restaria comprometida. Se as políticas negociadas pelos partidos e 

contidas no orçamento presidencial não puderem ser mantidas, inviabilizada estaria a 
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própria concepção de articulação da coalizão em torno dessas políticas. Assim, a 

maiores poderes de intervenção do Executivo na manutenção da sua proposta 

orçamentária correspondem melhores condições de assegurar a coordenação da coalizão 

transversal.  

Os poderes orçamentários, portanto, impactam não apenas o peso do presidente 

como um ator processual na arena legislativa, mas também a capacidade de 

alavancagem que terá para captar o apoio dos parlamentares por meio da formação de 

coalizões. Por conseguinte, uma variância significativa desses poderes terá efeitos muito 

relevantes na dinâmica da relação entre Poderes no presidencialismo de coalizão. E, 

com efeito, o acréscimo de poderes de agenda orçamentários nas duas últimas 

Constituições democráticas faz parte, como variável explicativa, do cerne de modelos 

teóricos relevantes sobre a democracia brasileira, o que é a razão de receber, neste 

trabalho, um aprofundamento de sua caracterização factual e analítica. Sobre este tema, 

Fabiano Santos enfatiza os efeitos específicos da mudança no poder de agenda 

orçamentário sobre a diferenciação entre os resultados da dinâmica de funcionamento 

dos dois regimes históricos:  

[..] somente o direito exclusivo de iniciativa em matéria orçamentária 
pode explicar por que os partidos parlamentares brasileiros se 
projetaram como uma importante instituição para a coordenação do 
comportamento dos legisladores, desde a promulgação da 
Constituição de 1988. Embora as medidas provisórias sempre sejam 
uma ferramenta poderosa nas mãos do presidente, seus efeitos mais 
decisivos se restringem às situações em que as políticas ideais para o 
presidente divergem muito das políticas ideais do legislador mediano. 
[..]  
O monopólio do poder executivo em assuntos distributivos retirou da 
alçada dos congressistas um instrumento fundamental para manter e 
ampliar sua influência política.[..] 
Nessas circunstâncias, a cooperação com os partidos parlamentares é a 
melhor estratégia para aumentar seu poder de barganha frente ao chefe 
do Executivo. Isso explica por que, ao contrário do que ocorreu no 
regime de 1946-1964, um comportamento partidário minimamente 
disciplinado é essencial para os atuais legisladores brasileiros. 
(SANTOS, 2003, pp. 22-23)85  
 

                                                 
85 Contraste-se isso com a fragilidade do poder das lideranças parlamentares na República de 1946, onde “a aparente 
ausência de intervenção da liderança, baixos níveis de unidade nas votações e a ausência de “marés partidárias” 
ocorrem de forma conjunta” (“no apparent leadership intervention, low levels of unity in legislative voting, and the 
absence of partisan tides all occur together”  - LYNE, 2008 p. 300).  
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Conforme sugere o trecho acima, o impacto do poder de agenda não é apenas de 

natureza processual, favorecendo o executivo no processo decisório de matérias postas à 

deliberação parlamentar. A iniciativa privativa em matéria orçamentária impacta a 

relação entre Poderes (ou, mais precisamente, o equilíbrio do jogo entre o presidente e 

cada parlamentar individual) de forma muito mais profunda: tendo o parlamentar 

interesse em ações políticas de natureza distributiva, o monopólio do presidente para 

iniciar o processo de decisão nessa matéria implica uma posição muito mais forte à 

mesa de negociação, uma vez que ele detém poder de gatekeeper para a obtenção, pelo 

parlamentar, deste tipo de resultado. 

Esta visão da relevância da variável orçamentária para o jogo de formação de 

coalizões é compatível, inclusive, com o resultado preliminar de pesquisas comparativas 

recentes sobre o presidencialismo:  

Nossa revisão bastante preliminar sugere que os presidentes recorrem 
a diversos recursos para construir apoio legislativo em diferentes 
contextos culturais e políticos. Na América Latina, os poderes sobre o 
orçamento e a gestão de gabinetes surgiram como as ferramentas 
dominantes para fortalecer os poderes presidenciais na definição de 
agenda. (CHAISTY; CHEESEMAN; POWER, 2012, p. 13)86 

 

Assim, para esses autores, os poderes orçamentários despontam entre os mais 

fortes nos presidencialismos latino-americanos, quando comparados com os da recente 

democratização pós-soviética ou africana, revelando a plausibilidade de sua inserção em 

modelos mais genéricos da dinâmica de coalizões nesse regime de governo. 

 

2.8 – Poderes de agenda orçamentária e a experiência histórica brasileira 

 

Neste ponto, é preciso definir com maior precisão analítica o conceito de “poder 

de agenda” com que vamos trabalhar ao longo da análise. Para efeitos de nosso exame, 

                                                 
86 Our very preliminary review here already suggests that presidents draw upon diverse resources to construct 
legislative support in different cultural and political contexts. In Latin America, budgetary authority and cabinet 
management have emerged as the dominant tools used to buttress the agenda-setting power of presidents. 
(CHAISTY; CHEESEMAN; POWER, 2012, p. 13) 
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poder pode ser definido como “a capacidade de iniciativa política para inserir na agenda 

política alternativas que correspondam a preferências ou interesses dos atores” 

(MONTERO, 2009, pp. 54, tradução nossa)87. Esta capacidade engloba: 

- o direito de formular e expressar preferências (MONTERO, 2009, pp. 54); 

- o direito de que suas preferências sejam consideradas de forma igualitária nas 

ações de governo (MONTERO, 2009, pp. 54); 

- o direito de propor, iniciar e modificar a legislação (MONTERO, 2009, pp. 

54); 

- o direito de determinar os ritmos e sequências de procedimentos ao longo do 

processo de tomada de decisão. (MONTERO, 2009, pp. 54).  

- a capacidade de alterar unilateralmente o status quo, a qual permite inverter os 

custos de alteração do mesmo em desfavor dos que adotam posição contrária 

(LIMONGI; FIGUEIREDO, 2009, p. 1; BRAGA, 2011, pp. 89-93); 

- as limitações dos parceiros do jogo em realizar modificações (ou emendas) nas 

decisões submetidas à votação – quer por exiguidade de tempo para coordenação da 

ação coletiva, quer por restrições formais ao emendamento (LIMONGI; FIGUEIREDO, 

2009, p. 1; BRAGA, 2011, pp. 89-93). 

Tem especial relevância dentro do conceito de poder de agenda a capacidade de 

atuar como veto player (“um ator individual ou coletivo cuja concordância é necessária 

para uma decisão acerca de política pública”, TSEBELIS, 1995, p. 29388). Assim, 

caberá examinar se as mudanças institucionais discutidas trazem aumento do número de 

                                                 
87 “[..] la capacidad de iniciativa política para insertar en la agenda política alternativas que correspondan a 
preferencias o intereses de los actores” (MONTERO, 2009, pp. 54).  Deve-se esclarecer, portanto, que o conceito de 
“poder de agenda” aqui concebido não se confunde com a análise mais geral do agenda-setting ou acesso de temas à 
agenda pública (definida como o conjunto dos problemas que provocam um debate público, incluindo a intervenção 
ativa das autoridades públicas - MÉNY; THOENIG, 1992, p. 120- 126; CAPELLA, 2012).    
88 [..] “an individual or collective actor whose agreement is required for a policy decision.” (TSEBELIS, 1995, p. 
293). Cabe ressalvar desde já que a análise de poderes institucionais de veto não poderá senão alcançar uma das três 
variáveis explicativas da estabilidade de políticas (TSEBELIS, 1995, p. 293), qual seja, o número de veto players, 
sem poder entrar em qualquer discussão sobre a congruência ou a coesão entre eles. Isto porém é uma força da análise 
tanto quanto possa ser uma eventual fraqueza, já que a comparação entre dois “períodos democráticos” envolve 
comparar períodos profundamente heterogêneos em termos de composição do Executivo e do Legislativo, tanto entre 
si quanto dentro de cada um deles.  
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veto players nas decisões em torno da política orçamentária (e, como consequência, se 

reduzem a capacidade de implementação de mudanças nas políticas públicas - 

TSEBELIS, 1995, p. 297).  

De outra parte, significativo para o controle de agenda do presidente é o 

aumento relativo da capacidade de iniciar ou colocar na mesa as propostas vis-à-vis a 

capacidade meramente reativa de bloquear a sua inclusão, o que representa uma 

vantagem significativa na policy making (TSEBELIS, 1995, p. 325; AMORIM NETO, 

1994, pp. 22-23). 

Portanto, o poder de agenda abrange tanto o timing quanto a capacidade de veto 

(“capacidade de determinar não só que propostas serão consideradas pelo Congresso, 

mas também quando o serão”, FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999, p. 23). Nesse eixo, 

incluem-se a exclusividade da iniciativa das decisões, exclusividade esta que “permite 

que o agente ‘manipule’ as preferências do colegiado, dentro de certos parâmetros, e o 

induza à cooperação” (BRAGA, 2011, pp. 90), bem como a capacidade de acelerar a 

votação de uma matéria abreviando o tempo de espera ou suprimir instâncias 

institucionais que poderiam representar poder de veto89 (BRAGA, 2011, pp. 92). 

Dentro do quadro institucional apontado na seção anterior, para Fabiano Santos 

(SANTOS, 2003) o Congresso de 1946 tinha a capacidade de prover ele mesmo as 

demandas pork que fundamentam as estratégias individualistas de campanha dos seus 

integrantes90. Isto decorre tanto da prerrogativa de produzir o próprio projeto de 

orçamento diante da omissão do Executivo em propô-lo quanto da ausência de limites 

explícitos relativos ao aumento de despesa no projeto de orçamento (SANTOS, 2003, 

pp. 88-89), o que virá a ser codificado da forma exatamente oposta na carta 

constitucional de 1988 (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999, pp. 25 e 44-46). 

Esta capacidade fazia com que a dependência do legislador individual frente ao 

Executivo (e frente aos partidos como eventuais brokers dessa relação) fosse pequena 
                                                 

89 Este é o caso, por exemplo, da prerrogativa regimental, em um corpo legislativo, de avocar para o plenário matérias 
que estão sob jurisdição de suas comissões, quando estas se mostrem hostis ou obstrucionistas frente à preferência do 
detentor desta prerrogativa (seja a maioria do plenário, seja o seu presidente ou qualquer um que detenha esta 
capacidade regimental).  
90 O que é consistente com a visão da conexão eleitoral centrada na política estadual – para uma detalhada resenha 
sobre a literatura nesse sentido, cf. AMORIM NETO, 1994, p. 22 
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na esfera orçamentária, cabendo então como ferramenta de cooptação somente a 

patronagem tout court (isto é, a distribuição de cargos públicos como forma de 

distribuição de poder decisório). Em face de baixa coesão e disciplina partidárias, o 

Executivo tinha que ampliar a extensão da patronagem àqueles partidos nominalmente 

na oposição, de forma a criar coalizões superdimensionadas (VASSELAI, 201191) cujo 

tamanho maior que o mínimo necessário à formação de maioria destinava-se a 

compensar uma já esperada indisciplina que enfraqueceria os totais de voto favoráveis 

ao governo nos partidos de sua própria base – o que tem o efeito de reforçar, quase em 

profecia autocumprida, a própria falta de coesão governista, já que os parlamentares 

cooptados convivem com uma formação com baixa credibilidade e a própria rejeição 

que suscita a entrega de patronagem aos seus opositores (SANTOS, 2003A, pp. 66-67).  

O reforço dos poderes de agenda presidenciais (orçamentários e também legislativos em 

geral) em 1988 permite aos presidentes controlar em muito maior medida as decisões 

legislativas, inclusive as orçamentárias, e com isso retirar dos parlamentares a 

prerrogativa de obter por conta própria os recursos políticos essenciais para seu 

interesse eleitoral (SANTOS, 2003, pp. 58-82). Esta mudança acarretará, de forma 

reflexa, o fortalecimento dos partidos enquanto brokers da negociação entre as partes 

(tanto para o presidente, para o qual a disciplina partidária reduz a possibilidade de 

quebra de acordos, quanto para os legisladores, que passam a ver nos partidos coesos 

um agente de negociação mais forte e com maior poder dissuasório contra eventuais 

quebras de acordos pelo Executivo - SANTOS, 2003, pp. 84-95). 

A capacidade decisória presidencial sobre o Orçamento da União significa, de 

fato, ferramenta de alavancagem política na gestão de maiorias presidenciais - 

impactando, portanto, diretamente a dimensão da gestão da formação de coalizões, que, 

como vimos, também tem efeito direto na dominância presidencial92. Por óbvio, poderes 

                                                 
91 Para uma descrição conceitual de uma coalizão superdimensionada ou oversized, cf. TSEBELIS, 1995, pp. 303-
304. Para uma abordagem da ambiguidade da posição do principal partido oposicionista do período (a UDN) em 
relação à participação de suas facções no governo (o fenômeno da “UDN chapa branca”), cf. BENEVIDES, 1981 
218-239; NOGUEIRA, 2005, pp. 294-296 
92 Levando em conta, inclusive, a conclusão de Montero (2009, pp. 227 e 248-249) de que a predominância 
legislativa dos presidentes latino-americanos depende fortemente dos seus poderes formais no processo legislativo em 
sentido estrito, mas também de outros fatores explicativos na dimensão partidária e eleitoral. Para uma revisão mais 
extensa do debate específico sobre os efeitos do orçamento na gestão de coalizões e algumas de suas lacunas 
empíricas, cf. VASSELAI; MIGNOZZETTI, 2014, pp. 819-825. Para uma defesa da centralidade dos poderes 
orçamentários (junto com o poder de decreto em sentido amplo) como ferramenta de governabilidade, cf. Cheibub 
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orçamentários maiores tendem a aportar um resultado também maior em termos de 

predominância presidencial, independentemente dos demais poderes legislativos 

formais - controlar o orçamento e o seu potencial de oferta de pork é, por excelência, 

uma forma de manter em mãos ferramentas de barganha para negociar com os partidos 

pela disciplina em torno da agenda presidencial93 - especialmente se, como apontamos 

no parágrafo anterior, as negociações na arena partidária são um componente importante 

do sucesso presidencial. Neste sentido, a literatura atribui ao Brasil posição 

extremamente forte em relação aos poderes presidenciais sobre orçamento – de fato, a 

mais forte dentre todos os países latino-americanos (PNUD, 2004)94. 

Em síntese, na visão da literatura, as democracias de 1946 e 1988 diferem 

substancialmente em termos de capacidade decisória e governabilidade, e essa diferença 

decorre de diferentes poderes de agenda presidencial (legislativo e orçamentário), bem 

como de diferentes arranjos de coalizão em função desse novo poder relativo – uma vez 

que permaneceram constantes variáveis da maior importância, como o caráter 

multipartidário da política e o sistema eleitoral proporcional com lista aberta. Dentro 

desta visão diferencial, a variação dos poderes em relação ao orçamento é variável 

central de muitos dos modelos desenvolvidos para explicar a dinâmica das relações 

entre poderes e a governabilidade do regime atual.  

2.9 – Contextualização histórica dos momentos constituintes 

 

A discussão analítica das regras institucionais das duas últimas Constituições 

democráticas brasileiras poderá ser melhor interpretada se forem presentes alguns 

elementos do contexto histórico específico em que se cada uma foi produzida, 

                                                                                                                                               
(2007, p. 154), que aponta que a maiores poderes presidenciais nessas duas dimensões correspondem maiores 
chances de sobrevivência do presidencialismo democrático (o que significa serem eles ferramentas chave para 
minimizar paralisia decisória ou impasses institucionais). 
93 Para outras visões acerca da inserção do pork barrel na formação de coalizões no presidencialismo brasileiro, cf. 
AMES; PEREIRA; RENNÓ, 2011; ALSTON; MUELLER, 2005; MESQUITA, 2008, p. 15-35;; BITTENCOURT, 
2012, pp. 17-28). A questão do efeito dos poderes orçamentários sobre o equilíbrio entre os Poderes, ademais, é 
objeto de alertas ainda mais abrangentes na literatura: “Se os parlamentos são impedidos de sequer considerar como 
recolher e distribuir o dinheiro público, então o legislativo torna-se pouco mais do que um fórum de debates ou um 
homologador pro forma de decisões de terceiros. (“If legislatures are prevented from even considering how to collect 
and distribute public moneys, then the legislature becomes little more than a forum for debate or a rubber stamp”. 
MORGENSTERN; POLGA-HECIMOVICH; SHAIR-ROSENFIELD, 2013, p. 65). 
94 PNUD, 2005, Compendio estadístico, p. 76, Tabla 43. Os indicadores quantitativos dessa fonte são corroborados 
pelas descrições de Stein (2007, pp. 173 e 247-248) e Blöndal; Goretti; Kristensen (2003, pp. 114-122). 



70 
 

 

ressaltando (ainda que sumariamente) as circunstâncias similares e as especificidades de 

cada momento constitucional. Ambas as Cartas foram deliberadas por assembleias 

convocadas pela ordem político-jurídica de ditaduras imediatamente anteriores, 

assembleias estas que testemunharam o choque entre pressões continuístas e forças de 

mudança e aggiornamento; as linhas de resistência desses choques e as suas resultantes 

finais, no entanto, foram significativamente distintas em um e em outro momento.  

A Assembleia de 1946 funcionou como constituinte exclusiva até a promulgação 

da Constituição, e durante esse período conviveu com um Executivo detentor de todos 

os poderes discricionários herdados do Estado Novo e exercidos sem qualquer hesitação 

(NOGUEIRA, 2005, pp. XXIV-XXV e 19). Getúlio Vargas, até poucos meses antes 

detentor do poder absoluto, nela foi o grande eleitor (seus votos individuais em nove 

Estados elegeram grande parte da bancada do PTB, e a nova estrutura de articulação do 

governo central com o poder oligárquico - por ele transformada e que se manteve por 

meio do PSD - foi a grande beneficiária das regras eleitorais  – NOGUEIRA, 2005, pp. 

8-12), e o grande personagem em torno do qual girava a dinâmica política do país (não 

obstante ter sido pessoalmente ausente e silencioso – NOGUEIRA, pp. 205 e 443-444; 

LIRA NETO, 2014, pp. 90-93). Em síntese, a configuração de forças na Assembleia foi 

dada pelas instituições da ditadura: um PSD majoritário organizado em torno das elites 

burocrática e agrária cooptadas pelo Estado Novo (reforçado por uma regra de sobras 

eleitorais que lhe conferia maioria automática), um PTB diretamente dependente do 

carisma e dos votos pessoais de Vargas, e uma oposição fragmentada e minoritária com 

dificuldades de adentrar o jogo do poder (NOGUEIRA, 2005, pp. 12-17). 

No entanto, esse colegiado de “conservadores com tendências liberais e que 

faziam concessões ao proletariado” (BALEEIRO, 2012, p. 11) não se mostrava 

completamente infenso a algum grau de inovação institucional. No âmbito eleitoral, 

Barbosa Lima Sobrinho destaca que as rupturas essenciais com as regras asfixiantes da 

república oligárquica, rupturas essas ocorridas sucessivamente ao longo da década de 

1930, foram mantidas e inclusive constitucionalizadas em 194695. Com efeito, o 

                                                 
95 São rupturas como essas a representação proporcional, o voto secreto, os poderes da Justiça Eleitoral, a 
simplificação da expedição do diploma (eliminando definitivamente as comissões de “verificação de poderes” do 



71 
 

 

contexto macropolítico da convocação da Constituinte era de um significativo conflito 

no interior do bloco de elites no poder em torno do modelo de desenvolvimento 

capitalista a ser adotado (modelo este que o Estado Novo havia internalizado de forma 

definitiva para o aparelho estatal e, portanto, para a regulação jurídico-constitucional), 

em paralelo com um conflito entre esses blocos no poder com os interesses populares 

emergentes no âmbito das massas urbanas recém-incorporadas ao processo de 

desenvolvimento capitalista (BRAGA, 1996, pp. 9-10). A própria derrocada do regime 

ditatorial teria sido uma consequência dessa cisão na cúpula civil-militar do bloco no 

poder, a qual fica mais evidente no confronto das eleições de 1945, nas quais uma 

aliança entre a burocracia do Estado Novo e as oligarquias agrárias elege Dutra em prol 

de uma continuidade da intervenção estatal e da dinâmica sociopolítica populista, em 

detrimento da opção de integração liberal agroexportadora defendida pelas frações de 

capital bancário e comercial agrupadas em torno de Eduardo Gomes (BRAGA, 1996, p. 

11). Ora, se é verdade que existe no âmbito da Constituinte o conflito intraelites (em 

torno do modelo nacional-desenvolvimentista, da intervenção estatal e da 

industrialização), esse conflito é profundamente relativizado pela pequena força 

numérica do bloco da oposição liberal (basicamente integrado pela UDN), e pela 

pressão nacional e internacional pelo alinhamento dos dois lados do bloco no poder 

contra os interesses populares urbanos (em particular contra a atuação do PCB ao tentar 

colocar-se à frente desses interesses). A resultante final dessa dominância da dimensão 

vertical (bloco no poder vs. massas urbanas emergentes) sobre o conflito intraelites será 

uma produção normativa relativamente homogênea (até mesmo conciliatória) em 

termos socioeconômicos, iniciando um marco normativo em que necessariamente esteja 

contemplada a ação estatal de fomento (naturalmente, desigual) aos grupos envolvidos 

no pacto desenvolvimentista: burocracia estatal, empresariado industrial, oligarquia 

agrária – em particular aquela não vinculada à exportação – e os assalariados urbanos – 

estes últimos nos termos e condições em que se subordinam por meio da estrutura 

sindical corporativista (BRAGA, 1996, p. 11). Assim, um grau significativo de 

concessões no âmbito das regras de jogo democrático, de direitos civis e de um marco 

global que permitisse a intervenção estatal na economia em busca da industrialização e 
                                                                                                                                               
próprio Legislativo), todos inaugurados pelo Código Eleitoral de 1932, e a nacionalização dos partidos políticos 
(BALEEIRO, 2012, pp. 25 e 31-37; SANTOS, 2007, pp. 39-40).  



72 
 

 

de algum grau de regulação de conflitos sociais pôde ser alcançado mesmo com a 

herança autoritária que permeava a sociedade e em especial a maioria formada nas 

eleições para a Assembleia.  

O processo legislativo sob o qual essas concessões mútuas foram negociadas foi 

bastante concentrado: uma Comissão Constitucional de poucos membros, com perfil 

consistentemente conservador, produziu e votou um projeto único96. Esse projeto foi 

encaminhado ao Plenário e somente então recebeu emendas dos parlamentares 

individuais (NOGUEIRA, 2005, pp. 139-141 e 340-341; BRAGA, 1996, pp. 12-13). 

Após uma primeira votação em bloco, no qual foi aprovado por unanimidade (à exceção 

da bancada do PCB – NOGUEIRA, 2005, pp. 353-354), foram votadas as emendas 

apresentadas. As votações faziam-se em bloco, em função dos pareceres da própria 

Comissão Constitucional (seu substitutivo após acolher algumas das emendas teve 

preferência de votação), e a possibilidade de destacar emendas não acolhidas para 

votação em separado foi extremamente limitada em função do exercício de ampla 

discricionariedade por parte do presidente da Constituinte em acolher ou não, e em 

estabelecer procedimentos de votação acelerada, dando à posição da Comissão uma 

notável dominância decisória (e, portanto, silenciando eventuais vozes dissidentes – 

NOGUEIRA, 2005, p. 452-453)97. Em outras palavras, os elementos centrais dos pactos 

de concessões mútuas puderam ser consagrados no texto constitucional sem que se 

abrissem espaços para posições reformistas mais extremadas e, até mesmo, para um 

leque demasiadamente amplo de interesses setoriais minoritários.  

O produto constitucional, portanto, resgatou os elementos centrais do 

experimento fracassado de 1934, a reforma das instituições da República Velha que 

nem por isso deixou de ser conservadora no sentido de manter o poder institucional nas 

                                                 
96 Essa Comissão subdividiu-se em subcomissões temáticas para elaborar capítulos e seções, mas ao final todos os 
textos foram votados pelo conjunto da Comissão, que foi quem determinou em última instância o texto do projeto 
resultante (NOGUEIRA, 2005, pp. 340-341). Em sentido contrário, Aliomar Baleeiro (um dos mais destacados 
constituintes de 1946) vê esse processo como aberto, pelo fato da própria Comissão não trabalhar em cima de um 
anteprojeto predefinido (ao contrário do que ocorrera em 1891 e 1934), por trabalharem as subcomissões em trechos 
independentes entre si e pela própria possibilidade de apresentação de emendas em plenário (BALEEIRO, 2012, pp. 
9-10).  
97 Ausentes no projeto da Comissão mas objeto de várias emendas que sequer foram levadas à votação pelo 
presidente, estão os pilares da manutenção da ordem institucional conservadora: direito a voto dos analfabetos, 
reforma agrária, legislação trabalhista e social no campo, e pluralismo e liberdade sindical (NOGUEIRA, 2005, 
respectivamente pp. . 493-494, 495, 508 e 509). 
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mãos das minorias (NOGUEIRA, 2005, p. XXIX; SANTOS, 2007, pp. 39-40; 

BALEEIRO, 2012, p. 1098). De fato, alguns invariantes imobilistas provenientes da 

ruptura autoritária de 1930 (restrições ao direito de greve, a estrutura sindical 

corporativa, as diferentes formas de leis de segurança nacional autoritárias, a restrição 

ao voto do analfabeto) sobreviveram pelo menos até 1988 (NOGUEIRA, 2005, p. XXI). 

Por outro lado, funcionou uma superestrutura política relativamente moderna e alinhada 

com os padrões ocidentais contemporâneos de democracia e formulação de políticas 

públicas  

No desenho do funcionamento estatal, em particular, a Constituição de 1946 

trouxe um notável fortalecimento dos poderes formais do Legislativo. Oliveira (2009, p. 

20) identifica no contexto de generalizada rejeição à experiência vivida pelos políticos 

sob o Estado Novo a origem de uma adesão interpartidária a esse reequilíbrio radical de 

forças (ao menos em nível formal): 

Os parlamentares de modo geral, mesmo aqueles que receberam 
atenções do Estado Novo, guardavam mágoas da dependência 
humilhante imposta pelo autoritarismo e aproveitaram a oportunidade 
da elaboração constitucional para criar antídotos contra a sedução da 
violência. Esses fatos marcaram o espírito da maioria dos constituintes 
e certamente contribuíram para que a Assembleia de 1946 revelasse 
generalizado interesse em reduzir os poderes do Executivo e reforçar e 
ampliar os do Legislativo, a fim de que não se voltasse aos tempos 
obscuros do autoritarismo. Tal dicotomia marcou o texto da 
Constituição de 1946, desequilibrando os poderes, não em favor do 
Executivo, como fizera a Carta de 1937, mas agora do Legislativo. 
(OLIVEIRA, 2009, p . 20) 

 

Outra abordagem para a hipertrofia relativa do Congresso, esta de natureza 

analítica e coerente com o contexto geral acima indicado, é a que aponta como um 

objetivo central dos constituintes a minimização o risco de que Vargas (cuja 

performance eleitoral sugeria grande probabilidade de seu retorno ao poder pelo voto 

nas eleições imediatamente subsequentes, com apoio das massas urbanas e sob 

compromissos com essas massas) pudesse dispor de recursos institucionais poderosos 

                                                 
98 Barbosa Lima Sobrinho (in BALEEIRO, 2012, p. 25) alega que tanto 1934 quanto 1946 são reações a um longo 
autoritarismo anterior (a República oligárquica e o Estado Novo), e que portanto muito do conteúdo político dessas 
Constituições teria razões para ser semelhante.  
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para implementar políticas que contrariassem os interesses conservadores majoritários 

(SANTOS, 2007, pp. 48-51). Neste sentido, o texto constitucional pactuado teria 

assegurado, em benefício dos grupos situados à direita e centro-direita do espectro 

ideológico99, que “nenhum presidente poderia levar a cabo um programa de reformas e 

políticas de alocação de valores sem a concordância e cooperação do ator mediano no 

Legislativo” (SANTOS, 2007, p. 51) 

Seja qual for o motivo, persiste na literatura a noção de que o Legislativo ganhou 

em 1946 um enorme poder de agenda. Somente ele100 poderia propor emendas à 

Constituição; por conseguinte, em suas mãos ficavam as chaves que impediam a 

abertura das barreiras essenciais da ordem conservadora inseridas no próprio texto da 

Carta101. Também foram ampliados os seus poderes de fiscalização e a sua possibilidade 

de participar da Administração como ministros sem perder o mandato (BALEEIRO, 

2012, pp. 11-12). Ainda no âmbito das finanças públicas, a Constituição lançou bases 

concretas de um retorno ao federalismo102, instituindo partilhas da arrecadação tributária 

e organizando melhor as competências fiscais dos entes federativos. Inaugurou também 

os primeiros mecanismos de vinculação de receitas, para educação103 e fundos de 

desenvolvimento regional (BALEEIRO, 2012, pp. 12-13).  

Significativamente, os dispositivos relativos a orçamento e fiscalização 

orçamentária (arts. 73 a 77) não parecem ter sido objeto de polêmica na assembleia: a 

sua redação é praticamente igual tanto no projeto original da Comissão Constitucional, 

no substitutivo da Comissão acolhendo emendas de Plenário e no texto final aprovado 

(NOGUEIRA, 2005, pp. 616-617). Isto parece indicar que os poderes orçamentários - 

que concernem mais de perto à nossa pesquisa – foram pacificamente considerados 

                                                 
99 Os quais, como vimos, dominavam a Constituinte e especialmente a Comissão Constitucional. 
100 Por meio de iniciativa de um quarto da Câmara ou do Senado, ou de metade dos legislativos estaduais assim 
posicionando-se por maioria absoluta. 
101 Dentre estas, incluem-se as já mencionadas restrições ao voto do analfabeto, às condições de viabilidade de 
reforma agrária, à legislação social no campo e à liberdade sindical.   
102 “Retorno” quando comparado à centralização do Estado Novo; suas bases, evidentemente, são distintas das do 
federalismo da República Velha.  
103 Neste ponto, é preciso apontar uma pequena imprecisão do relato de Baleeiro (não obstante o seu protagonismo na 
redação dos capítulos financeiros e tributários da Carta de 1946): a Constituição Federal de 1934 já previa em seu art. 
156 a vinculação de receitas de impostos (10% para a União e municípios, 20 % para os Estados e DF) na 
manutenção e desenvolvimetno do ensino (CUNHA, 2001, p. 139).  
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pelos constituintes como peças integrantes desse mecanismo de recuperação de sua 

capacidade de intervenção.   

Já quanto à Constituição de 1988, a redemocratização na qual ela esteve inserida 

representou outra tentativa de superação do autoritarismo imediatamente anterior, na 

qual enfrentaram-se politicamente as forças continuístas e um movimento de 

transformação. Neste caso, porém, a magnitude das pressões de renovação mostrou-se 

bem mais significativa do que a que condicionou o pacto intraelites de 1946, e o grau de 

consenso e concessões mútuas relativamente menor104.   

O país que envolveu a constituinte de 1988 vivia uma superposição de 

“camadas” ou “estratos” presentes na cultura política brasileira, derivados da herança de 

diferentes épocas da história nacional, e cada um desses estratos teria gerado um 

determinado impulso dentro do conjunto de constituintes, condicionando assim uma 

fração do texto constitucional (SOUZA; LAMOUNIER, 1990, pp. 86-89). O primeiro 

impulso foi o de uma reação “anti-colonial” ao individualismo liberal que até então 

servira de vestimenta formal ao constitucionalismo brasileiro (peça importante do 

mecanismo secular de autoritarismo e imobilismo): de nada serve, argumentam os 

constituintes, proclamar direitos individuais e liberdades civis tradicionais (que, 

certamente, são incorporados à nova Carta) sem introduzir como sujeitos de direitos 

materiais e processuais as entidades coletivas (que passam a ter protagonismo em todos 

os espaços institucionais) e sem inserir formalmente uma série de princípios muito 

distantes do individualismo liberal (a formulação de um quadro de ações afirmativas em 

favor de minorias; a proclamação de padrões de moralidade diferentes dos tradicionais, 

como a família monoparental, as uniões consensuais e a igualdade de gêneros no âmbito 

familiar; a garantia de direitos materiais coletivos aos índios, especialmente o acesso à 

terra; por fim, e principalmente, a incorporação de um vasto rol de direitos sociais, 

econômicos e trabalhistas definidos de forma muito concreta como parte do patrimônio 

                                                 
104 Bonavides (2013, p. 72-73) chega a dizer que a elaboração de constituições em processos, como o brasileiro de 
1988 ou o espanhol de 1979, de transição pactuada com regimes autoritários anteriores não representa senão uma 
outra forma do exercício de poder constituinte derivado, tão grande é a limitação que o contexto político impõe às 
opções constituintes. 



76 
 

 

individual dos trabalhadores105). Esta primeira mobilização, aliás, terá sido grandemente 

facilitada pelo fato das doutrinas de direito constitucional contemporâneas à constituinte 

terem ampliado significativamente a defesa de um papel ativista e diretamente 

transformador para as constituições. (BONAVIDES, 2013, p. 85) 

O segundo impulso, aparentemente paradoxal, é a incorporação plena da herança 

de Vargas ao sistema institucional brasileiro. Na dimensão política, o retorno das 

eleições diretas para os cargos majoritários (em especial a presidência) em um 

presidencialismo com concentração de poderes no chefe do Executivo – descartando as 

veleidades parlamentaristas do anteprojeto da Comissão Afonso Arinos - resgata a 

inserção plebiscitária da relação direta do presidente com a população, essência 

instrumental do pacto populista; nesse âmbito, a previsão inovadora de eleições em dois 

turnos tanto poderia minimizar (por exigir coalizões pré-eleitorais mais amplas) quanto 

aprofundar o caráter plebiscitário da presidência. Do outro lado, a eleição parlamentar 

manteve o desenho de 1946, ou seja, quase o inverso do preconizado para o Executivo: 

representação proporcional sem cláusula de barreira (permitindo a proliferação de 

partidos) e mallaportionment em favor dos Estados menores na distribuição de cadeiras. 

Na dimensão sindical, a nova Constituição consolida o sindicalismo corporativista do 

monopólio territorial de representação registrado no Estado (embora derrubando as 

restrições ao direito de greve e à sindicalização de servidores públicos). No âmbito 

econômico a Constituição incorpora plenamente o papel intervencionista do Estado na 

atividade econômica e repete restrições nacionalistas ao papel do capital estrangeiro em 

alguns setores. O paradoxo é apenas aparente: nos três âmbitos, a incorporação da 

agenda Vargas no centro do desenho institucional brasileiro consagra as características 

da polity que já havia sido ensaiada na democracia de 1946 como a via possível da 

materialização pelo sistema político das opções constitucionais em termos de jogo 

político e conteúdo de políticas públicas.  

Por fim, a terceira “camada” decorreu de uma rejeição combinada e simultânea 

das limitações da democracia representativa de 1946 e da experiência de sua supressão 

                                                 
105 Cabendo aí a observação de que esse impulso de reversão dos padrões de estratificação social via dispositivos 
constitucionais não conseguiu romper a cidadela da estrutura de propriedade fundiária, que permaneceu em grande 
medida intocada em seus aspectos fundamentais.  
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no regime militar, dando origem a um viés participacionista que pretendeu fazer 

conviver com as instituições representativas uma série de elementos da democracia 

direta ou participativa106. De forma transversa, a própria redistribuição de receitas 

fiscais em favor dos governos subnacionais teria o potencial de impor uma significativa 

devolução de autoridade, reduzindo o papel do governo federal. Mais ostensivamente, o 

exercício direto da soberania pelo povo foi consagrado como uma das normas 

programáticas mais visíveis e frequentes no texto constitucional, registrando-se em 

nível constitucional figuras como iniciativa popular, plebiscito e referendo, ampliando-

se o direito de voto facultativo aos maiores de 16 anos, criando-se uma série de ações 

judiciais que canalizam intervenções diretas do indivíduo em questões coletivas, e 

legitimando-se para as mesmas também os agentes coletivos; além de uma série de 

outras cláusulas programáticas incentivando a participação e consulta popular em 

políticas públicas.   

Esse fracionamento dos eixos da Constituição é explicado não só pelas origens 

mais profundas, mas pelas circunstâncias procedimentais da Constituinte (SOUZA; 

LAMOUNIER, 1990, pp. 81-83). O processo de elaboração foi altamente 

descentralizado: parlamentares foram eleitos para uma constituinte não-exclusiva 

(incidindo também no voto do eleitor considerações outras de política ordinária); a 

definição dos capítulos teve características bottom-up, com comissões temáticas 

gerando textos parciais de suas jurisdições, textos esses que em seguida foram 

consolidados em várias instâncias (Comissão de Sistematização, relator geral e 

Plenário) por meio de votações isoladas, seguido de emendas e destaques de plenário. 

Assim, o voto majoritário foi negociado artigo por artigo, resultando em diferentes 

arranjos em função da issue envolvida. Em outra dimensão, que adiante será explorada, 

a sucessão de votações - sempre por maioria simples - em que uma decisão poderia ser 

renegociada fazia com que qualquer interesse particularista que tivesse o apoio de um 

grupo suficientemente grande (não necessariamente a maioria) e que não ferisse 

diretamente o interesse majoritário poderia ser incorporado à Constituição, 

independentemente do seu grau de importância como princípio ou norma organizadora 

dos poderes estatais, num log-rolling em grande escala e até mesmo indiscriminado 
                                                 

106 Quanto a esse último eixo de democracia participativa, no mesmo sentido, BONAVIDES, 2006, p. 80. 
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(COUTO; ARANTES, 2006, pp. 43-44; SOUZA; LAMOUNIER, 1990, pp. 83-86; 

PRAÇA; NORONHA, 2012). 

No âmbito das regras de jogo, esse difícil compromisso entre forças opostas 

resultou em uma retomada apenas parcial dos poderes do parlamento, amplos em 1946 e 

quase inteiramente suprimidos quando da queda do regime democrático. Poderes de 

agenda legislativos extremamente generosos concedidos ao presidente (inclusive o 

poder de decreto por meio de medida provisória) convivem com tentativas de 

contrapeso, dentre as quais se incluem: a formalização da universalidade orçamentária; 

exigências diversas de controle legislativo na modificação do orçamento e na própria 

tramitação das medidas provisórias; requisitos de formais de prestação de contas; queda 

do quórum para a derrubada de vetos (GOMES, 2013, pp. 42-45; FIGUEIREDO; 

LIMONGI, 1999, pp. 23-26 e 41-43). Bonavides (2013, pp. 73-78) enxerga essa 

manutenção das prerrogativas presidenciais não como uma opção deliberada de desenho 

institucional equilibrado, mas como um excepcionalismo decorrente da força do 

continuísmo representado por um bloco conservador poderoso na assembleia (o 

“Centrão”) em aliança com o próprio presidente José Sarney (que interferiu diretamente 

na atividade constituinte, inclusive fazendo uso, tal como Dutra em 1946, dos poderes 

da legislação autoritária ainda não suprimida por um novo marco constitucional)107. 

Como já apontado na seção 2.3 acima, esse poder de agenda é uma das faces de um 

desenho extremamente centralizado do processo decisório legislativo em mãos não só 

do presidente (seu principal foco) como também dos líderes partidários, situação no 

qual o Regimento Interno das casas legislativas - especialmente o da Câmara dos 

Deputados elaborado em 1989, pouco depois da promulgação da Constituição, tendo 

por eixo a implementação da centralização decisória alvitrada pela Carta 

(FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999, pp. 27-31 FIGUEIREDO; LIMONGI, 2006, pp. 

255-257). Sob esta visão, combinada com o processo de várias instâncias de votação já 

referido acima, a Carta de 1988 (ao contrário de 1946) não teria sido um conjunto 

negociado em sua totalidade como pacto constitucional, mas sim a resultante final de 

um conjunto de decisões isoladas (às vezes transacionadas, às vezes definidas de forma 

                                                 
107 Sobre a clivagem dos  blocos parlamentares na Constituinte de 1987-88, cf. também PRAÇA, 2013, pp. 107-108. 



79 
 

 

conflitiva por maiorias contingentes). E a inovação talvez sui generis do processo de 

1988, também pendendo para os poderes parlamentares, terá sido a constitucionalização 

de um vasto rol de políticas públicas (GOMES, 2013, pp. 45-47) por meio da 

consagração no texto constitucional (do qual somente podem ser retirados por uma 

supermaioria legislativa) de princípios e regras substantivas de política pública. Esse 

fenômeno de constitucionalização de políticas é apontado por Couto e Arantes (2006) 

como tão marcante que tem obrigado o país a suportar desde então um processo 

constituinte quase permanente, na medida em que a proliferação de decisões sobre 

políticas governamentais específicas108, por estarem estas formalmente inseridas no 

texto constitucional, exige que a implementação de políticas públicas concretas 

diferentes por parte de sucessivos governos posteriores (condição mesma de viabilidade 

da alternância no poder) seja materializada por meio de novas decisões que demandam a 

solenidade e os altos custos de transação e de formação das maiorias necessárias para as 

mudanças constitucionais. Neste caso, o Legislativo constituinte fixou por si próprio 

uma agenda futura para o país, estendendo para o futuro “ganhos sociais dos grupos que 

tinham influência ou representação na Assembleia Nacional Constituinte, em um nível 

em que a influência do Executivo seria mais limitada” (GOMES, 2013, pp. 45)109. 

No âmbito especificamente orçamentário, a resultante já foi ressaltada nas 

seções 2.4 e 2.5 deste trabalho: uma retomada de prerrogativas parlamentares de 

modificar o orçamento, convivendo com ampla capacidade de intervenção decisória 

direta do Executivo e limitações parciais ao poder de emendar110. Também Oliveira 

(2009, pp. 86-87) enfatiza o retorno apenas parcial do poder orçamentário do Congresso 

vis-à-vis os temos vigentes nas Constituições da ditadura: os componentes que antes 

excluíam completamente o Legislativo da discussão orçamentária (proibição de 

emendas modificando ou aumentando a despesa, aprovação do orçamento por decurso 

                                                 
108 Mais precisamente, dispositivos constitucionais concernentes à esfera de policy, ou seja, decisões concretas que 
deveriam derivar, a cada ciclo político-eleitoral, do jogo político (politics) desenvolvido sob as regras e parâmetros 
institucionais que conformam as regras desse mesmo jogo político (polity). Tais dispositivos configurariam 30 % do 
texto original da Constituição, e as reformas do período FHC teriam ampliado o número de dispositivos desta 
natureza. (COUTO; ARANTES, 2006, pp. 46-49 e 53). 
109 Opção esta questionável no âmbito de um pacto constitucional, porque “[..] impõe a vontade momentânea de uma 
maioria conjuntural às maiorias futuras, cerceando-lhes [..]” (COUTO; ARANTES, 2006, p. 52) 
110 Para uma descrição passo a passo das definições institucionais sobre orçamento em cada momento da Canstituinte 
de 1988 , Cf. PRAÇA, 2013, p.p. 110-119 e AFONSO, 2015. 
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de prazo, exclusão dos principais componentes de política social e econômica do 

orçamento votado) foram eliminados, mas sem retornar integralmente às regras de 1946 

de “total liberdade do Congresso Nacional [que] acabava tanto por descaracterizar a 

proposta do Executivo como, na prática, por excluir o Legislativo da decisão efetiva 

sobre a alocação dos recursos111.” (OLIVEIRA, 2009, p. 87). Assim, a nova Carta 

impõe no seu artigo 166 alguns limites ao poder de emendas que tornariam viável a 

intervenção legislativa sem que esta redundasse em um orçamento financeiramente 

insustentável112.  

                                                 
111 Esta visão retrospectiva do sistema de 1946 por parte do constituinte de 1988 é também relatada por Guardia 
(1992, p. 85), segundo o qual alegava-se então que o excessivo número de emendas e a falta de indicação dos 
recursos a custeá-las eram fatores que na realidade enfraqueciam o Legislativo, por deixar nas mãos do Executivo a 
decisão final sobre quais projetos contidos no orçamento seriam executados dentro das disponibilidades financeiras. 
112 Praça (2009, p. 124) descreve a rationale histórica dessa posição “intermediária” por meio dos argumentos de 
Mário Henrique Simonsen em audiência de comissões temáticas da Constituinte em abril de 1987, defendendo um 
meio termo entre as duas Constituições anteriores (1946 e 1967), que ao mesmo tempo vedasse a criação de despesa 
sem indicação da fonte de recursos mas, por outro lado, à semelhança do que existiria na constituição alemã, 
permitisse a qualquer parlamentar propor despesas sempre que indicasse a fonte de receita correspondente.  
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3 – Desenho da pesquisa e aspectos metodológicos  
 

 

Os objetivos da pesquisa definem a sua natureza primordialmente descritiva. O 

desenho utilizado para a pesquisa, como já sugerido na justificativa, é o método 

comparativo (LIJPHART, 1971), captando as mudanças no aspecto estudado (poderes 

presidenciais em relação ao Orçamento da União) que ocorrem entre os períodos 

constitucionais democráticos de 1946-1964 e de 1988, aproveitando a oportunidade de 

que esta comparação diacrônica, no mesmo país, tem o potencial de controlar um 

grande número de variáveis que não seriam controláveis em comparações internacionais 

(LIJPHART, 1971, p. 689)113.  

Naturalmente, a opção pela comparação direta entre os dois períodos 

democráticos tem o custo associado à lógica da “estática comparativa”114, deixando de 

abordar o potencial explicativo do exame da trajetória histórica entre ambos, que 

mostraria elementos de continuidade e ruptura ao longo do período autoritário 

intercorrente115. No entanto, um estudo de trajetória excederia em muito as 

possibilidades deste trabalho e exigiria todo um outro aparato teórico-metodológico, 

razão pela qual este estudo pode apenas traçar, em alguma medida, passos preliminares 

a uma investigação com essas características. 

                                                 
113 É certo que esta comparação não é que controla potencialmente mais variáveis, pois “[..] o controle nunca pode ser 
perfeito; o mesmo país não é realmente o mesmo em épocas diferentes” (“[..] the control can never be perfect; the 
same country is not really the same at different times.”, LIJPHART, 1971, p. 689). Porém, o máximo de controle 
seria obtido comparando sincronicamente unidades regionais da mesma polity – o que é impossível para os objetivos 
de pesquisa, uma vez que é exatamente o caso em que “o sistema político nacional constitui ele mesmo a unidade de 
análise (“the national political system itself constitutes the unit of analysis”, LIJPHART, 1971, p. 689). 
114“Os economistas referem-se ao estudo de como uma variável econômica responde a mudanças em seu ambiente 
como estática comparativa. [..] O termo comparativa refere-se a comparar uma situação “antes” e uma “depois”. O 
termo estática refere-se à ideia de que a comparação é feita depois que todos os ajustes foram concluídos, ou seja, 
devemos comparar uma situação de equilíbrio com outra.”  (VARIAN, 1992, pp. 31-32, tradução nossa, grifos no 
original) 
“Economists refer to the study of how an economic variable responds to changes in its environment as comparative 
statics. [..] The term comparative refers to comparing a before” and an “after” situation. The term statics refers to the 
idea that the comparison is made after all adjustments have been “worked out;” that is, we must compare one 
equilibrium situation to another.”  (VARIAN, 1992, pp. 31-32, grifos no original) 
115 Nobrega Jr. (2008, p. 89) aponta a influência de períodos autoritários precedentes na mudança institucional 
envolvendo os poderes presidenciais em toda a América Latina; Cheibub (2007, pp. 136-164) oferece um modelo 
mais generalizado da influência de um imediato passado de regimes ditatoriais sobe a própria viabilidade de 
sobrevivência de uma democracia.  
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No que se refere às variáveis operacionalizadas, comparar-se-ão os poderes 

presidenciais em relação ao orçamento por meio de duas de suas dimensões: o poder 

normativo formal (regras institucionais) e seu efeitos concretos expressos nos números 

do orçamento federal. Isto representa uma triangulação de dados (“coletar informações 

de várias fontes, mas tendo em vista a corroboração do mesmo fato ou fenômeno”, YIN, 

2005, p. 126), buscando convergir evidências como várias fontes de avaliação do 

mesmo fenômeno. 

O levantamento das alterações no poder de agenda presidencial sobre o 

orçamento foi realizado a partir dos textos normativos (Constituição Federal e 

Regimentos Internos) complementados pela literatura técnica de orçamento publicada 

no período entre 1946 e 1964, que acentua ou relativiza algumas interpretações 

sugeridas pela literalidade do texto das leis. Com efeito, as regras institucionais podem 

ser estabelecidas no nível mais elevado da hierarquia jurídica (a Constituição Federal), 

mas também existem aquelas que são estabelecidas por normas internas ao Legislativo 

(regimentos, resoluções) ou mesmo por outras práticas ou normas regulamentares 

quando tenham incidência e relevância sobre o processo decisório116. Por isso, faz-se 

necessário buscar os dados em “práticas correntes, não simplesmente normas legais 

(“current practices, not simply legal norms” - DÖRING, 2001, p. 152) - não apenas nos 

textos legais, mas também em textos técnicos e de doutrina jurídica que representem o 

“estado da arte” da técnica orçamentária em cada momento, em especial para o período 

de 1946 cujas fontes apresentam mais lacunas (MIRANDA, 1953; COELHO, 1952; 

COELHO, 1958; MAXIMIANO,1954). A informação relativa a essas regras será 

abordada com o auxílio de indicadores elaborados a partir da listagem e parametrização 

numérica das situações em cada uma das dimensões normativas examinadas. Esses 
                                                 

116 É importante olhar além das regras formais e incorporar à análise o estudo das práticas concretas. Como os 
capítulos seguintes mostrarão, nos países latino-americanos enfocados neste volume, as práticas concretas podem 
diferir significativamente das regras escritas. Enquanto as leis e regulamentos ajudam a determinar o 
comportamento dos atores e, portanto, afetam os resultados orçamentários, isso também ocorre com práticas 
orçamentárias informais que não estão codificadas na lei. Um foco exclusivamente em regras formais levaria a uma 
caracterização muito incompleta do funcionamento do processo orçamentário e seu impacto nos resultados fiscais. 
(SCARTASCINI; STEIN, 2009, p. 5, tradução nossa) 
It is important to look beyond formal rules and incorporate the study of actual practices into the analysis. As the 
subsequent chapters will show, in the Latin American countries of focus in this volume, actual practices may differ 
significantly from the written rules. While laws and regulations help determine the behavior of actors and thus affect 
budget outcomes, so do informal budget practices that are not written into law. A sole focus on formal rules would 
lead to a very incomplete characterization of the workings of the budget process and its impact on fiscal outcomes. 
(SCARTASCINI; STEIN, 2009, p. 5) 
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indicadores serão analisados individualmente e, subsidiariamente, adaptados a um 

formato metodologicamente consistente com indicadores comparativos internacionais 

disponíveis na literatura.  

A segunda dimensão, os números do orçamento, será levantada pela 

sistematização dos dados orçamentários (o projeto de lei encaminhado pelo Presidente 

da República ao Congresso, o texto final aprovado pelo Legislativo, e o balanço da 

respectiva execução), em termos dos grandes parâmetros (valores agregados de receita e 

despesa, valores da despesa por órgãos e valores da despesa por natureza) nos períodos 

1947-1963 e 1996-2013117. Esses dados também serão utilizados para a construção de 

indicadores (quocientes simples e combinações um pouco mais complexas) que servirão 

como síntese das informações disponíveis na massa de dados para fins de discussão das 

hipóteses. 

Essa pesquisa nas fontes normativas será ainda confrontada, quando possível, 

(também com especial ênfase para o período de 1946, pela dificuldade de informação) 

com testemunhos publicados de atores do processo orçamentário que contemplem a sua 

experiência quanto à efetiva concretização dessas regras institucionais e eventuais 

distorções na sua aplicação, na medida em que tais testemunhos estejam disponíveis. 

Para o período atual, fontes desse tipo de manifestação já estão em grande medida 

sistematizadas em estudos específicos sobre o sistema orçamentário (BEZERRA, 1999, 

e PRAÇA, 2013); para a democracia de 1946, poucos estudos enfocam especificamente 

o tema orçamentário (AMES, 1986118; CORE, 2014), sendo apenas possível localizar 

algumas menções ao tema em relatos de atores políticos em que, incidentalmente, 

abordam-se suas experiências com o orçamento federal (FURTADO, 1989, pp. 40, 49, 

99 e 160; OLIVEIRA, 2009, pp. 20 e 52; CAMARGO et. al., 1986, pp. 300-304), que 

representarão o universo disponível para esse tipo de corroboração. 

                                                 
117 A um primeiro exame, esta sequência temporal pode parecer excessivamente exaustiva no que se refere à 
quantidade de informação a tratar, mas a limitação do grau de detalhamento dos dados faz com que seja factível 
levantá-los. As razões específicas para a escolha de cada um dos limites dos marcos temporais analisados está 
discutida em detalhe no Apêndice 2.  
118 Boa parte do conteúdo desse texto mencionado também se encontra em AMES (1987), com o acréscimo de uma 
breve contextualização sobre a história política brasileira e de considerações sobre desenvolvimentos imediatamente 
posteriores ao golpe de 1964. Como o conteúdo relevante para este estudo coincide em ambos, sendo mais completo 
no artigo de 1986, somente esse texto será utilizado.  
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Por fim, o capítulo 5 traz ainda uma análise exploratória combinando dados 

primários e secundários (abrangendo tanto os números do orçamento quanto 

informações de trabalhos historiográficos e memorialísticos) com algumas 

interpretações já formuladas sobre os fenômenos descritos, visando a montar um quadro 

inicial de três grandes aspectos da realidade das finanças públicas brasileiras: o perfil 

expansionista da ação dos presidentes de 1946 em política fiscal; a existência de uma 

considerável parcela de despesas extraorçamentárias; e a importância relativa do 

fenômeno da patronagem via concessão de empregos e cargos públicos. Este quadro – 

talvez mais adequadamente chamado de mosaico, por reunir fragmentos de informação 

de várias origens – tem por finalidade sugerir, indutivamente, delineamentos úteis aos 

modelos comparativos entre as diferentes instâncias de nosso presidencialismo de 

coalizão, no que diz respeito ao efeito desses três fenômenos sobre tais modelos. Pelo 

seu caráter intrinsecamente exploratório, esta parte do estudo não pode aspirar, como 

nas outras seções, a um percurso metódico pelo conjunto de dados nele mencionado. 

Seu resultado será apontar a plausibilidade de algumas sugestões sobre o que considerar 

– ou não – na construção dos modelos comparativos. Adota-se como inspiração 

metodológica desse trecho do estudo o que Celso Furtado confessa quando descreve a 

gênese de sua Formação Econômica do Brasil: 

Diante de um tema tão vasto como era a formação da economia 
brasileira, sabia que seria difícil manter o mesmo nível de abstração 
ou grau de generalidade, razão pela qual inclinei-me a pintar um vasto 
afresco, onde cada segmento estruturado teria o valor de uma 
sugestão, de um convite para que o leitor continuasse pensando com 
sua própria cabeça. O importante era estimular outras pessoas a 
aprofundar a investigação. O livro seria uma coleção de hipóteses com 
demonstrações apenas iniciadas ou sugeridas. (FURTADO, 1985, p. 
205)  

 

A técnica de coleta de dados é, portanto, a da pesquisa documental, quer em 

suportes bibliográficos, quer eletrônicos. Quanto às fontes respectivas, as normas 

institucionais estão registradas em publicações oficiais; os detalhes de sua aplicação 

constam em manuais técnicos, e os testemunhos dos atores estão dispersos por estudos e 

relatos biográficos igualmente publicados. No que tange aos valores do Orçamento da 

União, trata-se de colher diretamente os dados primários.  
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Para este segundo âmbito de pesquisa (os dados orçamentários), as dificuldades 

de sua obtenção, conciliação e organização ao longo da pesquisa sugerem que uma 

contribuição importante deste trabalho pode ser a de disponibilizar séries sistematizadas 

da despesa e receita orçamentárias para esses períodos democráticos, passíveis de serem 

utilizadas por estudos posteriores que tenham por foco o orçamento público federal 

durante as fases democráticas brasileiras. Para essa finalidade, fez-se a opção de 

apresentar no Apêndice 2 o máximo possível de informação sobre os dados levantados, 

incluindo considerações extensas sobre as fontes dos dados, as estratégias de 

confirmação e conciliação entre elas, e problemas específicos de superação de eventuais 

lacunas e inconsistências. Para fins de reprodutibilidade da pesquisa, apresenta-se no 

mencionado Apêndice a totalidade dos dados primários utilizados para a produção dos 

indicadores, bem como o valor de todos os indicadores produzidos, o que permite a 

verificação independente de qualquer cálculo ou resultado alcançado. Desta maneira, o 

corpo principal do texto indicará tão somente os valores finais de resultados ou 

indicadores utilizados para a discussão das hipóteses, ficando liberado da necessidade 

de apresentar exaustivamente o conjunto de informações manejadas – conjunto este que, 

em troca, fica inteiramente disponível para exame e confirmação no Apêndice 2.  

Cabe, ainda, explicar aqui duas opções de apresentação textual adotadas para 

facilitar a leitura fluente do estudo. Primeiro, utiliza-se para o referenciamento de 

algumas das fontes primárias (compostas por longas coleções de documentos seriados, 

um para cada exercício) um sistema de referenciamento simplificado, por siglas, 

informando de maneira imediata a natureza do documento-fonte (balanços gerais, 

pareceres prévios às contas de governo, etc.) e o ano a que se refere. Assim, os 

documentos-fonte são referenciados por siglas na forma: “TTaa”, onde “TT” é o tipo de 

documento (CG: Parecer Prévio do Tribunal de Contas da União às Contas de Governo; 

PCPR: Prestação de Contas do Presidente da República; BGU: Balanço Geral da União; 

PLOA: Projeto de Lei Orçamentária), e “aa” é o ano a que o documento se refere. Isto 

se faz porque tais fontes são repetidamente citadas, fazendo com que a utilização 

contínua do sistema padronizado formal de referenciamento torne os textos muito mais 

longos e de difícil leitura. Consta do Apêndice 3 a referência bibliográfica padronizada 
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de cada um desses documentos, associando-as à referência simplificada utilizada ao 

longo do texto.  

A segunda observação a este respeito é a utilização intensa de notas de rodapé 

quando da apresentação de trechos e dados extraídos dessas mesmas fontes primárias e 

de relatos biográficos, que são importantes para caracterizar em detalhe as práticas e 

percepções dos atores envolvidos (autoridades do Executivo e parlamentares). Trata-se 

de um dilema de alguma forma inevitável quando uma investigação centra-se no uso 

intensivo dos dados primários. Aqui também se optou por não sobrecarregar o texto 

principal com cada um desses elementos de comprovação e reforço, para não dificultar a 

compreensão da linha de raciocínio sob exposição, sendo porém imprescindível que ao 

leitor sejam apresentados os excertos que contém o suporte para uma determinada 

afirmação ou inferência; tendo em vista a natureza contextual dessa apresentação (ou 

seja, a associação entre cada ponto da narrativa teórica e o seu suporte factual 

específico), não é possível utilizar a técnica de agrupar esses elementos empíricos em 

Apêndices isolados, tornando inevitável o recurso intenso às notas.  
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 4 – As regras institucionais do orçamento: as inovações da Constituição de 1988 
frente ao regime democrático anterior  
 

4.1 – Parâmetros de levantamento e interpretação 

O presente capítulo traz uma sistematização da informação empírica sobre as 

regras institucionais relativas ao papel dos Poderes da República na elaboração do 

orçamento, comparando as duas últimas ordens constitucionais democráticas no que 

tange a tais regras, sugerindo uma quantificação preliminar sob a forma de indicadores. 

Ao concebê-los, tem-se em mente a advertência de Wehner (2010, p. 138) no sentido de 

que cada um desses construtos é a expressão numérica de uma prévia – e 

necessariamente cuidadosa – elaboração teórica119.  

Para efeitos de operacionalização do conceito de poder de agenda, utiliza-se uma 

coleção ampliada das variáveis de poderes presidenciais desenvolvidas inicialmente por 

Shugart e Carey (1992, pp. 133-146)120 com detalhamentos de poderes de especial 

relevância no âmbito orçamentário. Para cada critério de caracterização do poder de 

agenda, foi construído um indicador de poderes presidenciais que varia de zero a um 

(quanto mais próximo de um, maior o poder do Presidente vis-à-vis o Legislativo); para 

a definição dos valores, foram distribuídas entre zero e um todas as possíveis variações 

desse critério, sempre ordenadas de forma crescente de forma tal que a um maior valor 

do indicador corresponda uma situação de maior poder institucional do Executivo frente 

                                                 
119 Um dos principais desafios à literatura institucionalista em temas fiscais é desenvolver a sua análise teórica dos 
arranjos institucionais. Arranjos institucionais a serem incluídos em índices compostos de vários itens são 
frequentemente selecionados com base em conjecturas e breves argumentos informais. Esse baixo investimento 
teórico é ressaltado pelos resultados negativos apresentados aqui para uma série de hipóteses institucionalistas. É 
necessário um trabalho muito mais cuidadoso para teorizar adequadamente arranjos institucionais individuais. Isto 
ajudará os pesquisadores a focalizarem nas instituições realmente relevantes e a compreender melhor as condições 
sob as quais determinados mecanismos têm um certo efeito. (WEHNER, 2010, p. 138, tradução nossa) 
One of the primary challenges to the fiscal institutionalist literature is to develop its theoretical analysis of 
institutional arrangements. Institutional arrangements that are included in multiitem indices are often selected on the 
basis of conjectures and short informal arguments. This theoretical underinvestment is underscored by the negative 
results presented here in relation to a number of institutionalist hypotheses. Much more careful work is needed to 
properly theorise individual institutional arrangements. This will help researchers to focus on the truly relevant 
institutions and to better understand the conditions under which particular mechanisms have a certain 
effect.(WEHNER, 2010, p. 138) 
120 Tais variáveis originais em SHUGART; CAREY (1992)  são a capacidade de veto (total, parcial ou pocket veto), 
as condições de derubada do veto, a iniciativa exclusiva da lei orçamentária e os poderes unilaterais de decreto. 
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ao Legislativo121. Esta avaliação é inspirada na metodologia de construção de 

indicadores comparativos de potencialidade institucional legislativa apresentada por 

Montero (2009, esp. pp. 182-189) e na tabela de avaliação de poderes presidenciais de 

SHUGART; CAREY (1992, p. 155), com ampliações e adaptações a partir da tipologia 

de WEHNER (2010), voltada para o estudo das relações entre Executivo e Legislativo 

no âmbito especificamente orçamentário122. Cabe lembrar que os poderes examinados 

não são apenas prerrogativas formais de autoridade, mas também incorporam variáveis 

de capacidade organizacional (tempo para processamento da informação; especialização 

técnica): os custos de transação (necessários à superação dos problemas de ação coletiva 

envolvidos na decisão legislativa) e de agência (relativos à assimetria de informação vis-

à-vis o Executivo) fazem com que os poderes formais de decisão não sejam uma 

condição suficiente para assegurar a influência legislativa no processo orçamentário 

(WEHNER, 2010, p. 37).  

Outra menção importante é que um exame de poderes de agenda orçamentários 

só faz sentido se considerado o contexto procedimental desta proposição legislativa 

específica, com um caráter periódico e único (ou seja, deve haver um orçamento por 

exercício fiscal, e apenas um123) e um prazo determinado para a sua sanção. Assim, 

algumas medidas de avaliação de poder de agenda que fazem sentido no contexto 

legislativo geral deixam de ser aplicáveis para este exame específico: são critérios tais 

como o controle do calendário de discussão e votação por parte das comissões, o poder 

de gatekeeping das comissões ao reter ou obstruir o acesso de matérias ao plenário, e o 

                                                 
121 A título de exemplo, se a um determinado critério correspondam três situações institucionais possíveis, estas 
assumirão os valores de 0, 0,5 e 1, sendo 0 o de menor poder institucional do presidente e 1 o maior. Se forem quatro 
situações, os valores ordenados serão de 0, 0,33, 0,66 e 1, e assim sucessivamente.  
122 Uma primeira versão dessa classificação é apresentada em WEHNER, 2008. Embora existam outras tipologias 
com essa finalidade específica de estudos orçamentários (SANTISO, 2004; PNUD, 2005), a escolha por Wehner 
deve-se a vários fatores. Em primeiro lugar, o seu foco contempla diretamente a relação entre Poderes, enquanto os 
demais buscam avaliar prioritariamente fatores de boa governança e outcomes fiscais, sem entrar na análise dos 
efeitos políticos decorrentes do processo orçamentário. Além disso, a tipologia de Wehner contempla quesitos com 
mais granularidade. Por fim, a adoção de seus critérios permitirá a comparação com uma base de dados mais ampla 
que a dos demais, restritos ao universo latino-americano. 
123 Sem prejuízo de eventuais modificações, as quais mesmo que aprovadas significam não outra lei em vigor, mas 
uma modificação ao orçamento, que permanece único.  
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direito de iniciativa legislativa irrestrita de membros e comissões (DÖRING, 2001, p. 

150-152)124.  

Em seguida, far-se-á a uma breve aplicação dos dois casos brasileiros estudados 

a uma escala comparativa de poderes de agenda orçamentários de países da OCDE 

(WEHNER, 2010). Trata-se de uma primeira aproximação do grau absoluto de poderes 

presidenciais em relação ao orçamento, tomando como parâmetro de comparação uma 

amostra de países desenvolvidos (a partir de critérios de mensuração equivalentes aos 

utilizados para o caso brasileiro), e tem por objetivo analítico subsidiar a posterior 

interpretação dos dados brasileiros com uma avaliação preliminar da posição de cada 

um dos dois casos examinados em relação a um parâmetro externo.  

A seguir, os quesitos utilizados para caracterização dos poderes orçamentários 

são identificados individualmente, com os respectivos critérios de atribuição de valores 

e a lógica da construção de cada um dentro do cenário teórico acima discutido. 

 Iniciativa da proposta orçamentária 

QUADRO 1 - INICIATIVA DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA  

VALORES DO INDICADOR 

0 Iniciativa exclusiva do Legislativo 
0,33 Iniciativa comum aos dois Poderes  
0,66 Iniciativa do Legislativo apenas na omissão da iniciativa do 

Executivo 
1 Iniciativa exclusiva do Presidente 

 

A iniciativa é a competência que um ou mais poderes têm de 

submeter formalmente uma proposta para que seja deliberada. 

                                                 
124 Também não são considerados aqui critérios de categorização envolvendo as sequências de votação do orçamento 
no plenário do Legislativo (votação única da totalidade do orçamento; votação separada de parcelas do orçamento, 
votação inicial da receita e da despesa agregadas, seguida de votação da distribuição individual das despesas, etc.). 
Segundo Döring, estes critérios de sequenciamento das decisões  - embora com evidentes reflexos sobre o resultado 
final em termos de política fiscal e montante do gasto - não afetam diretamente a relação de forças entre Executivo e 
Legislativo que é o objeto do presente estudo (DÖRING, 2001, pp. 154-155). Veremos ao longo do trabalho que 
existiram alegações empíricas, por parte de alguns agentes do processo orçamentário, acerca do impacto que o 
sequenciamento das votações parciais teria no resultado final. No entanto, não se incluem aqui tais critérios por duas 
lacunas básicas. Uma é de natureza conceitual: não localizamos na literatura discussões teóricas acerca do impacto 
desse sequenciamento sobre a dimensão específica das relações executivo-legislativo. A segunda é empírica: não foi 
possível identificar com precisão as regras efetivamente vigentes para o período de 1947-1963 relativamente às 
ordens e procedimentos de votação (na medida em que são detalhamentos procedimentais que não são contemplados 
diretamente nos Regimentos Internos, dependendo de outras deliberações ad hoc das comissões envolvidas). 
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Quando a competência é privativa de um determinado agente, 

apenas ele pode apresentar projeto de lei sobre o assunto. Este 

quesito poderia a priori ser confundido com o posterior, mas tem 

desdobramentos próprios. Primeiro, a iniciativa privativa do 

Executivo é o que torna logicamente significativa a existência dos 

poderes de emendar, pois de outro modo bastaria ao parlamento 

ignorar a proposta presidencial e elaborar seu próprio orçamento 

from scratch125.  De outra parte, embora a circunstância de não-

apresentação da proposta orçamentária possa ser considerada 

medida extrema por parte do Executivo, com pouca relevância 

prática segundo alguns autores126, a privatividade da iniciativa 

das alterações orçamentárias ao longo do ano afigura-se muito 

mais importante: detendo o poder exclusivo de apresentar ou não 

propostas de alteração do orçamento aprovado, o presidente 

ganha muito mais controle sobre o produto legislativo, podendo 

unilateralmente assegurar que o status quo não será alterado 

ainda que o Legislativo tenha interesse nisso.  

                                                 
125 [..]Eu postulo que o executivo faz o primeiro movimento e apresenta uma proposta orçamentária que tem que ser 
aprovada pelo parlamento. Sem esse postulado, os poderes de emenda não seriam importantes, pois o parlamento 
poderia simplesmente elaborar um orçamento de acordo com suas preferências. Na prática, a tarefa de elaborar um 
orçamento para debate no parlamento é tipicamente delegada ao executive. Enquanto alguns parlamentos mantém 
poderes formais de elaborar um orçamento por conta própria, poucos têm as indispensáveis capacidades técnicas 
(Schick 2002). (WEHNER, 2010, p. 20, tradução nossa) 
[..], I assume that the executive makes the first move and tables a budgetary proposal that has to be approved by the 
legislature. Without this assumption, amendment powers would not be important as the legislature could simply draft 
a budget according to its preferences. In practice, the task of drafting a budget for debate in the legislature is 
typically delegated to the executive. While some legislatures retain formal powers to draft a budget on their own, few 
have the prerequisite technical capacity (Schick 2002). (WEHNER, 2010, p. 20) 
126 “Von Hagen (1992: 41) aponta que 'esta possibilidade não tem importância prática'. A premissa de poder de 
iniciativa do executivo é muito realista”.  (“Von Hagen (1992: 41) notes that 'this possibility is of no practical 
importance'. The assumption of executive proposal power is very realistic”  - WEHNER, 2010, p. 20). “Os 
parlamentos geralmente não têm o poder de elaborar propostar orçamentárias As únicas exceções são Alemanha e 
Luxemburgo, e, mesmo aí, essa possibilidade não tem importância prática.”  (“Parliaments generally do not have the 
power to make budget proposals. The only exceptions are Germany and Luxembourg, and, even there, this possibility 
is of no practical importance.”  - DÖRING, 2001, p. 152). Esta possibilidade, ademais, seria contrária à maioria das 
constituições que exigem que o presidente formalize a proposta orçamentária até uma data predeterminada 
(WEHNER, 2010, p. 154). 
 Neste sentido, vemos pouca alavancagem teórica na alegação de SANTOS (2003, pp. 88-89) de que o uso estratégico 
do não-envio da proposta pelo presidente (e a prerrogativa parlamentar de elaborar uma proposta própria para o caso 
de não-envio) seria uma possibilidade analiticamente importante.  
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Este quesito não discute a prerrogativa mais ampla de iniciar 

“money bills”, ou seja, legislação substantiva que implica 

elevação de impostos ou determina obrigações de política pública 

que, indiretamente, implicam aumento de despesa - não se 

confundindo essas obrigações com a alocação específica no 

orçamento anual (DÖRING, 2001, pp. 149-150). Embora exista 

uma evidente interação entre esse tipo mais amplo de iniciativa e 

as decisões orçamentárias at large (na medida em que essas 

medidas de receita e despesa terão influência e farão pressão 

sobre a disponibilidade e a alocação de recursos em cada 

orçamento anual127), os objetivos fixados para o presente trabalho 

estão objetivamente centrados na definição das alocações anuais 

do orçamento (inclusive porque é este o locus de decisão 

específico tratado na literatura como fator diferencial na lógica da 

formação de coalizões).  

 Consequências da não-apresentação de proposta orçamentária 

QUADRO 2 - CONSEQUÊNCIAS DA NÃO-APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

VALORES DO INDICADOR 

0 Legislativo elabora livremente a proposta alternativa 
0,5 Outro texto legal prévia e nominalmente definido (lei 

orçamentária vigente, proposta encaminhada no exercício 
anterior, etc.) é automaticamente considerado a proposta 
orçamentária 

1 Não há procedimento especificado para uma proposta 
alternativa à que não foi enviada pelo Presidente, gerando 
incerteza e indeterminação no processo legislativo 

 

As regras para não-apresentação da proposta orçamentária 

definem o status quo, ou default, com que se defronta o 

Executivo na decisão de iniciar ou não a tramitação formal do 

orçamento, ou seja, o que acontecerá se não for proposto ao 

Legislativo. A iniciativa exclusiva do presidente, sem qualquer 

                                                 
127 Para uma discussão do efeito sobre o orçamento de decisões externas de obrigatoriedade de gastos, cf. 
BITTENCOURT, 2015, pp. 13-15. 
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abertura para criação da proposição por terceiros, torna essa 

autoridade o centro do processo legislativo (SHUGART; 

CAREY, 1992, p. 139). A existência de uma alternativa 

predefinida para a não-iniciativa (por exemplo, o orçamento 

vigente) reduz o espaço de escolha do presidente, mas ainda 

mantém a escolha totalmente em suas mãos – daí ser um 

indicador de maior poder legislativo presidencial do que a 

possibilidade do Legislativo elaborar sua própria alternativa.  

 Escolha dos membros das comissões que votam os pareceres ao 
orçamento 

QUADRO 3 – ESCOLHA DOS MEMBROS DAS COMISSÕES 

VALORES DO INDICADOR  

0 Membros eleitos pelo Plenário da Casa Legislativa nas duas 
Casas 

0,33 Membros indicados pelos líderes partidários (com ou sem a 
nomeação formal pelo Presidente da Casa Legislativa) em 
uma Casa e eleitos pelo Plenário da Casa Legislativa na 
outra 

0,66 Membros indicados pelos líderes partidários (com ou sem a 
nomeação formal pelo Presidente da Casa Legislativa) nas 
duas Casas 

1 Membros indicados livremente pelo Presidente da Casa 
legislativa (sem a anuência dos líderes partidários) 

 

Quanto a este valor, é fato que ambas as Constituições exigem na 

composição das Comissões a mesma proporcionalidade partidária 

presente no Pleno da Casa Legislativa (CF/46, art. 40, parágrafo 

único; CF/88, art. 58, § 1º). Portanto, as prerrogativas de escolha 

deste quesito referem-se aos parlamentares individuais dentro da 

proporção que cabe a cada partido ou bloco. A lógica presumida 

deste quesito para espelhar poder presidencial centra-se em que 

um processo decisório centralizado (isto é, com menos atores) 

permitirá maior predominância do Executivo, pois será mais fácil 
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à coalizão majoritária eventualmente formada pelo presidente 

influenciar e controlar os parlamentares individuais128. 

É preciso apontar que, em condições de divided government, o 

raciocínio deste quesito pode não ser tão direto. Isto porque, 

havendo uma maioria oposicionista unificada no Legislativo, se o 

seu líder pudesse nomear os membros das comissões, o papel do 

Executivo ver-se-ia fragilizado (nesse caso, ao contrário, a 

eleição pelo plenário permitiria que eventualmente membros 

dissidentes da maioria oposicionista pudessem conquistar as 

posições, ultrapassando o bloqueio da liderança da maioria). No 

entanto, esta situação é exatamente aquela que brilha por sua 

ausência no presidencialismo de coalizão brasileiro, caracterizado 

entre outras coisas por multipartidarismo e inexistência de uma 

clara maioria parlamentar surgida exclusivamente das urnas 

(conforme discutido no Capítulo 2). Por isso, entendemos 

inteiramente válido aplicar esse gradiente de poderes para os dois 

casos brasileiros, reconhecendo que sua aplicação a uma situação 

hipotética de bipartidarismo efetivo (que não ocorre em nenhuma 

das experiências brasileiras estudadas) exigiria uma 

requalificação da escala. 

 Tramitação bicameral ou não 

QUADRO 4 - TRAMITAÇÃO BICAMERAL 

VALORES DO INDICADOR 

0 Tramitação inteiramente bicameral em ambas as Casas 
0,5 Votação em sessão conjunta (com necessidade de 

aprovação nas duas casas) 
1 Votação em sessão bicameral (com maioria simples do 

conjunto dos parlamentares) 
 

                                                 
128 “[..] é importante se os líderes partidários podem ou não remover e substituir parlamentares indisciplinados de 
seus próprios partidos em reuniões importantes das comissões (“[..]it is important whether or not party whips may 
remove and replace recalcitrant MPs of their own party from crucial committee meetings.” - DÖRING, 2001, p. 150). 
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A necessidade de aprovação por cada uma das casas (mesmo em 

sessão conjunta) acrescenta mais um ponto de veto, elevando o 

custo de aprovação da agenda proposta pelo presidente, o que 

reduziria o seu poder individual. 

 Participação de Comissões especializadas na matéria 

QUADRO 5 – PARTICIPAÇÃO DAS COMISSÕES ESPECIALIZADAS 

VALORES DO INDICADOR (PARA UMA TRAMITAÇÃO BICAMERAL) 

0 Há intervenção de comissão especializada em ambas as 
casas antes da votação do respectivo plenário 

0,5 Há intervenção de comissão especializada em apenas uma 
das casas antes da votação do respectivo plenário 

1 Não há interveniência de comissão especializada em 
orçamento em nenhuma das casas legislativas antes da 
votação do respectivo plenário 

 

A lógica presumida deste quesito para espelhar poder presidencial 

é a de que, sendo as comissões um elemento central à dinâmica 

legislativa e à capacidade institucional do parlamento (em 

qualquer das vertentes de estudos legislativos), a sua supressão 

no processo decisório levaria necessariamente ao 

enfraquecimento da atuação parlamentar: 

Comissões parlamentares fortes e qualificadas dão aos 
legislativos meios de desenvolver sua especialização e cumprir 
suas funções de accountability e controle sobre o orçamento 
público. As comissões de orçamento e de contas públicas são 
comissões parlamentares estratégicas. (SANTISO, 2004, p. 62, 
tradução nossa)129 

 

 Com efeito, as comissões especializadas elevam a produtividade 

legislativa pela divisão do trabalho (notadamente quando se tem 

em mente que o orçamento, sob as restrições que impõe o seu 

caráter periódico e seu calendário necessariamente fixo, compete 

                                                 
129   “Strong and capable parliamentary committees enable legislatures to develop their expertise and fulfill their 
accountability and oversight functions in public budgeting. The budget and public accounts committees are strategic parliamentary 
committees.” (SANTISO, 2004, p. 62). 
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pelo tempo do parlamento com todas as demais medidas 

legislativas); reduzem a assimetria de informação a partir do 

acúmulo de conhecimento decorrente da especialização – não só 

para a decisão alocativa inicial mas também (e em especial) para 

assegurar por meio de uma adequada fiscalização que essa 

decisão será tornada concreta na execução – reduzindo deste 

modo os custos de agência que pesam sobre a legislatura 

(WEHNER, 2010, p. 40)130. Sobre a importância da comissão 

especializada em orçamento como base de poder dos 

parlamentares no Brasil de 1988, cf. PRAÇA (2013), p. 236. 

 Poder das comissões para deliberar sobre projetos 

QUADRO 6 – PODER DAS COMISSÕES  

VALORES DO INDICADOR 

1 Parecer não-vinculante 
0,5 Parecer não-vinculante, mas com restrições à modificação 

pelo Plenário da decisão da Comissão 
0 Parecer vinculante em caráter definitivo ou terminativo 

(ainda que sujeito a recurso) 
 

A lógica deste quesito é a mesma do anterior relativo à tramitação 

por comissões – sendo a comissão especializada um ator 

importante no empowerment do Legislativo, a dominância 

decisória do posicionamento da comissão (isto é, se o seu parecer 

é apenas opinativo e pode ser desconsiderado pelo plenário, ou se 

há um leque de restrições que dificultem que a posição da 

                                                 
130   A estrutura de mensuração da capacidade das comissões formulada por Wehner (2010, pp. 49-50) é bastante mais 
sofisticada que a aqui apresentada, levando em conta três características distintas de especialização: a existência de uma comissão 
especificamente dedicada à deliberação orçamentária (não compartilhada com outras matérias alheias a esse foco), a existência de 
uma comissão especificamente dedicada à fiscalização, controle e auditoria, e a intervenção deliberativa das comissões temáticas 
(com competências em cada área de política pública) na distribuição do orçamento da respectiva área de jurisdição. Optamos por 
uma versão mais resumida do critério de especialização por dois motivos: primeiro, a vantagem em contar com uma grade de 
valores que contemplasse em conjunto a circunstância da tramitação bicameral (não tendo que ser desdobrada para contemplar 
situações diferentes em cada Casa); segundo, pelo fato de que nossa comparação de todo um período levaria a que os valores na 
escala de Wehner fossem diferentes para a mesma Casa em épocas distintas sob uma mesma Constituição (como se verá no caso da 
Câmara dos Deputados entre 1946 e 1964), o que levaria a ambiguidades conceituais na aplicação da escala original. Para efeitos 
da lógica principal do trabalho, portanto, adotamos a categorização mais simplificada exposta neste trecho; apenas para fins de 
comparação com os dados internacionais de Wehner, mais adiante, far-se-á uma adaptação às suas escalas, com as inevitáveis 
imprecisões decorrentes da imputação de valores aproximados.  
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comissão seja modificada) significará também uma posição mais 

forte do parlamento131.  

 Simetria entre os poderes das duas Casas Legislativas 

QUADRO 7 – SIMETRIA DE PODERES ENTRE AS CASAS  

VALORES DO INDICADOR 

0 Ambas as Casas têm exatamente o mesmo poder de veto 
sobre a matéria (bicameralismo completamente simétrico) 

0,5 Uma das Casas tem poder de veto sobre as deliberações da 
outra na matéria 

1 Uma das Casas não tem qualquer poder deliberativo sobre a 
matéria, sendo a decisão inteiramente dependente da outra 
(bicameralismo completamente assimétrico) 

 

A lógica deste quesito para espelhar poder legislativo presidencial 

é a de que quanto mais simétricos forem os poderes das duas 

Casas de um legislativo bicameral, mais poderão ambas as Casas 

atuarem plenamente em seu papel como veto players (diminuindo 

proporcionalmente a discricionariedade do Executivo sobre a 

decisão final).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131  Para uma discussão sobre o sentido institucional do poder terminativo das comissões, cf. FIGUEIREDO; 

LIMONGI, 1999, p.43.  
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 Consequências da não-aprovação da lei orçamentária (default) 

QUADRO 8 – CONSEQUÊNCIAS DA NÃO-APROVAÇÃO  

VALORES DO INDICADOR 

0 A não-aprovação do orçamento implica na 
impossibilidade da realização da despesa (no todo ou em 
parte) pelo Executivo até que haja pronunciamento do 
Legislativo.132 

0,33 A rejeição do orçamento implica na vigência de algum 
outro plano financeiro previamente determinado133 

0,66 Não há qualquer previsão explícita no ordenamento para 
a rejeição do orçamento, ensejando insegurança jurídica 
na decisão orçamentária e ampliando a discricionariedade 
do Executivo. 

1 O Presidente tem prerrogativas de realizar despesas com 
base na proposta que apresentou (quer em bases 
provisórias, até a aprovação definitiva do orçamento, 
quer em caráter definitivo, considerando-se a proposta 
como a regra de gasto aprovada)134 

 

A deliberação tempestiva do orçamento é objeto de grande 

atenção no desenho institucional exatamente pelas consequências 

que acarreta a sua ausência em termos de políticas públicas, pois 

não é possível executar a ação pública sem algum tipo de 

mecanismo para realização de despesas135.  

A lógica deste quesito é a de que a ausência de uma alternativa 

eleva os custos políticos da rejeição do orçamento: se a recusa do 

parlamento em aprovar o orçamento não tiver consequências 

significativas, todo o processo orçamentário perde o papel de 

contrato por excelência em matéria de receita e despesa – o 

orçamento pode ser transformado em uma “não-decisão” (VON 

HAGEN, 2007, pp. 39-40). De outro lado, caso o Executivo 
                                                 

132 É o caso típico do “government shutdown” norte-americano (WEHNER, 2010, p. 47-48) 
133 Tipicamente o orçamento do ano anterior, podendo igualmente ser acrescido de outras parcelas de despesas como 
as obrigatórias por lei (caso alemão) – WEHNER, 2010, pp. 28-29 
134 Casos respectivamente da Finlândia e da França (WEHNER, 2010, pp. 29). 
135 “O procedimento parlamentar regulando a apreciação, emendamento e aprovação da despesa orçamentária difere 
do procedimento de aprovação da legislação comum porque sempre será necessário que exista um orçamento, 
enquanto por outro lado um governo é livre para desistir de qualquer outra proposição legislativa.” (“The 
parliamentary process governing the assessment, amendment, and approval of budgetary expenditure differs from the 
process for passing legislation because there must always be a budget, whereas a government is free to drop a bill.” - 
DÖRING, 2001, p. 148) 
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possa gastar livremente os fundos públicos (de acordo com o que 

ele mesmo dispôs em sua proposta) sem que o orçamento esteja 

aprovado, não terá qualquer incentivo para atingir, no processo, 

os acordos legítimos que representem decisões efetivas sobre o 

gasto136. 

                                                 
136 Dorotinsky (2008) oferece um estudo conceitual e empírico desse critério específico de desenho do processo 
orçamentário: 

Em geral, existem duas abordagens mais abrangentes para estruturar o que acontecerá se não se alcançar 
um consenso sobre o orçamento antes do início do ano fiscal. Uma delas enfatiza a importância de ações 
positivas das autoridades para que as despesas sejam continuadas, e portanto dotando as instituições 
relevantes de um poder de veto eficaz sobre novos orçamentos a menos que um consenso seja atingido. 
Compromisso é aí uma característica essencial. A segunda abordagem minimiza a importância de atingir-
se um acordo, e enfatiza a importância da continuidade dos serviços públicos no caso de que não seja 
aprovado nenhum orçamento. Subjacente à primeira abordagem está a premissa de que o custo do não-
acordo é alto, com o governo sendo paralisado no ano fiscal entrante caso não haja orçamento aprovado. 
Nesse caso, a população em geral e os grupos de interesse tenderão a ficarem insatisfeitos e a exercerem 
pressão nos dois Poderes para alcançar algum acordo. A ressalva, naturalmente, é a habilidade e 
capacidade de comunicação política, por meio das quais um dos Poderes – o parlamento ou o executivo – 
pode conseguir persuadir a cidadania de que a culpa é do outro. De qualquer caso, um ou todos os 
partidos políticos supostamente sofrerão nas pesquisas e na eleição se fracassarem em alcançar um 
acordo. Entretanto, a memória é curta, e se um fracasso desses ocorre no início de um mandato, pode não 
surgir como uma questão relevante nas eleições seguintes.   
A segunda abordagem relativiza o entendimento, e as consequências diretas do fracasso em alcançá-lo são 
minimizadas. Pode haver alguma perda residual na reputação das autoridades, uma vez que novas 
despesas para a implementação de novas políticas podem não ser possíveis, e as promessas eleitorais 
podem permanecer descumpridas, dependendo das regras aplicáveis. Nesses casos, algumas despesas 
seriam autorizadas no ano fiscal que se inicia, enquanto não se resolve o impasse entre Poderes.  Nesse 
último caso, diferentes níveis de gastos podem ser autorizados a continuar, e isso pode favorecer o poder 
executivo, o parlamento ou a nenhum dos dois. Por exemplo, na Bolívia, Chile e Suriname, a proposta 
orçamentária do executivo passa a valer – seja permanentemente, seja, como na Bolívia, em bases 
provisórias – se não há orçamento aprovado pelo parlamento no início do ano fiscal. Tais regras 
favorecem o executivo e reduzem o incentivo para que ele faça concessões em relação à proposta que 
apresenta. Em outros casos, o parlamento deve deliberar medidas especiais para permitir a realização da 
despesa, como no Canadá, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Alternativamente, o orçamento aprovado 
para o ano anterior – representando o orçamento consensual mais recente – continua em vigor, com ou 
sem mudanças especiais. Argentina, Colômbia, Portugal, Espanha, Uruguai e a República Bolivariana da 
Venezuela operam sob esse regime. (DOROTINSKY, 2008, pp. 111-112) 
 
Generally, there are two broad approaches to structuring what happens if no budget agreement is reached 
before the fiscal year begins. One emphasizes the importance of positive action by the authorities to 
continue spending, thus empowering the relevant institutions with an effective veto over new budgets unless 
agreement is reached. Compromise is an essential feature. The second approach deemphasizes the 
importance of reaching an agreement, and stresses the importance of continuation of government services 
in the event no budget is enacted. 
Underlying the former approach is the assumption that the cost of non-agreement is high, with the 
government shutting down in the new fiscal year if there is no approved budget. In this event, the general 
population and interest groups are likely to be dissatisfied and exert pressure on both branches to reach 
some agreement. The caveats, of course, involve political gamesmanship and communication, in which one 
branch—the legislature or the executive— might be able to persuade the citizenry that the other is at fault. 
In any event, one or all political parties are thought to suffer in the polls and the election if they fail to 
reach agreement. However, memory is short, and if such a failure occurs early in a term of office, it may 
not manifest itself as an issue in subsequent elections. 
The second approach deemphasizes agreement, and the direct consequences of failure to reach agreement 
are minimized. There may be some residual reputation damage to authorities, as new spending in support 
of new policies may not be realized, and electoral promises may remain unfulfilled, depending on the rules. 
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Para este quesito utilizamos a tipologia de Wehner (2010, pp. 28-

29 e 47-48). Dentro da grade de critérios, a hipótese de ausência 

de uma previsão em norma permanente para o que acontece na 

ausência de votação legislativa do orçamento (caso típico 

brasileiro) está aqui equiparada à situação em que o parlamento 

vota autorizações parciais ad hoc (para desembolsos parciais e 

provisórios, conhecidos como “vote on account” no Reino Unido 

- WEHNER, 2010, p. 48), pois em ambos os casos existe 

insegurança jurídica e indefinição sobre as regras institucionais. 

Apesar dessa hipótese ser considerada pouco frequente, havendo 

poucos exemplos como a Noruega (WEHNER, 2010, p. 28), é 

exatamente o que ocorre com o caso brasileiro em 1988, razão 

pela qual não se lhe pode omitir da grade de critérios.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
In these cases, some spending would be allowed to continue in the new fiscal year, pending resolution of 
the impasse between branches of government.  
In the latter case, different levels of spending may be permitted to continue, and these may favor the 
executive branch, the legislature, or neither. For example, in Bolivia, Chile, and Suriname, the executive 
branch’s budget proposal takes effect—either permanently, or as in Bolivia, on an interim basis—if no 
budget is approved by the legislature by the beginning of the fiscal year. Such rules favor the executive 
branch and reduce the incentive of the executive to compromise at all on the budget proposal. In other 
cases, the legislature must enact special measures to allow spending to occur, such as in Canada, the 
United Kingdom, and the United States. Alternatively, the prior year’s approved budget—representing the 
most recent consensus budget— continues to operate, with or without special adjustments. Argentina, 
Colombia, Portugal, Spain, Uruguay, and República Bolivariana de Venezuela operate under this regime. 
(DOROTINSKY, 2008, pp. 111-112) 
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 Poder de legislar unilateralmente (“poder de decreto”) sobre orçamento – 
abrangência 

QUADRO 9  - PODER DE DECRETO – ABRANGÊNCIA  

VALORES DO INDICADOR 

0 O presidente não pode modificar unilateralmente o 
orçamento 

0,33 O presidente pode modificar unilateralmente o orçamento, 
em casos restritos e listados em rol exaustivo (o que inclui 
também o caso de fixação de um limite quantitativo 
específico como teto das modificações unilaterais 
permitidas ao presidente) 

0,66 O presidente pode modificar o orçamento unilateralmente, 
em casos restritos mas listados em rol exemplificativo, o 
que amplia a discricionariedade da alteração 

1 O presidente pode modificar o orçamento unilateralmente, 
para qualquer objeto de gasto e sem qualquer restrição 

 

Trata-se do poder de decreto no sentido estrito, que não inclui os 

casos de delegação expressa de poderes legislativos pelo 

Congresso em casos específicos, nem de decretos de caráter 

regulamentar ou administrativo (SHUGART; CAREY, 1992, 

respectivamente p. 143 e pp. 144-146). A rigor, embora pareça 

distante de situações radicais como estado de sítio ou similares, a 

abertura unilateral de crédito orçamentário está classificada por 

Shugart e Carey como integrante de “poderes de emergência” 

dessa natureza extrema (SHUGART; CAREY, 1992, pp. 143-

144).  

Embora a terminologia empregada seja bastante distinta, na 

prática este quesito corresponde integralmente ao par de poderes 

de virement137 e de gastar além do previsto no orçamento138, 

                                                 
137 “Virement é a transferência ou realocação dos recursos aprovados entre categorias orçamentárias tais como os 
programas” (“Virement is the transfer or reallocation of approved funds between budgetary categories such as 
programmes.” - WEHNER, 2010, p. 32). “Usou-se, antigamente, entre nós, como ainda em certos países, o transporte 
de dotação onde há sobras, chamado estorno ou virement de crédit. Consistia em aplicar as sobras das verbas que 
demonstravam excesso no suprimento das que tinham carência ou estouravam. [..] A Constituição de 1946 veda o 
estorno de verbas (art. 75).” DEODATO, 1954, p. 294-295 
138 Empiricamente, essa capacidade de gastar além dos créditos (quer em novos programas quer nos já existentes) é 
considerada existente também quando “o orçamento anual inclui qualquer fundo central de reserva para cobrir 
despesas imprevistas” (“the annual budget includes any central reserve funds to meet unforessen expenditures” - 
WEHNER, p. 48). 
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mencionados por Wehner (2010, pp. 36-37, 48-49 e 141-144) 

como componentes da flexibilidade do Executivo modificar 

unilateralmente o orçamento durante a execução orçamentária. 

Com efeito, a realização de despesas não autorizadas ou 

superiores às constantes no orçamento votado no parlamento 

significa que o Executivo utilizou novos recursos (não 

previamente destinados pelo legislador a outra despesa 

específica) ou que retirou recursos de destinação anteriormente 

fixada. Ambas as situações representam uma modificação 

unilateral do orçamento oposta ao autorizado pelo parlamento139, 

e portanto, serão consideradas uma única prerrogativa 

presidencial para os propósitos da análise comparativa aqui 

desenvolvida.  

Esta prerrogativa é bastante heterogênea no mundo: há 

legislaturas como a norte-americana que a restringem fortemente, 

impondo limites severos ao presidente para realocar fundos; 

outras definem as categorias orçamentárias de forma tão agregada 

(como o caso australiano) que a discricionariedade do Executivo 

para realocação é praticamente ilimitada (WEHNER, 2010, pp. 

31-34 e 155-156).  

Este tipo de poderes alonga-se ao menos por duas dimensões: a 

primeira, tratada neste quesito, é o rol de assuntos ou objetos de 

gasto que pode ser abrangido pelo poder de decreto (ou seja, se a 

capacidade presidencial de dispor unilateralmente sobre gastos 

incide sobre todo o orçamento, sobre casos específicos definidos 

com maior ou menor grau, ou sobre nenhuma parcela do 

orçamento).  

                                                 
139 O que é diferente, em termos lógicos, da afirmação de que o Executivo apenas não exerceu o poder de gasto que 
lhe foi permitido pelo orçamento (inerente à consideração de natureza meramente autorizativa ao orçamento, tratada 
mais adiante).  



102 
 

 

 Poder de legislar unilateralmente (“poder de decreto”) sobre orçamento – 
intervenção legislativa140 

QUADRO 10 – PODER DE DECRETO – INTERVENÇÃO LEGISLATIVA  

VALORES DO INDICADOR 

0 O orçamento só pode ser modificado por iniciativa do 
Legislativo 

0,33 O presidente pode modificar o orçamento por sua própria 
iniciativa, mas sua implementação só pode ser efetivada 
com aprovação prévia do Legislativo 

0,66 O presidente pode modificar o orçamento por sua própria 
iniciativa, com aprovação a posteriori do Legislativo (o que 
inclui com a possibilidade de que este emende a 
modificação pretendida)  

1 O presidente pode modificar o orçamento por sua própria 
iniciativa, e sem aprovação do Legislativo 

 

Tendo presentes todas as considerações do poder de decreto já 

apresentadas no quesito anterior, a segunda dimensão em que ele 

se desdobra é a capacidade dada ao Legislativo pelo rito 

procedimental de modificação unilateral para influir ou interferir 

na modificação alvitrada pelo presidente. A capacidade de 

modificar o orçamento com aprovação a posteriori pelo 

Legislativo eleva os poderes presidenciais, pois ele pode criar a 

autorização para a despesa e comprometer os recursos antes da 

deliberação final do Legislativo, criando um fato consumado que 

retira qualquer efeito concreto da prerrogativa parlamentar da 

aprovação última da despesa. Trata-se do jogo estabelecido 

quando da iniciativa de modificação formulada pelo presidente. 

Pode não haver jogo (iniciativa privativa do Legislativo), ou 

extremamente limitado (modificações condicionadas à aprovação 

prévia do parlamento). Pode haver, em seguida, modificações 

unilaterais que, implementáveis desde a sua adoção, sejam 

submetidas à aprovação posterior do legislativo (o que abre a 

possibilidade de criação pelo Executivo de um novo statu quo 

                                                 
140 O autor agradece a Eugênio Greggianin as suas observações, em comunicação pessoal, acerca desse ponto 
especifico.   
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representado pelo fato consumado do gasto já ter sido efetivado, 

cuja reversão posterior em caso de censura legislativa tenha 

custos bastante mais elevados do que a negativa a priori). Essa 

última condição implica, ainda, contemplar a possibilidade do 

Legislativo emendar as modificações pretendidas (o que tem 

efeitos potenciais não desprezíveis, na medida em que existe a 

possibilidade de que o gasto autorizado unilateralmente pelo 

Executivo não seja processado de imediato, permitindo um certo 

período de tempo em que a intervenção legislativa seja capaz de 

modificar a decisão de gasto antes de que transforme em fato 

consumado). Por fim, o rito da modificação unilateral do 

orçamento pode omitir inteiramente a intervenção legislativa, 

deixando-o como prerrogativa exclusiva do presidente.  

 

 Caráter meramente autorizativo do orçamento  

QUADRO 11 – CARÁTER MERAMENTE AUTORIZATIVO  

VALORES DO INDICADOR 

0 O presidente não pode deixar de executar uma despesa 
prevista no orçamento sem autorização legislativa141.  

1 A existência de uma despesa no orçamento não obriga o 
presidente a executá-la no exercício (o que não impede que 
outras normas legais não vinculadas ao orçamento 
imponham a exigibilidade dessas despesas) 

 

Trata-se aqui do poder de impoundment142 (WEHNER, pp. 34-

36), ou a prerrogativa do Executivo de recusar-se a gastar parte 

                                                 
141 Esta condição é compatível com a vigência de regras automáticas de contenção que estabeleçam cortes 
automáticos predeterminados pelo próprio Legislativo em casos de insuficiência de receitas ou limitações fiscais (tais 
como os casos de sequestration da experiência norte-americana- GAO, 2014).  
142 Primeiro, quando o executivo bloqueia (impounds) os recursos ele recusa-se a gastar, total ou parcialmente, um 

determinado valor, reduzindo assim o tamanho do orçamento. Isso pode assumir a forma de um diferimento 
(atraso) ou uma rescisão (cancelamento permanente). O bloqueio não apenas afeta o tamanho global do 
orçamento, ele também modifica as prioridades relativas a menos que todos os itens sejam cortados na mesma 
proporção. 
First, when the executive impounds funds it refuses to spend all or part of an appropriated amount, thereby 
reducing the size of the budget. This can take the form of deferrals (delays) and rescissions (permanent 
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da despesa especificada na lei do orçamento (naquilo em que a 

despesa não for obrigatória em função de outras normas 

legais143). Em existindo essa possibilidade, o Executivo passa a 

ter na prática a capacidade de modificar as proporções e a 

composição do orçamento (ao executar alguns programas e não 

executar outros, a seu critério)144. A existência de regras gerais 

predeterminadas para contenção fiscal em emergência (como a 

obrigatoriedade de cortes lineares ou expressamente indicados no 

orçamento como consequência de condições objetivas tais como 

o percentual de queda na arrecadação em relação à prevista) é 

considerada, para efeitos deste quesito, como não-

discricionariedade do Executivo e, portanto, como ausência do 

caráter meramente autorizativo do orçamento.  

Neste critério, a limitação severa do Executivo não é frequente, 

destacando-se o caso americano; número considerável de países 

da União Europeia e das antigas colônias britânicas conferem ao 

Executivo a prerrogativa de adaptar o orçamento ao fluxo de 

caixa, sem vinculação rígida dos cortes ao conteúdo da lei 

orçamentária. . O efeito de uma prerrogativa presidencial dessa 

natureza é o fortalecimento relativo do Executivo no controle do 

orçamento145. 

                                                                                                                                               
cancellations). Impoundment not only affects the total size of the budget, it also adjusts relative priorities unless 
all items are cut by the same percentage.” (WEHNER, 2010, p. 34, tradução nossa) 

143 No jargão orçamentário brasileiro, trata-se do caráter autorizativo das despesas “discricionárias”, reconhecendo a 
possibilidade de que existam despesas “obrigatórias” cuja exigibilidade ante o Executivo não decorre do orçamento, 
mas de outras normas legais.  
144 Para efeitos desse critério, a possibilidade de adiar a despesa para exercícios seguintes (rescissions) equipara-se à 
simples não-execução (impoundment).  
145 O controle orçamentário do Legislativo é ainda mais prejudicado pela diferença entre o orçamento aprovado e o 
executado. Hipóteses otimistas sobre as receitas e uma baixa capacidade de execução dos ministérios setoriais 
explicam parcialmente a sub-execução da despesa no Peru, que pode chegar a 15 % do orçamento aprovado como 
em 2000 (Santiso e García Belgrano, 2004; Mostajo, 2002).Para permanecer nos limites fiscais pactuados com o 
Fundo Monetário Internacional, o governo é frequentemente forçado a implementar reduções ad hoc nas despesas. 
(SANTISO, 2004, p. 61, tradução nossa, grifos no original) 
 Legislative budget oversight is further hindered by the gap between the approved and executed budgets. Optimistic 
assumptions on revenues and the weak execution capacity of sector ministries partly explain underspending in Peru, 
which can be as large as almost 15% of the approved budget as in 2000 (Santiso and García Belgrano, 2004; 
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 Tempo disponível para exame da proposta orçamentária pelo Legislativo 

QUADRO 12 – TEMPO DISPONÍVEL PARA EXAME PELO LEGISLATIVO  

VALORES DO INDICADOR 
A proposta orçamentária deve ser apresentada ao Legislativo pelo presidente com 
antecedência mínima, em relação ao início do exercício a que o orçamento se refere, de: 

0 Mais de seis meses 
0,33 Seis meses 
0,66  Quatro meses 
1,0 Dois meses ou menos 

 

Tempo é um recurso muito escasso no parlamento (DÖRING, 

2001, p. 148), e as matérias orçamentárias têm de disputá-lo com 

todas as demais além de, simultaneamente, cumprir um deadline 

estrito (estando aprovadas antes do início de cada exercício). Um 

prazo excessivamente curto para o parlamento examinar a massa 

de informações recebida do Executivo (limitação informacional) 

e alcançar acordos decisórios (limitação de ação coletiva) 

implicariam em uma séria limitação de sua capacidade de decisão 

própria em termos orçamentários, a ponto de comprometer de 

forma irremediável o papel da legislatura na definição da 

alocação orçamentária se for inferior a um benchmark entre dois 

e três meses (WEHNER, 2010, pp. 37-38 e 49) 146. Os valores do 

quesito contemplam prazos em torno desse benchmark147.  

 

 

                                                                                                                                               
Mostajo, 2002). In order to stay within the fiscal limits agreed with the International Monetary Fund, the government 
is often forced to implement ad hoc reductions in expenditures. (SANTISO, 2004, p. 61, grifos no original) 
Sobre a importância da comissão especializada em orçamento como base de poder dos parlamentares no Brasil de 
1988, cf. PRAÇA (2013, p. 236). 
146 O prazo mínimo recomendado pela OECD Best Practices for Budget Transparency e endossado pelo Fundo 
Monetário Internacional é de três meses, enquanto existem outras recomendações de organismos internacionais 
contemplando a possibilidade de antecedência de dois meses (WEHNER, 2010, p. 39). 
147 Prazos nos extremos desse intervalo podem parecer, à primeira vista, excessivos, mas correspondem a casos reais: 
a antecedência de envio do orçamento federal norte-americano é de oito meses, e oito parlamentos de países membros 
da OCDE recebem o orçamento para deliberação com menos de dois meses de iniciar o ano fiscal a que ele se refere 
(WEHNER, 2010, p. 49). 
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 Capacidade do Legislativo emendar materialmente a proposta 
orçamentária 

QUADRO 13 – CAPACIDADE LEGISLATIVA DE EMENDAR  

VALORES DO INDICADOR 

0 Legislativo pode aumentar ou diminuir despesas ou 
receitas sem restrições 

0,25 Legislativo não pode aumentar o déficit, mas pode 
aumentar despesas se aumentar as receitas148 

0,50 Legislativo não pode aumentar o montante total das 
despesas (qualquer aumento de despesa deve ser 
acompanhado da redução de outra correspondente) 

0,75 Legislativo pode apenas reduzir despesas 
1 Legislativo não pode modificar qualquer item do 

orçamento (deve aceitá-lo ou rejeitá-lo na totalidade) 149 
 

A tipologia desse indicador corresponde à de Wehner (2010, pp. 

21 e 47). Não são consideradas aqui as restrições a emendas em 

função de impropriedades exclusivamente procedimentais no que 

tange à forma ou ao processo legislativo, nem eventuais limites 

extra-normativos decorrentes de pressões decorrentes de 

condições de mercado (WEHNER, 2010, p. 21)150. Este quesito 

tem uma clara lógica de espelhamento da 

centralização/descentralização decisória: quanto mais liberdade 

tem o colegiado legislativo para modificar a proposta recebida, 

menor o poder de agenda centralizado nas mãos do Executivo, 

uma vez que mais alternativas à sua preferência original podem 

ser colocadas sobre a mesa (NOBREGA JR., 2008, p. 50). Para 

uma discussão sobre o impacto concreto, no Brasil atual, das 

                                                 
148 Esta condição pode representar uma restrição fraca ao poder de emendamento, caso envolva a possibilidade de 
contorná-la “criativamente” por meio da modificação de parâmetros estimativos utilizados para a projeção da 
arrecadação (o Brasil é um exemplo com a sua reestimativa baseada na “correção de erros e omissões” centrada na 
adoção de previsões mais otimistas para o cenário econômico), ou pode ser uma restrição forte se a modificação de 
previsão de receitas estiver condicionada a mudanças substantivas na legislação orçamentária configurando a criação 
ou aumento efetivo de novos tributos ou encargos. O grau em que essa restrição é mais ou menos “forte” em cada 
país será uma questão empírica, insuscetível de parametrização teórica (WEHNER, 2010, p. 24).  
149 Este caso equipara-se à convenção ou costume de alguns países parlamentaristas de considerar qualquer 
modificação à proposta orçamentária como um voto de desconfiança no governo, deixando à legislatura uma escolha 
dicotômica entre acatar o orçamento como recebido ou forçar a renúncia do governo para novas eleições (WEHNER, 
2012, p. 47; DÖRING, 2001, p. 153) 
150 Para outras abordagens das gradações legislativas do poder de emendas ao orçamento, cf. SCHIAVO-CAMPO, 
2006, p. 273; SHUGART; CAREY, 1992, pp. 139-140; DÖRING, 2001, pp. 153-154. 
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limitações ao poder de emendas (individuais e coletivas), cf. 

PRAÇA (2013, pp. 134-154).  

 Poder de veto 

QUADRO 14 – PODER DE VETO  

VALORES DO INDICADOR 

0 Não há poder de veto 
0,33 Há poder de veto apenas para a totalidade do texto 
0,66 Há poder de veto total ou parcial, mas limitado a 

dispositivos inteiros (artigos, parágrafos, incisos ou 
alíneas) 

1 Há poder de veto total ou parcial, inclusive a partes do 
texto ou expressões isoladas 

 

A lógica aqui é, novamente, que a possibilidade de veto apenas 

total eleva os custos de rejeição do orçamento e fragiliza o 

Presidente no exercício do poder de veto (VON HAGEN, 2007, 

p. 40; MORAES, 2011, p. 1089; SHUGART; CAREY, 1992, p. 

134-135151). Wehner (2010, p. 153) aponta que no âmbito da 

legislação orçamentária o veto parcial (line item veto) é 

excepcionalmente raro; no entanto, essa prerrogativa teria sido 

considerada no caso norte-americano como um poder 

especialmente relevante para efeitos do controle da política fiscal 

pelo presidente. Toma-se como dado que não existe a 

possibilidade de um pocket veto (SHUGART; CAREY, 1992, p. 
                                                 

151 No caso brasileiro, Nogueira (2005, p. 533) relembra que as “caudas orçamentárias” na República Velha 
(existentes até 1926) eram tão importantes exatamente porque o presidente não tinha poder de veto parcial: uma vez 
inserto um dispositivo estranho no texto orçamentário, não havia alternativa ao presidente senão sancioná-lo (sob 
pena de ficar sem a totalidade das autorizações de desembolso de fundos). Para o caso americano, a dificuldade 
perdurou até muito mais recentemente, de forma igualmente dramática: 

Em 1996, o Congresso aprovou o Line Item Veto Act, que deu ao presidente uma forma de veto parcial. O 
presidente Clinton alegou que isso iria 'evitar que o Congresso aprovasse dispositivos favorecendo 
interesses especiais disfarçados dentro de uma lei de 500 ou 1000 páginas' (citado em Schick 2000: 94-5). 
Esse tipo de veto foi declarado inconstitucional em 1998, quando Clinton já o havia empregado 82 vezes, 
sendo que em 38 casos seu veto foi derrubado. Clinton alegou que o resultado final foram economias de 2 
bilhões de dólares, o equivalente a 0.12 por cento das despesas federais no ano fiscal de 1997 (1.6 trilhões 
de dólares). (WEHNER, 2010, p. 153, tradução nossa) 
In 1996, Congress passed the Line Item Veto Act, which gave the president a form of item veto. President 
Clinton claimed it would 'prevent Congress from enacting special interest provisions under the cloak of a 
500 or 1000-page bill' (quoted from Schick 2000: 94-5). This veto was ruled unconstitutional in 1998, by 
which time Clinton had used it 82 times with 38 overrides. Clinton claimed that this had resulted in savings 
of $2 billion, which was equivalent to 0.12 per cent of federal outlays in the 1997 fiscal year ($1.6 trillion). 
(WEHNER, 2010, p. 153) 
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135) em nenhum dos dois casos aqui comparados, pois o silêncio 

presidencial tem como consequência, nas duas Constituições, a 

sanção tácita, cabendo tão somente a promulgação formal pelo 

presidente do Poder Legislativo (CF/46, art. 70; CF/88, art. 66). 

 Maioria necessária para derrubar o veto 

 
QUADRO 15 – MAIORIA PARA DERRUBAR O VETO  

VALORES DO INDICADOR 

0 Maioria absoluta das duas casas consideradas 
conjuntamente 

0,33 Maioria de dois terços ou superior das duas casas 
consideradas conjuntamente 

0,66 Maioria absoluta em cada uma das duas casas 

1,00 Maioria de dois terços ou superior em cada uma das duas 
casas 

 
A construção do quesito toma como premissa que existe a 

previsão constitucional do veto e da respectiva derrubada. Para 

uma discussão sobre o efeito dessas prescrições, cf. SHUGART; 

CAREY, 1992, p. 135-138). Assume-se também uma situação 

bicameral, como é o caso brasileiro em ambos os períodos 

estudados, sem especular como seriam eventuais regras em 

parlamentos unicamerais. A escala de valores foi obtida a partir 

da metodologia esboçada em Grohman (2003, p. 122), no sentido 

de aferir cada regra a partir do número mínimo de membros do 

Congresso Nacional cujos votos são necessários à derrubada do 

veto, tomando ainda dois outros pressupostos: primeiro, que não 

há sentido lógico em considerar maiorias simples (uma vez que se 

trata de uma opção binária entre votar pela derrubada do veto e 

não fazê-lo, esta última opção exercida pelo voto contrário, pela 

abstenção ou pela ausência do parlamentar); segundo, que outros 

dispositivos constitucionais tanto na Constituição de 1946 quanto 

na de 1988 já fixam, como requisito procedimental para a 
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validade de qualquer votação, o quorum mínimo de maioria 

absoluta dos integrantes de cada câmara152.  

Neste sentido, sendo N o número total de integrantes do 

Congresso (deputados e Senadores somados), o quórum mínimo 

para deliberação válida sobre o veto é QM = (N/2) +1. O mínimo 

de votos necessário para a derrubada seria, então:  

QUADRO 16 - FÓRMULAS DE MAIORIA 

Maioria absoluta das duas casas 
consideradas conjuntamente 

(QM/2)+1 =  
 = (N/4+1/2)+1 =  
 = N/4 + 1,5 

 
Maioria de dois terços ou superior 
das duas casas consideradas 
conjuntamente 

 
(QM*2/3)+1 =  
 = [(N/2*2/3)+ 1* 2/3)] +1 =  
 = N/3 +2/3 

 
Maioria absoluta em cada uma das 
duas casas153  

(N/2)+1 

 
Maioria de dois terços ou superior 
em cada uma das duas casas 154 

2N/3 +1 

Fonte: Elaboração própria.  
OBS: Quórum mínimo para deliberação válida sobre o veto: QM = (N/2) + 1 

Para todos os possíveis valores de N relevantes para o universo 

teórico discutido (em especial, aqueles que vão de 200 a 600, 

limites que abrangem, com segurança, o número de 

representantes parlamentares no Congresso brasileiro nos dois 

períodos estudados), a tabela acima representa, lida de cima para 

                                                 
152 Constituição de 1946: “Art 42 Em cada uma das Câmaras, salvo disposição constitucional em contrário, as 
deliberações serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria dos seus membros.” (lembrando que, em se 
tratando de uma apuração binária “presente/ausente”, não há sentido em considerar uma suposta “maioria simples ou 
relativa” na interpretação desse dispositivo constitucional); Constituição de 1988: Art. 47. “Salvo disposição 
constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos 
votos, presente a maioria absoluta de seus membros.” 
153 A exigência de uma determinada maioria (absoluta ou de dois terços) em cada casa implica automaticamente na 
obrigatoriedade da mesma maioria sobre o conjunto dos congressistas, uma vez que exige que seja obtida a mesma 
proporção sobre as duas parcelas que, somadas, compõem a totalidade do Congresso (nas fórmulas acima, sobre duas 
parcelas que, somadas, resultam em N).   
154 A exigência de uma determinada maioria (absoluta ou de dois terços) em cada casa implica automaticamente na 
obrigatoriedade da mesma maioria sobre o conjunto dos congressistas, uma vez que exige que seja obtida a mesma 
proporção sobre as duas parcelas que, somadas, compõem a totalidade do Congresso (nas fórmulas acima, sobre duas 
parcelas que, somadas, resultam em N).   
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baixo, a ordenação da exigência de votos para derrubada de veto 

da menor para a maior.  

 

4.2 – Resultados  

 

Os resultados da avaliação de poderes presidenciais realizada no âmbito deste 

trabalho são apresentados, em detalhe, na tabela abaixo. 

 

TABELA 1 - PODERES INSTITUCIONAIS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO 
PROCESSO ORÇAMENTÁRIO – DESCRIÇÃO DETALHADA 

  

Fator 1946 1988 

 Descrição do quesito Valor Descrição do quesito Valor 

Iniciativa da 
proposta 

orçamentária 

Exclusiva do Presidente, mas a 
Câmara pode elaborar proposta 
quando da omissão presidencial. 

(CF/46, art. 87, inc. XVI) 

0,66 Exclusiva do Presidente 

(CF/88, art. 165, inc. III) 

1,00 

Consequências 
da não-

apresentação de 
proposta 

orçamentária 

A comissão competente da 
Câmara dos Deputados tem 

liberdade para elaborar proposta 
de sua autoria (RICD/56, art. 169, 

inc. II; COELHO, 1958, p. 93) 

0,00 Considera-se como proposta a lei 
orçamentária vigente. 

(Lei nº 4.320, de 19 de março de 
1964, art. 32) 

0,50 

Escolha dos 
membros das 
comissões que 

votam os 
pareceres ao 
orçamento 

Na Câmara: escolha pelo 
Presidente do Congresso 

Nacional, por indicação dos 
partidos e blocos parlamentares 

(RICD/56, arts. 26 e 27) 

No Senado: eleição pelo Plenário 
por toda a sessão legislativa  

(RISF/56, art. 34, § 1º)  

0,33 Escolha pelo Presidente do 
Congresso Nacional, por 

indicação dos partidos e blocos 
parlamentares 

(Resolução nº 1, de 2006-CN, de 
22 de dezembro de 2006, arts. 7º e 

8º) 

0,66 

Tramitação 
bicameral ou não 

Tramitação inteiramente 
bicameral no Plenário de ambas as 

Casas  

(COELHO, 1958, pp. 93-96; 
COELHO, 1952, p. 229) 

0,00 Votação em sessão conjunta (com 
necessidade de aprovação nas 

duas casas) 

(CF/88, art. 166, caput e § 1º)  

0,50 

Participação de Câmara dos Deputados: 0,00 Comissão Mista de Planos, 0,00 
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Comissões 
especializadas na 

matéria 

Comissões de Finanças e 
Orçamento (1947-1955), de 
Orçamento e Fiscalização 

Financeira (1955-1963) e de 
Orçamento (1963-1964)155; 

Senado Federal: Comissão de 
Finanças  

(RICD/56, art. 169; RISF/56, art. 
67) 

Orçamentos Públicos e 
Fiscalização 

(CF/88, art. 166, caput e § 1º) 

Poder das 
comissões para 
deliberar sobre 

projetos 

Parecer não-vinculante para os 
respectivos plenários 

(COELHO, 1958, p. 96 e 98-99; 
COELHO, 1952, p. 342)  

1,00 Parecer vinculante em caráter 
definitivo ou terminativo, passível 

de recurso 

(Resolução nº 1, de 2006-CN, de 2
de dezembro de 2006, art. 132156)

0,00 

Simetria entre os 
poderes das duas 

Casas 
Legislativas 

Senado é Casa revisora, e suas 
emendas podem ser rejeitadas pela 

Câmara como casa iniciadora 

(COELHO, 1958, pp. 99; 
COELHO, 1952, p. 342; 

(RICD/56, art. 172) 

0,50 A aprovação requer a 
manifestação favorável de ambas 

as Casas no Plenário e na 
Comissão Mista 

(RCCN/70, art. 43, § 1º; 
Resolução nº 1, de 2006-CN, de 
22 de dezembro de 2006, arts. 

101) 

0,00 

Consequências 
da não-

aprovação da lei 
orçamentária 

Prorroga-se o orçamento do ano 
anterior 

(CF/46, art. 74; MIRANDA, 1953, 
p. 331) 

0,33 Não há previsão explícita no 
ordenamento para esse caso.157  

0,66 

                                                 
155 O Regimento Interno da Câmara de 1947 previa para a Comissão de Finanças e Orçamento as competências de 
opinar sobre a proposta orçamentária e os créditos adicionais, elaborar a proposta orçamentária na ausência de seu 
envio tempestivo pelo Executivo, e todas as demais competências legislativas sobre matéria econômica, financeira e 
tributária (a Comissão foi renomeada apenas como “Comissão de Finanças” em 1948). O Regimento de 1955 
desdobrou essa Comissão em duas: uma Comissão de Finanças, que assumiu as competências em matéria econômica, 
financeira e tributária e a atribuição de elaborar a proposta orçamentária na omissão do Executivo, e uma Comissão 
de Orçamento e Fiscalização Financeira que adquiriu todas as demais competências orçamentárias da comissão de 
origem, mais a responsabilidade de fiscalização da administração federal e o processamento das tomadas de contas e 
demais informações relacionadas ao Tribunal de Contas da União (em 1959 foram-lhe acrescidas competências em 
opinar sobre alguns tipos específicos de regularização a posteriori de créditos orçamentários, os “créditos nos termos 
dos arts. 46 e 48 do Código de Contabilidade da União”). Em 1963, a Resolução 18/1963 novamente cindiu a 
comissão, transferindo as competências de fiscalização e de opinar sobre créditos adicionais a uma Comissão de 
Fiscalização Financeira e Tomada de Contas e as prerrogativas de opinar sobre o orçamento, elaborar a proposta na 
omissão do Executivo, e opinar sobre a regularização a posteriori de créditos orçamentários. (HIPPOLITO, 1985, pp. 
66-67 e 286-292; BRUSCO, 2006, pp. 176-179, 196-197, 244-245 e 247-252).  
156 “Art. 132. O parecer da CMO sobre emenda será conclusivo e final, salvo requerimento para que a emenda seja 
submetida a votos, assinado por 1/10 (um décimo) dos congressistas, apresentado à Mesa do Congresso Nacional 
até o dia anterior ao estabelecido para a discussão da matéria no Plenário do Congresso Nacional.” 
157 Na prática, o orçamento federal tem sido regulado, nesta hipótese, por autorizações legislativas provisórias 
contidas na lei de diretrizes orçamentárias, mas a ausência de uma norma permanente gera extrema insegurança 
jurídica e orientações disparatadas, inclusive em termos jurisprudenciais (vide, p.ex., MATO GROSSO, 2011, p. 
155). Para uma descrição da controvérsia jurídica, em torno da indeterminação e da insegurança provocadas, cf. 
MORAES (2005, pp. 15-30).  
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Poder de legislar 
unilateralmente 

(“poder de 
decreto”) sobre 

orçamento -
abrangência  

Presidente pode abrir, por decreto,
créditos orçamentários (créditos 
extraordinários) em situações 
restritivas listadas em rol 
exaustivo. 

(CF/46, art. 75, parágrafo único; 
MIRANDA, 1953, p. 333) 

Na execução orçamentária, a 
legislação infraconstitucional 
permite ao Executivo exceder às 
quantias fixadas no orçamento
para determinados tipos de 
despesas listadas em rol 
exemplificativo. 

(arts. 46 e 48 do Código de 
Contabilidade da União)158 

0,66 Presidente pode abrir créditos 
orçamentários (créditos 
extraordinários) em situações 
restritivas listadas em rol 
exemplificativo. 

(CF/88, art. 167, § 3º) 

0,66 

Poder de legislar 
unilateralmente 

(“poder de 
decreto”) sobre 

orçamento -
intervenção 
legislativa 

Presidente pode abrir créditos 
orçamentários não sujeitos a 
posterior aprovação legislativa 
(créditos extraordinários), por 
decreto 

(MIRANDA, 1953, p. 333, 
Regulamento Geral de 

Contabilidade Pública art. 94; 
Código de Contabilidade da 

União art. 80 parágrafo 1º 159) 

1,00 Presidente pode abrir créditos 
orçamentários sujeitos a posterior 
aprovação legislativa (créditos 
extraordinários), durante a qual os 
créditos abertos são passíveis de 
emendamento161 

(CF/88, arts. 62 e 167, § 3º) 

0,66 

                                                 
158 Esta prerrogativa de exceder as verbas do orçamento (a qual, ainda que não conste da Constituição, adiante se verá 
que efetivamente foi exercida em todos os exercícios) faz com que o efeito prático de criação de despesas pelo 
Executivo equivalha a um poder de decreto, pela capacidade de fixação unilateral de despesas em grau bastante 
amplo independentemente dos limites impostos pelo Legislativo por meio da lei orçamentária. Assim, a possibilidade 
criada pela norma infraconstitucional em 46 compensa, por assim dizer, a maior rigidez do texto constitucional em 
relação à abertura de créditos extraordinários.  
Código de Contabilidade da União (Decreto nº 4.536, de 28 de janeiro de 1922): 

Art. 46. O empenho da despesa não poderá exceder ás quantias fixadas pelo Congresso Nacional (excepto 
no caso de pensões,vencimentos e percentagens marcados em lei, ajudas de custo communicações ou 
transportes necessarios aos serviços públicos). 
Art. 48. Os chefes de repartições que ordenarem fornecimento ou prestação de serviços de custo excedente 
ás quantias préviamente fixadas pelo Congresso Nacional ficarão sujeitos ás penalidades do art. 40, 
impostas pelo Tribunal de Contas por occasião do exame das dividas relacionadas. (Vide Decreto do 
Conselho de Ministros nº 1.963, de 1962) 
§ 1º No caso de necessidade impreterivel, deverão solicitar autorização escripta do Ministro competente, 
que a dará, si julgar conveniente, nos mesmos papeis de que constarem a insufficiencia dos creditos e a 
razão da despesa. 

 
159 O art. 75, parágrafo único, da Constituição de 1946, versa apenas sobre os objetos a que se pode referir o crédito 
extraordinário: 

Art 75 [..] Parágrafo único A abertura de crédito extraordinário só será admitida por necessidade urgente 
ou imprevista, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. 

O rito procedimental do crédito extraordinário não foi modificado pela Constituição de 1946, continuando a ser 
regulado pela legislação infraconstitucional anterior, que apenas previa dar conhecimento da abertura do crédito ao 
Congresso:  
Código de Contabilidade da União (Decreto nº 4.536, de 28 de janeiro de 1922): 
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Na execução orçamentária, a 
legislação infraconstitucional 

permite ao Executivo exceder às 
quantias fixadas no orçamento 

para determinados tipos de 
despesas  

(arts. 46 e 48 do Código de 
Contabilidade da União)160 

Caráter 
meramente 

autorizativo do 
orçamento162 

BALEEIRO, 1955, pp. 107-108; 
CG54, p. 216163 

 

1,00 Lemos, 2005, p. 80164; 
PISCITELLI, 2006; PISCITELLI, 
2007; SILVA, 2013165; 

1,00 

                                                                                                                                               
Art. 80. [..] § 1º Os creditos extraordinarios serão abertos em qualquer mez do exercicio, para occorrer ás 
despesas em caso de calamidade publica, epidemias, rebellião, sedição ou guerra externa. Precederá á 
abertura do credito parecer do Tribunal de Contas, e a applicação do credito não se fará sem o registro 
previo do mesmo, pelo Tribunal, que delle dará conhecimento ao Congresso Nacional, dentro de 48 horas, 
si estiver funccionando o Congresso, ou, em caso contrario, dentro de oito dias do inicio das sessões 
parlamentares. (com redação idêntica, Art. 94 do Regulamento Geral de Contabilidade Publica, Decreto n. 
15.783, de 8 de novembro de 1922) 

161 O presidente pode editar Medidas Provisórias (instrumentos unilaterais com força de lei) para modificar o 
orçamento (art. 167, § 3º da Constituição Federal). Como a vigência dessa espécie legislativa é imediata (embora 
formalmente esteja sujeita à ratificação posterior do Legislativo), o seu uso permite ao presidente criar a autorização 
para a despesa e comprometer os recursos antes da deliberação final do Legislativo, criando um fato consumado que 
retira grande parte do efeito concreto da prerrogativa parlamentar da aprovação ultima ratio da despesa. No entanto, 
ao contrário do vigente sob a Constituição de 1946, existe a previsão formal de deliberação e emendamento de 
Medidas Provisórias pelo Congresso, e o conteúdo dessa deliberação é a autorização de créditos, o que abre a 
possibilidade (ao menos teórica) de uma intervenção parlamentar - negando ou modificando créditos abertos - antes 
que estes tenham-se transformado em despesas efetivas.  
160 Como já visto no quesito anterior, esta prerrogativa de exceder as verbas do orçamento é exercida exclusivamente 
pelo Presidente da República, sem comunicação ao Congresso e conhecida por este tão somente a posteriori quando 
do exame dos relatórios de execução (não cabendo aqui sequer a possibilidade hipotética de negar autorização a 
alguma dessas despesas, pois o objeto do conhecimento legislativo não são despesas “autorizadas”, mas 
simplesmente despesas já realizadas).  
162 Não se aborda aqui qualquer posição de cunho normativo sobre esse caráter jurídico, mas sim a efetiva prática. 
Embora entendamos tal prática contrária ao ordenamento jurídico-constitucional (TAQUES, 2013; SANTOS, 2016), 
sob um ponto de vista jurídico-normativo, a prática reiterada do Poder Executivo brasileiro (que não encontrou 
qualquer resistência eficaz dos demais Poderes) é a do “orçamento autorizativo”, ou seja, da prerrogativa do 
presidente em determinar discricionariamente a não-execução de qualquer despesa constante do orçamento – 
circunstância que é refletida nesta compilação pela menção a estudos descritivos, não a qualquer legislação 
específica. Como o exercício desse poder de impoundment tem efeito concreto e poderoso nas relações entre os 
Poderes, para os efeitos deste trabalho é absolutamente necessário considerar a situação fática, refletida nas fontes 
bibliográficas apontadas, centradas no relato da prática concreta das finanças públicas. 
163 A doutrina jurídica em torno desse atributo do orçamento na Constituição de 1946 estendia-se sobre a questão 
preliminar do caráter do orçamento como “lei formal” ou “lei material” (MIRANDA, 1953, p. 328), sem adentrar 
diretamente no mérito normativo do caráter autorizativo ou não do orçamento. Alguns doutrinadores exploram a 
enumeração de “despesas fixas” e “variáveis” feita pelo art. 73, § 2º, da CF/46, para sustentar que aí subjaceria o 
caráter autorizativo do orçamento: 

As despesas fixas, segundo esse critério do direito positivo brasileiro, seriam: 
1) as constitucionais, isto é, as que o Congresso está vinculado a conceder por expresso dispositivo da 
Constituição [..] 
2) as legais, isto é, determinadas por lei, que só por via desta podem ser alteradas (art. 73, par. 2°). 
As despesas variáveis, pelo mesmo critério, são todas as demais, autorizadas pelo orçamento e sujeitas à 
"rigorosa especialização”, isto é, discriminação para cada fim. Uma diferença jurídica profunda, por suas 
conseqüências práticas, distingue as despesas fixas das variáveis, segundo esse critério: as primeiras 
vinculam o Executivo a sua execução, ao passo que as segundas são meras autorizações, entregues ao 
poder discricionário das autoridades públicas, que são os juízes de sua conveniência, oportunidade e 
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MENDONÇA, 2008166 

Tempo 
disponível para 

exame da 
proposta 

orçamentária 
pelo Legislativo 

Presidente deve apresentar a 
proposta ao Legislativo com 

antecedência de sete meses e meio 
(Art. 39 e 87, inc. XVI, da 

CF/46)167  

 

0,00 Presidente deve apresentar a 
proposta ao Legislativo com 
antecedência de quatro meses 

(CF/88, ADCT, art. 35, § 2º, inc. 
III) 

0,66 

Capacidade do 
Legislativo 

emendar 
materialmente a 

proposta 
orçamentária 

Pode emendar o projeto, exceto 
para emendas que: 

criem ou suprimam cargos 
públicos, modifiquem despesas 

com salários ou elevem a despesa 
de um determinado órgão 

mediante cortes na despesa de 
outro órgão 168 

0,00 Pode emendar o projeto, exceto 
para emendas que: 

elevem a despesa total sem 
elevação correspondente da 

receita171, ou elevem uma despesa 
mediante redução em outra 

despesa de pessoal, serviço da 
dívida ou transferências relativas à 

0,25 

                                                                                                                                               
exequibilidade prática (BALEEIRO, 1955. pp. 107.108; observe-se que este trecho específico foi 
suprimido da edição de 1964, indicando possíveis dúvidas quanto ao caráter normativo do mesmo ou, 
alternativamente, quanto à própria validade normativa da Constituição de 1946 após o golpe de Estado – 
BALEEIRO, 1964).  

No entanto, os relatos da prática fiscal apontam uma existência continuada (e de algum modo elogiada) de contenção 
da despesa aquém do montante dos créditos autorizados: 

"Numa apreciação retrospectiva sobre a execução orçamentária do último quinquênio, 1946/1950, 
constatamos o seguinte: 
a) que as despesas autorizadas, créditos orçamentários e adicionais, em relação às receitas orçadas, 
resultavam em previsão deficitária; 
b)que, em face da execução orçamentária, os resultados apresentaram-se completamente alterados, a 
ponto de transformar, como nos exercícios de 1947 e 1948, os deficits em superavits; 
c) que, tendo-se em conta as despesas autorizadas, na sua totalidade, durante os referidos exercícios houve 
sempre da parte do Executivo o propósito de manter- se aquém das autorizações concedidas;" (CG54, p. 
216). 

164 Isso porque a peça orçamentária não é mandatória: ela é somente autorizativa. O presidente tem 
discricionariedade de realizar o orçamento como aprovado ou suspender os gastos arbitrariamente (contingenciar), 
sem necessitar para isso da aprovação do Congresso. (LEMOS, 2005, p. 80) 
165 A discricionariedade para executar as programações e a flexibilidade para alterar as leis orçamentárias se 
mantiveram incólumes em favor do Poder Executivo. E as políticas públicas decorrentes dos orçamentos são 
executadas na visão única dos ocupantes dos postos executivos, nem sempre atentos, quanto à visão parlamentar, às 
diferentes demandas sociais e às divergências regionais (SILVA, 2013, pp. 1-2) . 
166 Aceita-se como fato da vida que o orçamento no Brasil é autorizativo, do que decorre a conclusão de que as 
previsões de gasto não são obrigatórias apenas por terem sido nele previstas. A justificativa para a adoção desse 
sistema seria a necessidade de conferir ao Poder Executivo flexibilidade na execução orçamentária, evitando que 
dotações pudessem vir a ser exigidas judicialmente. As explicações costumam parar aqui, mas é preciso ir além. 
(MENDONÇA, 2008, p. 281) 
167 O art. 87, inc. XVI da Constituição de 1946, estabelecia que a proposta deveria ser enviada “dentro dos primeiros 
dois meses da sessão legislativa”, que iniciava-se a 15 de março (art. 39 da CF/46). A Emenda Constitucional nº 8, de 
1964, modificou este prazo de envio da proposta para “até 31 de julho de cada ano”, reduzindo portanto o prazo para 
cinco meses. No entanto, este dispositivo entrou em vigor em 22 de maio de 1964, já portanto quando encerrado o 
período democrático, razão pela qual não se lhe considera.  
168 Essas restrições colocadas à modificação são tão pequenas que, na prática, correspondem ao limite inferior de 
capacidade irrestrita de emendar a proposta orçamentária. 
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(CF/46, art. 75169; RICD/56, art. 
168170; Coelho, 1958, pp. 95-96)

repartição de receitas tributárias.  

(CF/88, art. 166, § 3º) 

Poder de veto Presidente tem poder de veto total 
ou parcial, inclusive de palavras 

ou expressões isoladas172 

(CF/46, art. 70, § 1º; 
MAXIMIANO,1954, p. 183) 

1,00 Presidente tem poder de veto total 
ou parcial, limitado a dispositivos 

integrais (artigos, parágrafos, 
alíneas ou incisos) 

(CF/88, art. 66, § 2º) 

0,66 

Maioria 
necessária para 

derrubar o 
veto173 

Maioria de dois terços dos 
congressistas presentes em sessão 

conjunta do Congresso  

(CF/46, art. 70; 
MAXIMIANO,1954, p. 185)  

0,33 Maioria absoluta dos congressistas 
de cada uma das casas do 

Congresso em sessão conjunta  

(CF/88, art. 66, § 4º)  

0,66 

 
Média 1946 0,454 Média 1988 0,525 

 
RISF/56 – Consolidação do Regimento Interno do Senado Federal em 1956, in BRASIL. CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 1956 

RICD/56 - Consolidação do Regimento Interno da Câmara dos Deputados em 1956, in BRASIL. 
CÂMARA DOS DEPUTADOS,, 1956 

RCCN/70 - Consolidação do Regimento Comum do Congresso Nacional em 2015, in BRASIL. 
CONGRESSO NACIONAL, 2015 

 

Fonte: Elaboração própria a partir das fontes indicadas em cada célula da tabela. Todos os índices foram 
normalizados para uma escala entre 0 (mais baixo poder presidencial) e 1 (mais alto poder presidencial).
   

Cabe um breve esclarecimento sobre as informações acima, relativamente ao 

interregno parlamentarista (02 de setembro de 1961 a 06 de janeiro de 1963): algumas 

                                                                                                                                               
171 Este é o resultado final da coexistência da obrigação de “indicar os recursos necessários” às emendas de acréscimo 
de despesa (CF/88, art. 166, § 3º, II) e da possibilidade de emendas de “correção de erros e omissões” (CF/88, art. 
166, § 3º, III, alínea ´a´) que permite o aumento da estimativa de receitas a este título. 
169 O inciso II deste artigo permite ao Congresso dispor na própria lei de orçamento sobre “o modo de cobrir o 
déficit”, deixando implícita uma autorização para orçamentos deficitários bancados com aumento do endividamento 
ou emissão de moeda, destinados a ampliar a despesa de natureza distributiva de interesse do Congresso (Santos, 
2003, pp. 88-89) 
170 O Regimento Interno do Senado não contempla restrições a emendas senão em razão de impropriedades 
procedimentais (RISF/56, art. 170). 
172 Este poder de veto de expressões isoladas não está explícito no texto da Constituição, mas é expressamente 
descrito por Maximiano (1954, p. 183). Existem casos concretos de exercício desse veto de expressões do texto, 
mantidos ou não pelo Congresso; por exemplo, na Lei no 4.320, de 19 de março de 1964, os trechos sublinhados 
correspondem a vetos parciais apostos ao art. 14 (“Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços 
subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias.”) e ao art. 58 (O empenho de 
despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não 
de implemento de condição”) – Diário Oficial da União, 05/05/1964.  
173 ´”A alteração do quorum da derrubada do veto vigente no regime de 1946 para o de 1988, se deu, ao contrário do 
que a literatura argumenta, no sentido de aumentar o tamanho da maioria mínima necessária. Saímos de um quorum 
de 2/3 dos membros presentes para um quorum de maioria absoluta, maioria esta em conexão, como já vimos, com a 
totalidade dos membros existentes nas Casas Legislativas.” (GROHMAN, 2003, p. 122)  
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modificações formais ocorreram na regulação constitucional do orçamento174, mas, 

ademais da substituição da figura do Presidente da República pela do Presidente do 

Conselho de Ministros como o titular das prerrogativas orçamentárias antes investidas 

no primeiro, praticamente nada se alterou em relação ao balanço de poderes refletido 

nos quesitos acima. Destacam-se tão somente uma fixação explícita, pela lei 

complementar de julho de 1962, de prazos mais curtos para votação do projeto de 

orçamento individualmente por cada Casa (Câmara dos Deputados até 31 de agosto e 

Senado Federal até 31 de outubro, art. 42 da Lei Complementar de 17 de junho de 

1962), e a exigência de que “a emenda que aumente encargos, e tenha a oposição do 

Ministro da Fazenda, somente será considerada aprovada se obtiver maioria absoluta de 

votos” (art. 44 da mencionada Lei Complementar). Estas duas disposições teriam, em 

tese, potencial para alterar algum dos valores acima levantados; no entanto, sua 

aplicação foi, no dizer do próprio Tribunal de Contas, “efêmera” (CG62, p. 18) e 

incapaz de alterar qualquer coisa no processo orçamentário tradicional (CG62, p. 19; no 

mesmo sentido, DE LA ROCQUE, 1963, p. 55). Com efeito, quando da edição da 

mencionada lei complementar, o projeto de lei já havia sido enviado do Congresso, e 
                                                 

174 Ato Adicional (Emenda Constitucional no 4 à Constituição de 1946 – BRASIL, 1961) e Lei Complementar de 17 
de julho de 1962 que o regulamentava. Esta última (BRASIL, 1962) dispunha de capítulo específico sobre o 
orçamento: 

CAPÍTULO IX 
Disposições concernentes ao orçamento 

Art. 39. O Presidente do Conselho de Ministros enviará à Câmara dos Deputados, até 15 de maio de cada 
ano, a proposta de orçamento da União para o exercício seguinte (art. 18, inciso VI do Ato Adicional). 
§ 1º Não chegando à Câmara dos Deputados, na data estabelecida neste artigo, a proposta de orçamento, 
será esta organizada pelo seu órgão competente no prazo de trinta dias, com base no orçamento vigente, 
para discussão e aprovação dentro do rito prescrito para a proposta do Conselho de Ministros. 
§ 2º A proposta orçamentária deverá traduzir fielmente os objetivos do programa do Conselho de 
Ministros aprovado pela Câmara dos Deputados. 
§ 3º Para o efeito do disposto no parágrafo anterior, o Conselho de Ministros organizará relação de 
prioridades a que deverá obedecer a proposta orçamentária. 
Art. 40. Os órgãos diretores das entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social ou 
investidos de delegação para arrecadação de contribuições parafiscais da União, até 31 de janeiro de 
cada ano, remeterão ao órgão especializado do Ministério, a cuja jurisdição pertençam, a proposta de 
orçamento para o exercício seguinte, com todos os elementos necessários à sua apreciação. 
Art. 41. Organizadas segundo as normas que lhes forem aplicáveis, relativas ao orçamento geral da União, 
as propostas dos orçamentos dos órgãos referidos no artigo anterior serão anexadas àquele e remetidas à 
Câmara dos Deputados, nos têrmos do art. 39. 
Art. 42. A proposta orçamentária deverá ser votada pela Câmara dos Deputados até 31 de agôsto e pelo 
Senado Federal até 31 de outubro. 
Art. 43. Concluída a votação de cada anexo pela comissão competente da Câmara dos Deputados, o seu 
presidente, por intermédio da Mesa, comunicará imediatamente ao Presidente do Conselho de Ministros as 
modificações feitas na proposta orçamentária, e igual procedimento terá, quanto às alterações que se 
fizerem no Senado Federal, o presidente da comissão competente desta casa do Congresso Nacional. 
Art. 44. A emenda que aumente encargos, e tenha a oposição do Ministro da Fazenda, sómente será 
considerada aprovada se obtiver maioria absoluta de votos. 
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não há registros de qualquer modificação da tramitação ou impacto dessas regras na 

decisão orçamentária, sem contar que o restabelecimento do regramento constitucional 

presidencialista foi realizado menos de seis meses depois (BRASIL, 1963), impedindo 

qualquer impacto das regras parlamentaristas sobre o jogo orçamentário. Além disso, o 

estudo de Almeida (1995) que representa uma das raras abordagens empíricas sobre o 

funcionamento real do sistema no Brasil, aponta que os atores relevantes (Congresso, 

Gabinete e Presidente) não operaram de acordo com os procedimentos do novo sistema 

de governo, tanto pelo seu caráter “híbrido” (misturando aspectos institucionais 

presidencialistas com os parlamentaristas tradicionais) quanto, sobretudo, pela oposição 

disseminada entre esses mesmos atores à sua institucionalização. Como resultado, a 

própria implementação prática das regras parlamentaristas viu-se obstruída em grande 

medida175, impedindo considerar como regras institucionais tout court os dispositivos 

formais inscritos no Ato Adicional e legislação complementar acima citados. Por tais 

motivos, mantém-se integralmente os valores apurados sob o ordenamento estritamente 

presidencialista.  

4.3 Discussão: a evolução das regras institucionais do processo legislativo 
orçamentário 

 

Na Tabela 2 abaixo, apresentamos os resultados da apreciação sistemática das 

regras institucionais relativas à decisão orçamentária, tanto de forma descritiva quando 

por meio da quantificação baseada em indicadores. Esta sistematização afigura-se útil 

na medida em que há na literatura relativamente poucos trabalhos envolvendo 

comparações empíricas entre dimensões institucionais das duas últimas democracias 

constitucionais brasileiras (LYNE, 2005; ZULINI, 2010; AMORIM NETO, 1994; 

FIGUEIREDO, 2007; VASSELAI, 2011), e menos ainda aqueles que procuram alinhar 

de forma específica as diferenças de regras institucionais (SANTOS, 2003, pp. 72-82; 

NOBREGA JR., 2008).  

                                                 
175 “Assim, mostrarei que diversas decisões — tanto medidas governamentais rotineiras, como medidas 
extraordinárias em função do período turbulento que se vivia — foram tomadas seguindo predominantemente a 
lógica do sistema presidencialista de governo.” (ALMEIDA, 1995, p. 132) 
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TABELA 2 - PODERES INSTITUCIONAIS DO PRESIDENTE NO PROCESSO 
ORÇAMENTÁRIO - VISÃO SINTÉTICA176 

Fator 1946 1988 

Iniciativa da proposta orçamentária 0,66 1,00 

Consequências da não-apresentação de proposta orçamentária 0,00 0,50 

Escolha dos membros das comissões que votam os pareceres
ao orçamento 

0,33 0,66 

Tramitação bicameral ou não 0,00 0,50 

Participação de Comissões especializadas na matéria 0,00 0,00 

Poder das comissões para deliberar sobre projetos 1,00 0,00 

Simetria entre os poderes das duas Casas Legislativas 0,50 0,00 

Consequências da não-aprovação da lei orçamentária 0,33 0,66 

Poder de legislar unilateralmente (“poder de decreto”) sobre
orçamento – abrangência 

0,66 0,66 

Poder de legislar unilateralmente (“poder de decreto”) sobre
orçamento – intervenção legislativa 

1,00 0,66 

Caráter meramente autorizativo do orçamento 1,00 1,00 

Tempo disponível para exame da proposta orçamentária pelo
Legislativo 

0,00 0,66 

Capacidade do Legislativo emendar materialmente a proposta
orçamentária 

0,00 0,25 

Poder de veto 1,00 0,66 

Maioria necessária para derrubar o veto 0,33 0,66 

Média 0,454 0,525 

 

Fontes e composição detalhadas na Tabela 1 da Seção 4.2. Todos os índices são 
apresentados em uma escala entre 0 (mais baixo possível) e 1 (mais alto possível) - 
quando mais próximo de 1 o valor, maior é o poder do chefe do Executivo em relação 
ao parlamento.   

 

Os indicadores de poderes formais de natureza orçamentária permitem 

corroborar, com moderação, as afirmações de uma maior concentração de poder nas 
                                                 

176 As fontes de dados e metodologia de composição dos indicadores já foram detalhadas na Tabela 1 da Seção 4.2 do 
texto. 
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mãos do Executivo no regime de 1988. Em termos individuais, dos quinze indicadores, 

oito registram aumento, quatro são reduzidos e três não apresentam alteração quando se 

compara o novo regime com o anterior177. A diferença relativa da média dos indicadores 

aponta a um aumento de 15,56 % entre 1946 e 1988, sintetizando a ideia de um aumento 

desses poderes do primeiro para o segundo período. Naturalmente, uma média de 

indicadores dessa natureza há de ser vista cuidadosamente como apenas de uma 

ilustração, pois trata-se de uma média de valores de dimensões distintas e que portanto 

que não são comensuráveis178. Por outro lado, uma média representa a consideração de 

vários fatores institucionais que ocorrem de forma simultânea sobre uma mesma polity 

e, por conseguinte, podem reduzir ou neutralizar entre si os efeitos individuais 

(WEHNER, 2010, p 18; SCARTASCINI; STEIN, 2009, p. 5); o uso de médias de 

indicadores dessa natureza como recurso analítico é observado, com os cuidados acima 

referidos, na literatura sobre os presidencialismos (SHUGART; CAREY, 1992, pp 148-

151) e, especificamente, sobre poderes orçamentários presidenciais formais 

(NOBREGA JR., 2008, P. 52; CHEIBUB, 2007, pp. 176-177) 

A partir destas constatações, alguns pontos relevantes podem ser suscitados em 

relação ao poder de agenda. Quanto à questão relativa ao número de veto players no 

processo, as características parciais divergem entre si quanto ao seu aumento ou redução 

entre os dois períodos. De um lado, a tramitação passou a ser conjunta em 1988, e não 

mais bicameral; de outro, as bancadas de deputados e senadores passaram a ter poderes 

inteiramente simétricos na comissão mista que examina o assunto e no plenário da 

sessão conjunta do Congresso Nacional (quando antes a Câmara poderia rejeitar as 

emendas do Senado) – um efeito potencialmente anulando o outro. Os recursos de veto 

do presidente tiveram modificações em ambos os sentidos: de um lado, sua capacidade 

                                                 
177 Neste ponto, sempre se poderá objetar que a construção das escalas do indicador é em si mesma passível de 
interpretações distintas. A esse respeito, a resposta possível a essa objeção quase tautológica (além do precedente de 
utilização da mesma metodologia por SHUGART; CAREY, 1992, pp 148-151), é que outras escalas poderiam diferir 
nos valores da distância entre as duas situações históricas, mas dificilmente se poderia produzir escalas que 
invertessem as posições aqui expostas quando à posição relativa dos poderes do Executivo em um e em outro caso – 
em outras palavras, dificilmente uma escala diferente poderá converter uma posição mais fraca do Executivo numa 
mais forte, ou vice-versa.  
178 Veja-se por exemplo a crítica de Nóbrega Jr. (2008, p. 27) a “uma certa arbitrariedade do ponto de vista 
comparativo” da utilização de médias simples multidimensionais: “A escala ordinal quantificada por Shugart e 
Carey confere os mesmos valores a prerrogativas de natureza diversa, o que dificulta saber se o valor da 
mensuração final caracteriza um presidente poderoso em suas prerrogativas legislativas. A convocação de um 
referendo sem restrição tem o mesmo valor que o controle do orçamento pelo Executivo, por exemplo.”  
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de vetar parcialmente foi limitada a dispositivos específicos (e não mais a qualquer 

palavra ou expressão); de outro, as maiorias exigidas para derrubar o veto foram 

elevadas; tendo em vista o formato específico da lei orçamentária179, o efeito da 

limitação ao veto fragmentado parece menor que o efeito contrário do aumento o custo, 

em votos, da derrubada do veto pelo Legislativo, indicando um resultado líquido de uma 

maior capacidade presidencial como ator de veto. Já o tratamento da não-decisão (o 

status quo quando o orçamento não é aprovado) inclinou-se fortemente em relação ao 

Executivo, pois a rejeição do orçamento não mais enseja o retorno automático a uma lei 

orçamentária já aprovada e conhecida, como em 1946, mas sim gera uma situação de 

vácuo normativo para o qual o ordenamento institucional não prevê solução permanente 

(elevando fortemente o custo da rejeição pura e simples, ou da demora do Legislativo 

em decidir)180. Um elemento, porém, é decisivo: o parlamento tem, em 1988, restrições 

formais muito mais fortes para aumentar as despesas, uma vez que existe vedação 

formal à alteração dos montantes totais de receita e despesa no texto constitucional. 

Como vimos, esse poder de elevar as despesas de moto próprio é o ponto fulcral do 

argumento teórico de Santos (2003) em relação aos efeitos do orçamento na relação 

entre os Poderes, e é apontado na literatura técnica orçamentária do período como algo 

que era efetivamente exercido em grau elevado, a ponto de trazer transtornos alocativos 

para a administração pública (COELHO, 1958, pp. 77; COELHO, 1952, pp. 338-339)181. A 

                                                 
179 Ou seja, pelo fato de ser a lei orçamentária, em sua estrutura de informação, uma especificação de receitas e 
despesas na forma de tabelas de diferente formato. Numa lei qualquer, vetar o fragmento de uma frase em um artigo, 
alínea ou inciso (por exemplo, a expressão “não”) poderia inverter completamente o sentido do comando nele 
contido, tendo um alcance muito mais amplo que a possibilidade apenas de vetar a frase inteira. Já no conteúdo 
principal do orçamento (as tabelas de receita e despesa), vetar fragmentos da especificação de cada item (por 
exemplo, vetar a descrição da despesa ou receita, ou o seu valor, ou qualquer dos seus atributos) equivaleria, na 
prática, a vetá-la na sua totalidade, já que sem algum desses atributos a despesa não tem o conteúdo mínimo 
necessário para considerar-se autorizada. 
180 Mesmo se considerarmos a solução provisória adotada pelos agentes envolvidos (a execução de parcelas da 
proposta do Executivo em duodécimos até a aprovação final do orçamento), decisão esta que tem de renovar-se a 
cada ano na lei de diretrizes orçamentárias (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999, p.45), trata-se de movimento favorável 
ao Executivo, pois o que se vai executar é aquilo que foi por ele demandado na proposta orçamentária, ou seja, a sua 
preferência.  
181 Ainda que se estipule as condições para aceitação das emendas, é de se afirmar que o problema continua, 
porquanto as proibições acima referidas não impedem o número avultado que em cada legislatura se apresenta. O 
próprio plano de trabalho que o governo sugere é transformado, e as conseqüências que daí advêm para as finanças 
do país bem podem ser aquilatadas pelos conhecedores do assunto. É de justiça ressaltar que muitas emendas, 
melhor diria todas as emendas, são apresentadas com real interesse e sincero desejo de bem servir à pátria. Mas, em 
grande número, tornam-se ineficazes e não atendem diretamente ao objetivo proposto. Sobrecarregam o orçamento, 
apenas. E o orçamento, no conceito atual, é plano de trabalho e não um quadro dantesco, onde apenas se espelham 
algarismos, como dando a entender que quanto maiores forem os gastos em melhor situação estará o país. Tome-se 
para exemplo a Verba - Auxílios - onde grande número de emendas são apresentadas para entidades que são 
conhecidas, apenas, porque são contempladas na lei de meios com determinados quantitativos e cujo trabalho 
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resultante dessas diferentes alterações parciais sugere não ter havido, a rigor, mudança 

nos veto players: a anuência legislativa continua sendo necessária para a decisão 

orçamentária; no entanto, a capacidade de influência do parlamento no exercício desse 

poder de veto foi fortemente erodida.  

Já no parâmetro de avaliação relativo ao controle positivo da agenda, fica claro 

que o Legislativo perdeu, significativamente, capacidade neste quesito: ele não pode 

mais suprir o eventual silêncio de iniciativa na apresentação da proposta orçamentária 

com uma iniciativa de sua escolha – deve ater-se a um conjunto de valores já existente 

(o orçamento em vigor)182. Já o Executivo ganhou, por um lado, poder de agenda 

positivo na medida em que o seu decree power teve muito reduzidas as restrições de 

excepcionalidade a que se submetia (o Executivo pode abrir unilateralmente créditos 

orçamentários não mais apenas em casos de “guerra, calamidade pública ou comoção 

interna”, mas em qualquer situação de “urgência, relevância e imprevisibilidade”, o que 

amplia bastante a latitude de interpretação do poder de decreto); por outro, deixou de 

existir a autorização formal de execução de despesas a descoberto dos créditos 

orçamentários em determinadas situações, o que reduz as suas possibilidades de decisão 

unilateral sobre o gasto. As mudanças institucionais, neste sentido de controle positivo 

da agenda, dão alavancagem maior ao Executivo para definir o outcome final da 

alocação de recursos públicos - embora o significado exato dessa diferença somente seja 

avaliável a partir de uma discussão empírica sobre a materialidade dos dois 
                                                                                                                                               
redunda, praticamente, em nada para o progresso do País. E ainda, apenas acenando para este particular, é que a 
Mensagem deste ano que acompanhou a Proposta Orçamentária frisou: "Os inúmeros auxílios e subvenções 
consignados ultimamente em Orçamento, pelo aspecto tumultuário de que se têm revestido, vêm não só 
comprometendo a sistemática orçamentária, com a introdução desordenada de despesa, como também a própria 
estrutura financeira do mesmo. (COELHO, 1952, pp. 338-339) 
182 Na realidade, o poder de iniciativa do Congresso na democracia de 1946 era ainda maior do que o suprimento de 
omissões, como revela uma passagem rememorada pelo então Deputado Ernani do Amaral Peixoto, confirmada em 
seus aspectos factuais pelo parecer do Tribunal de Contas às contas presidenciais do exercício mencionado (CG50 p. 
170-171) e por Saretta (1995, p. 119):    

Naquela época o Congresso tinha um papel importante na apreciação e aprovação da proposta de 
orçamento elaborada pelo governo. Certa vez, o ministro Correia e Castro pegou a proposta 
orçamentária, que era sempre feita no DASP, refundiu, fez uma proposta louca e mandou para a Câmara. 
A Comissão de Finanças examinou a proposta orçamentária durante uma semana e concluiu que era um 
amontoado de bobagens. Então o Sousa Costa mandou buscar a proposta do DASP, que foi ligeiramente 
modificada e adotada como sendo da comissão. Mandamos a proposta para o plenário para receber 
emendas. Aliás, o Dutra agiu muito bem nessa ocasião, porque aceitou a proposta da comissão. Hoje seria 
uma coisa inteiramente impossível rejeitar a proposta orçamentária do governo. Agora naquela fase de 
reelaboração do orçamento, nós trabalhávamos às vezes até uma hora da manhã - e não ganhávamos 
jeton, porque não havia sessão em plenário. Trabalhávamos de graça.  (CAMARGO et. al., 1986, pp. 303-
304). 
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componentes do poder de decreto que evoluíram em direções distintas (créditos 

extraordinários, cujas possibilidades foram acrescidas versus despesas sem crédito ou 

além do crédito, que foram excluídas do jogo) – o que é objeto de exame no capítulo 

seguinte.  

Outros aspectos podem ser destacados em relação ao processo decisório 

orçamentário. Em relação ao tempo disponível para a deliberação legislativa, dois 

fatores influenciam em sentidos opostos entre si. De um lado, a tramitação unicameral 

em 1988 faz com que o tempo que a comissão mista e o plenário do Congresso tenham 

para o exame da matéria seja, em tese, o dobro daquele de que, na situação anterior, a 

comissão e o plenário de cada Casa dispunham (uma vez que seria preciso tramitar por 

comissão e plenário no Senado e na Câmara, sequencialmente, a mesma proposição que 

agora somente precisa passar por uma comissão mista e uma sessão plenária conjunta 

do Congresso). Por outra parte, o prazo de exame pelo Congresso reduziu-se de sete 

meses e meio para quatro meses, o que significa uma redução praticamente à metade. 

Desta forma, não há como se apontar um sentido final resultante em relação ao efeito 

combinado das duas mudanças183.  

Em outro quesito, a comissão bicameral formada nos termos do art. 166, § 1º, da 

Constituição Federal para o exame do orçamento tem competências especializadas 

exatamente na matéria de orçamento e política fiscal184, enquanto as comissões de cada 

uma das Casas185 que examinavam a proposta no regime anterior tinham um vasto leque 

de outras atribuições relativas a economia, comércio exterior, sistema financeiro e temas 

correlatos. Dentro da visão informacional do parlamento, a uma maior especialização da 

jurisdição de uma comissão devem corresponder maiores capacidades para tratamento 

                                                 
183 É possível, entretanto, formular um exercício especulativo: se se considerar que os efeitos aqui mencionados 
(redução pela metade das etapas processuais sequenciais e simultânea redução do prazo de tramitação para quase a 
metade) compensam-se mutuamente em seus efeitos, a circunstância de que o Congresso de 1988 opera em um 
contexto histórico incomparavelmente mais bem dotado de recursos computacionais e de informação do que seu 
antecessor pode sugerir que houve, como resultado final, um fortalecimento da posição do Legislativo. Esta 
conclusão, porém, é apenas um exercício dedutivo cuja plausibilidade dependeria da possibilidade de avaliação 
empírica dos fatores subjacentes, o que refoge ao escopo do presente trabalho. 
184 Definidas pelo art. 2º da Resolução nº 1, de 2006-CN, de 22 de dezembro de 2006 
185 A Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados (RICD/56, art. 169) até 1955, e 
especialmente a Comissão de Finanças do Senado Federal (RISF/56, art. 67) durante todo o período. 
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da informação e redução das incertezas associadas à política pública correspondente186, 

o que oferece mais recursos para o exame detalhado do conteúdo da proposta 

orçamentária ou de suas partes. Desta forma, levando em conta os aspectos de 

informação especializada e de tempo para abordar as decisões, as mudanças 

institucionais reduzem as limitações informacionais com que se defronta o Legislativo, 

fortalecendo sua posição na interação estudada. 

Como conclusão parcial deste capítulo, o quadro geral da mudança institucional 

sugere fortemente que a premissa de aumento dos poderes de agenda presidenciais em 

matéria de orçamento entre 1946 e 1988 tem, sim, forte fundamento empírico, ao menos 

no que se refere à caracterização formal desses poderes nos textos legais e regimentais. 

Esta constatação converge ainda com as conclusões empíricas de Nobrega Jr. (2008, pp. 

52-53) no sentido de um nítido aumento do poder presidencial formal sobre o 

orçamento de 1946 a 1988187.  

Neste sentido, os aspectos normativos aqui examinados sugerem fortemente que 

se confirma a hipótese inicial de aumento significativo dos poderes presidenciais, sendo 

os aspectos delineados na seção anterior - e discutidos nesta seção - as principais 

diferenças normativas que aumentam o poder do Executivo em relação ao orçamento.  

É certo que a existência formal dos poderes é apenas um dos aspectos pelos 

quais o poder de agenda deve ser examinado, uma vez que é condição necessária mas 

                                                 
186 “Assim como para a perspectiva distributivista, para a perspectiva informacional o sistema de comissões é o eixo 
estruturador da atividade legislativa. As comissões são vistas, em maior acordo com as análises históricas de sua 
evolução, como recursos da Casa para, via divisão do trabalho, obter maior especialização de seus membros.” 
(LIMONGI, 1994, p. 22). Na formulação original da perspectiva informacional: 

Informação assimétrica refere-se a uma condição na qual alguns legisladores têm melhor conhecimento 
que outros sobre a relação entre políticas e resultados. A precisão das expectativas sobre este 
relacionamento é aproximadamente o que os pesquisadores empíricos chamam de especialização ou 
expertise. [..] Na maioria dos parlamentos, a expertise é universalmente demandada mas não 
uniformemente distribuída. Os LSGs oferecem às comissões oportunidades de especializarem-se (isto é.,de 
adquirirem informação assimétrica) para atender a essas necessidades. (KREHBIEL, 1992, p. 68, grifos 
no original). 
Asymmetric information refers to a condition in which some legislators have better knowledge than others 
about the relationship between policies and outcomes. Precision of expectations about this relationship is 
roughly what empirical scholars mean by specialization or expertise. [..] In most legislatures, expertise is 
universally needed but not uniformly distributed. LSGs provide committees with opportunities to specialize 
(i.e., to acquire asymmetric information) to meet these needs. (KREHBIEL, 1992, p. 68, grifos no original). 

187 Embora a escala mais simplificada de Shugart e Carey (1992, pp. 152 e 155) composta apenas da medida de 
poderes de emenda por parte do Legislativo) não capte diferença entre as duas Constituições.  
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não suficiente para que ele seja exercido188. Além disso, o efeito dos poderes de 

definição dos valores do orçamento sobre a dinâmica política depende também de se e 

como esses valores são efetivamente transformados em despesa pública, ou seja, da 

etapa de execução orçamentária (envolvendo inclusive a discussão sobre o caráter 

supostamente autorizativo do orçamento: SANTOS, 2016; TAQUES, 2013; 

VASSELAI; MIGNOZZETTI, 2014, p. 3). Assim, para uma validação mais forte dessa 

premissa como fundamento para modelos explicativos de maior alcance sobre a 

democracia brasileira, a verificação aqui procedida será ampliada, no capítulo seguinte, 

pela tentativa de identificação, nos registros históricos, da ocorrência concreta do 

exercício do maior poder de agenda que é facultado ao Executivo pela nova ordem 

constitucional, inclusive na dimensão da execução do orçamento.  

 

4.4 Um primeiro parâmetro comparativo – a posição dos regimes brasileiros 
vis-à-vis a experiência internacional  

 

Uma informação relevante para a análise dos resultados é o posicionamento dos 

poderes de agenda presidenciais brasileiros em relação a experiências internacionais, 

permitindo uma primeira aproximação ao valor intrínseco das realidades espelhadas nos 

indicadores construídos. Naturalmente, trata-se de avaliação de poderes formais de 

determinados atores, ou seja, uma variável específica dentre muitas que compõem um 

sistema orçamentário, o que não permite em absoluto extrair conclusões comparativas 

sobre a dinâmica ou a funcionalidade da governança orçamentária entre os países, dado 

que inúmeras outras variáveis relevantes são profundamente distintas nas diferentes 

experiências nacionais postas em comparação189. O foco, portanto, não é o de comparar 

                                                 
188 Não confundir esta observação com a ressalva de Tsebelis quanto aos veto players institucionais: de fato, está-se a 
tratar de atores institucionais e quanto a estes, “de acordo com a constituição, a concordância dos atores de veto 
institucionais é uma condição necessária e suficiente para mudança de políticas” (“according to the constitution, the 
agreement of institutional veto players is a necessary and sufficient condition for policy change” - TSEBELIS, 1995, 
p. 302). O que se discute não é o efeito que terá uma decisão presidencial de execução dos seus poderes 
orçamentários, mas sim as condições em que uma decisão presidencial de executá-los é alcançada (ou seja, o 
presidente pode ter os poderes formais mas não exercê-los por qualquer outra consideração); 
189 Por exemplo, Nobrega Jr. (2008, p. 45) sustenta que a centralização decisória num regime parlamentarista levaria 
a um desincentivo da maioria a modificações no projeto de orçamento apresentado pelo Executivo (o que poderia ser 
percebido como um voto, ainda que tácito, de não-confiança), enquanto os legisladores em regimes presidencialistas 
não sofreriam essa restrição e teriam mais liberdade para disputar parcelas do orçamento destinadas a seus objetivos 
individuais.  
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o conjunto ou o funcionamento do sistema orçamentário do Brasil com outros casos, 

mas simplesmente comparar essa variável específica (poderes presidenciais formais) 

com os valores dessa mesma variável num universo (o que permitirá discutir como, em 

termos absolutos, os dois casos brasileiros inserem-se dentro do leque de possibilidades 

concretas para esse valor).  

Em termos internacionais, comparações da realidade brasileira atual apontam um 

valor elevado de poderes de agenda orçamentários quando comparados com outros 

países latino-americanos (PNUD, 2004190; SANTISO, 2004). No entanto, para ser 

relevante em nossa análise, é preciso incorporar à comparação os poderes de agenda 

presidenciais nos dois períodos constitucionais brasileiros – num movimento 

semelhante a SHUGART; CAREY (1992, p. 155) e NOBREGA JR. (2008), que 

incluem diacronicamente em sua avaliação de poderes presidenciais as distintas 

Constituições de vários países latino-americanos ao longo do tempo.  

Este objetivo é tornado possível pela circunstância de que boa parte das 

variáveis acima mensuradas utilizou a escala apresentada por WEHNER (2010)191, com 

base na qual aquele autor construiu indicadores para 30 países membros da OCDE, 

englobando tanto regimes parlamentaristas quanto presidencialistas (WEHNER, 2010, 

pp. 43-63). Assim, uma comparação de nossas variáveis com esse survey permite uma 

visão simplificada do posicionamento de ambos os indicadores discutidos em relação a 

um parâmetro internacional externo. As várias adaptações (inevitáveis para tornar os 

valores comensuráveis e gerar interpretações consistentes em termos comparativos, 

tanto nos aspectos conceituais quanto no tratamento numérico) estão registradas no 

Apêndice 1, junto com a apresentação completa dos dados utilizados. A melhor síntese 

dessa comparação é dada pelo gráfico abaixo, que mostra a posição das duas 

experiências constitucionais brasileiras, em termos de poderes de agenda orçamentária 

presidenciais, posicionando-as em relação aos países da OCDE nos termos dos critérios 

de Wehner.  

                                                 
190 Os indicadores quantitativos dessa fonte são ainda reforçados pelas descrições de STEIN (2007, pp. 173 e 247-
248) e BLÖNDAL; GORETTI; KRISTENSEN (2003, pp. 114-122). 
191 Todas as variáveis de Wehner (com uma única exceção) foram levantadas para os dois casos brasileiros, sendo 
necessário em alguns casos uma adaptação da imputação de valores compatível com a lógica original, como adiante 
se verá.  
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FIGURA 1 - Indicadores de poderes presidenciais - Brasil em perspectiva comparativa – média 
geral 

Fonte: Apêndice 1 

 

Esta primeira avaliação com outros parâmetros internacionais (ainda que parcial 

em função das adaptações e limitações necessárias à comparabilidade com a base de 

referência) reforça o discutido na subseção anterior. Quando comparado192 com um 

quadro de valores absolutos (a situação dos países da OCDE em 2003), o Brasil de 1988 

posiciona-se entre os países com mais poderes presidenciais de agenda orçamentária do 

mundo, e o primeiro entre os presidencialistas, à exceção da Coréia do Sul (ou seja, o 

presidente brasileiro somente tem menos poderes que os primeiros ministros de regimes 

parlamentaristas)193. Por outra parte, o presidente no Brasil de 1946-1964 localizava-se 

                                                 
192 Insista-se: a comparação somente se pode fazer em um subconjunto das variáveis consideradas para o raciocínio 
central da dissertação, razão pela qual as conclusões desta subseção são parciais e apenas complementam (por 
militarem no mesmo sentido) as observações dos demais pontos do texto. 
193 Dois casos poderiam suscitar dúvidas, entre os países com poderes superiores aos do presidente brasileiro, quanto 
à sua caracterização como parlamentaristas. A Turquia pode estar vivenciando, no período em que se escreve este 
texto (2015-2016), um processo de centralização política na presidência a partir da eleição de Recip Erdogan para o 
cargo, mas os dados comparativos são de 2003, quando esse processo não se havia iniciado. A França pode ser 
considerada semipresidencialista, mas a Quinta República é exatamente o caso paradigma da centralização de poderes 
no presidente como meio de “racionalização do presidencialismo”, como aponta Fabiano Santos:  

Existe aqui uma referência intencional ao estudo de John Huber (1996), que empregou a noção de 
parlamento racionalizado para explicar por que a adoção de normas restritivas para a aprovação de 
legislação relevante conferiu previsibilidade e coerência à atividade parlamentar na Quinta República 
francesa, em comparação com o que havia ocorrido na Quarta República. A principal razão da adoção 
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no extremo inferior da comparação, somente superando os poderes dos presidentes 

húngaro e norte-americano de 2003. Assim, é plausível a impressão de que a diferença 

encontrada na comparação direta entre as duas Constituições brasileiras não é apenas de 

natureza relativa: a divergência é grande também em termos absolutos, quando os 

respectivos poderes são projetados frente ao conjunto do espectro contemporâneo da 

configuração de poderes presidenciais na matéria.  

5 – O orçamento na prática: presidente e Congresso Nacional na determinação 
efetiva dos grandes números do orçamento  

 

5.1 Introdução 

 

Este capítulo apresenta um estudo quantitativo do conteúdo do orçamento 

federal ao longo de suas fases (proposta, deliberação orçamentária, modificações no 

correr do exercício e execução final), com a finalidade de identificar diferenças entre os 

valores decorrentes das decisões de Executivo e Legislativo ao longo dessas fases de 

vida do orçamento. Assim, pretende-se verificar em que grau diferem as capacidades de 

influência sobre o orçamento, em todas as suas etapas, de Executivo e Legislativo, por 

meio da verificação do grau de modificação quantitativa dos totais e da composição do 

orçamento em cada etapa.  

O capítulo tem um conteúdo fortemente centrado nos elementos empíricos, sua 

apresentação e confrontação direta com as hipóteses, ficando para o capítulo seguinte os 

diálogos mais amplos desses elementos com as linhas teóricas. A seção 5.2 descreve as 

métricas adotadas para a mensuração do grau de modificação do orçamento e a sua 

fórmula de cálculo. A seção 5.3 sintetiza os resultados empíricos encontrados, enquanto 

a seção 5.4 traz a discussão dos resultados à luz das hipóteses originalmente formuladas. 

A seção 5.5 estende a discussão para a última hipótese, pondo em destaque vários 

elementos empíricos que podem sugerir uma inovação na discussão do papel do 

                                                                                                                                               
dessas normas, na visão de Huber, foi superar os problemas de coordenação endógenos a bancadas 
majoritárias, envolvendo a implementação sistemática de políticas de interesse nacional mediante a 
delegação de poderes decisórios ao Executivo. (SANTOS, 2003, p. 86) 



128 
 

 

orçamento nos estudos comparativos de nosso presidencialismo. Como já esclarecido no 

Capítulo 3, o Apêndice 2 expõe não somente o resultado final das métricas e 

indicadores, na forma de tabelas e gráficos, mas também todos os dados utilizados para 

a composição e apresentação desses resultados - não só os valores dos dados originais 

(que permitem o recálculo independente de qualquer métrica utilizada) mas também 

observações mais extensas sobre o processo de sua coleta, sistematização e 

interpretação.  

 

5.2 As métricas 

 

O objetivo deste capítulo é realizar uma quantificação comparativa da mudança 

introduzida pelos dois atores (Executivo e Legislativo) no orçamento ao longo de sua 

elaboração e execução. Isto coloca um problema metodológico, pois as mudanças na 

alocação orçamentária não ocorrem em uma única dimensão: ao contrário, a distribuição 

de valores entre os diferentes itens de despesa pode crescer ou decrescer de maneira 

independente, ou redistribuir-se entre os itens, o que exige métricas capazes de tratar a 

multidimensionalidade dessa decisão alocativa (TSEBELIS; CHANG, 2004, p. 450). 

São relativamente numerosos os precedentes na literatura que comparam orçamentos a 

partir de uma única variável relativa a gasto total ou déficit total194. No entanto, são 

mais escassos aqueles que lidam com a distribuição de diferentes dimensões ou itens 

internamente ao orçamento195. Serão adotados aqui ambos os enfoques, utilizando-se 

tanto métricas voltadas à comparação de valores totais quanto as relativas à distribuição 

                                                 
194 Tsebelis e Chang (2004, p. 451) mencionam 10 trabalhos nesse sentido; outros autores também apresentam ou 
referenciam extensas listagens de estudos empíricos dessa natureza: VON HAGEN, 2005, pp.3-5, 11-12 e 18-19; 
VON HAGEN, 2006; VON HAGEN, 2007, esp. p. 28-34; WEHNER, 2010, p. 79-82.  
195 “Mesmo tendo os orçamentos governamentais sido analisados na literatura, apenas dois artigos (Bawn 1999 e 
König & Tröger 2001) lidam com a estabilidade decisória de vários itens orçamentários. A literatura sobre deficits 
orçamentários é muito mais prolífica, e a discussão foca nas causas de tais déficits.” (“While government budgets 
have been analyzed in the literature, only two articles (Bawn 1999 and König & Tröger 2001) deal with policy 
stability of several budget items. The literature on budget deficits is much more prolific, and the discussion focuses 
on the causes of such deficits.” - TSEBELIS; CHANG, 2004, p. 451, tradução nossa). No âmbito brasileiro, LIMA 
JR. (1977, pp. 151-152) esboça uma análise das modificações internas às proporções do orçamento a partir de outra 
heurística menos exaustiva (avaliação do percentual do valor absoluto – nominal e deflacionado – de cada categoria 
orçamentária de um ano para outro).  
“While government budgets have been analyzed in the literature, only two articles (Bawn 1999 and König & Tröger 
2001) deal with policy stability of several budget items. The literature on budget deficits is much more prolific, and 
the discussion focuses on the causes of such deficits” (TSEBELIS; CHANG, 2004, p. 451) 
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interna dos números orçamentários. Em todos eles, insere-se a descrição empírica do 

processo orçamentário tanto sob a visão restrita de deliberação sobre a despesa 

autorizada (examinando as propostas do Executivo e a lei orçamentária aprovada e suas 

modificações) quanto na visão mais ampla da realização efetiva dessa despesa 

(discutindo os valores efetivamente aplicados), uma vez que as relações de poder sobre 

o orçamento e entre os atores desdobram-se ao longo de todas essas fases.  

Quanto a este último ponto (a execução efetiva do orçamento), o estudo baseado 

nos registros contábeis da execução somente permite alcançar aquelas parcelas de 

despesa que são contabilizadas formalmente como compromisso estatal a esse título 

(“despesa liquidada”), não sendo possível individualizar estágios posteriores do 

processamento do gasto como a comprovação final da entrega dos bens e serviços, o 

fluxo de caixa associado ao pagamento e a fiscalização da regularidade formal e 

material do gasto196. No entanto, esta aproximação ao fenômeno orçamentário afigura-

se suficiente para os fins deste trabalho, uma vez que as proposições teóricas a serem 

verificadas discutem o montante autorizado e comprometido do gasto nesses termos, 

sem introduzir diferenciações em torno das suas diferentes etapas a jusante.  

No primeiro enfoque, calcula-se a comparação de valores globais de receita e 

despesa, discriminados na forma do Quadro 17 abaixo.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
196 Ou seja, nos termos de modelos mais gerais de um “processo orçamentário” (BITTENCOURT, 2015, pp. 8-9; 
MARTNER, 1972, pp. 348-369). abrange-se aqui as fases de “Elaboração da proposta pelo Executivo” e 
“Apreciação, alteração e aprovação pelo Legislativo”, e, parcialmente, a de “Execução do Orçamento Aprovado”, não 
sendo abrangida a fase de “Controle e responsabilização pela execução”. Dentro da fase de Execução (Budget 
Execution Cycle, modelizado em TOMMASI, 2007, pp. 280-288), abrangem-se os estágios de “Authorization and 
apportionment of appropriations to spending units” e “Commitment”, não sendo possível captar com precisão os 
estágios seguintes de “Acquisition and verification ([..]liabilities are recognized)”, “Issuance of a payment order” e 
“Payment” .  
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QUADRO 17 - MÉTRICAS DE VALORES AGREGADOS DE RECEITA E DESPESA 

Valores agregados de receita e despesa 
Indicadores  Interpretação 

 Despesa total na LOA / Despesa 
total no PLOA  

Em que proporção o Congresso aumenta a 
previsão inicial das despesas 

Despesa total executada / Despesa 
total autorizada 

Qual proporção do total autorizado pelo 
Congresso o Executivo efetivamente gasta 

Receita total estimada na LOA / 
Receita total estimada no PLOA 

Em que proporção o Congresso aumenta a 
previsão inicial das receitas 

Receita total arrecadada / Receita 
total estimada na LOA 

Qual a proporção do total previsto pelo 
Congresso o Executivo efetivamente arrecada 

Modificações no orçamento 
Indicadores  Interpretação 

 Créditos adicionais votados pelo 
Legislativo / Despesa total na LOA 

Qual a proporção em que o Congresso modifica 
expressa e previamente sua autorização para 
despesas 

Créditos extraordinários abertos / 
Despesa total na LOA 

Em que proporção o Executivo se vale dessa 
prerrogativa unilateral de realização de 
despesas197 

Despesas executadas sem crédito 
ou além do crédito / Despesa total 
executada 

Em que proporção o Executivo se vale dessa 
prerrogativa unilateral de realização de despesas 

Fonte: Elaboração própria. Em todos os casos, PLOA representa a proposta enviada 
ao Congresso pelo Presidente da República, LOA representa a lei orçamentária 
sancionada, Créditos adicionais votados representa o volume de créditos 
suplementares, especiais e extraordinários aprovados pelo Legislativo no exercício; 
Despesa total autorizada representa os valores constantes da LOA acrescido dos 
créditos adicionais votados e dos créditos adicionais votados em exercícios anteriores 
com vigência estendendo-se ao exercício198; Despesa total executada representa o 
volume de despesas registradas na contabilidade como tendo sido realizadas na 
execução do orçamento (incluindo, no período de 1946-64, as despesas “sem crédito” 
ou “além do crédito”.  
 

                                                 
197 Cabe um esclarecimento dessa opção: embora formalmente, segundo a Constituição de 1988 (arts. 167, § 3º, e 62), 
o crédito extraordinário deva ser votado no Congresso a posteriori, como qualquer outra Medida Provisória, o fato de 
ter eficácia imediata permite que o Executivo faça a despesa também de imediato, ou seja, antes do pronunciamento 
legislativo. Caracteriza-se assim a unilateralidade, na prática, da realização do gasto, equiparando-se essa situação à 
da abertura do crédito extraordinário por simples ato do Executivo, vigente no período anterior (art. 75 parágrafo 
único da Constituição de 1946, combinado com o art. 80 do Código de Contabilidade da União (Decreto 4.536, de 
28.01.1922). 
198 Na nomenclatura utilizada no período de 1946, “créditos transferidos” do exercício anterior (referentes a créditos 
especiais e extraordinários com vigência plurianual, - art. 12 e 80, § 3º, do Código de Contabilidade da União – 
Decreto 435 de 28.01.22; DE LA ROCQUE, 1963, p. 53”); no linguajar da Constituição de 1988, “créditos reabertos” 
(art. 167, § 2º, da Constituição Federal de 1988). É importante notar que esta parcela de créditos reabertos representa 
uma alteração orçamentária feita no exercício anterior; portanto, não integra a variável “Créditos Adicionais 
Votados” (não compõe a medida de imprecisão ou instabilidade do orçamento do exercício, já que era um valor 
preexistente ao orçamento), mas sim a variável “Despesa autorizada” (uma vez que representa, para o Executivo, um 
valor formalmente autorizado pelo Legislativo para ser gasto ao longo daquele exercício).  
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A multidimensionalidade será abordada por meio da generalização do conceito 

de “distância orçamentária” de Tsebelis e Chang: “a diferença entre dois orçamentos 

pode ser representada pela distância entre os pontos que os representam no espaço n-

dimensional Euclidiano” (TSEBELIS; CHANG, 2004, p. 454, tradução nossa)199. Essa 

métrica pode ser especificada como:  

EQUAÇÃO 1 - DISTÂNCIA ORÇAMENTÁRIA 

BD x,y =  √ ([ ∑n =1,s (a x,n - a y,n) 2 ]/ s)  

Onde x e y são dois orçamentos quaisquer que que sejam distribuídos entre “s” 

itens diferentes, sendo “an” a proporção do valor alocado a cada item em relação ao 

valor total do orçamento considerado200. Por basear-se apenas na variação das 

proporções dos dois orçamentos em relação a um critério comum, a métrica não 

depende do valor absoluto dos mesmos201. Destaque-se que o valor absoluto da 

distância orçamentária não tem interpretação própria (ou seja, qualquer que seja o valor 

de uma distância entre dois orçamentos quaisquer, dele não se poderá retirar conclusões 

isoladamente): o conceito passa a ter sentido quando é usado comparativamente, ou 

                                                 
199 “[..]the difference between two budgets can be represented by the distance between the points that represent them 
in the n-dimensional Euclidean space” (TSEBELIS; CHANG, 2004, p. 454) 
200 Esta fórmula é apresentada como “generalização” do conceito pois a fórmula original é apresentada como: 
 

 BD = √ (a1 t - a1 t-1) 2 + (a 2 t – a2 t-1 ) 2 +....... + (an t - an t-1 )2 ,  
 
o que representa  (“uma sequência de percentagens (para controlar por tamanho) alocadas a diferentes 

jurisdições: (a1, a2, . . . an). A cada ano há uma alocação orçamentária diferente, portanto a sequência acima deve ser 
indexada pelo momento em que foi escolhida.”  (TSEBELIS; CHANG, 2004, p. 454-455, tradução nossa - “a 
sequence of percentages (in order to control for size) allocated to different jurisdictions: (a1, a2, . . . an). Each year 
there is a different budget allocation, so the above sequence should be indexed by the time it was selected.”  - 
TSEBELIS; CHANG, 2004, p. 454-455). A variante aqui desenvolvida apenas generaliza os pares (que podem ser 
dois orçamentos quaisquer, não necessariamente em anos sucessivos, bastando apenas que as porcentagens sejam 
calculadas em relação ao mesmo critério ou classificador) e coloca na notação de somatório.  
201 A divisão do somatório por “s” (número de itens da classificação orçamentária) torna a medida compatível com a 
existência de diferentes classificações orçamentárias de ano para ano (por exemplo, criação e extinção de 
ministérios), uma vez que compensa a variação no número de pares a x,y que são somados. (“De fato, como ocorreram 
lacunas nos valores de alguns itens orçamentários, nós calculamos a distância orçamentária média de ano a ano (isto 
é, dividida pelo número de itens disponíveis). Desta forma temos uma estimativa mais confiável das distâncias 
orçamentarias”. TSEBELIS; CHANG, 2004, p. 458, tradução nossa - “In fact, since there were missing values for 
some budget items, we calculated the average budget distance from year to year (i.e., we divided by the number of 
available items). This way we have a more reliable estimate of budget distances”. TSEBELIS; CHANG, 2004, p. 
458).  
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seja, quando se compara um ou mais pares de distâncias (em outras palavras, o conceito 

é capaz apenas de medir se um certo par de orçamentos é mais distinto entre si do que 

outro par). Neste sentido, trata-se de mensuração consistente com o objetivo teórico de 

verificar se a diferença dos orçamentos resultantes das decisões de Legislativo e 

Executivo é maior nos períodos constitucionais de 1946 ou de 1988. 

As dimensões que serão utilizadas como base para a distribuição dos orçamentos 

são, na despesa, a classificação institucional (distribuição do orçamento por Ministérios 

e órgãos) e a natureza da despesa (representando as características gerais do objeto do 

gasto, como gastos de pessoal ou gastos com obras e equipamentos), e na receita a 

natureza ou origem (se provém de impostos, de venda de patrimônio, etc.).  

É certo que esta categorização (especialmente a natureza da despesa) variou 

muito entre os dois períodos e inclusive dentro de um mesmo período202. No entanto, o 

sentido desses classificadores é semelhante em ambos os momentos históricos, e eles 

representam o máximo grau de desagregação que é possível obter de forma tal que seu 

sentido informacional seja o mesmo nos dois períodos – qualquer outra forma de 

classificar os dados que fosse compilável em um período não encontraria 

correspondência no outro203.  

                                                 
202 Para o período de 1946, as categorias orçamentárias da receita estavam fixadas nos arts. 17 a 19 do Código de 
Contabilidade da União (Decreto 4.536, de 28.01.1922 - DE LA ROCQUE, 1963, pp. 89-91); a categorização das 
despesas era realizada segundo atos administrativos que implementavam a regra geral do art. 57 do Regulamento 
Geral de Contabilidade Pública (Decreto 15.782, de 08.11.1922), permanecendo constante a classificação por órgão 
responsável pela despesa (DE LA ROCQUE, 1963, p. 54) e modificando-se no que se refere à natureza (então 
denominada “Verba”), vigorando uma classificação de 1937 a 1955 e outra a partir de 1956 (DE LA ROCQUE, 1963, 
pp. 54-55 e 146-151). Já para o período relativo a 1988, as receitas vêm organizadas na estrutura da Portaria 
Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, alterada pela Portaria Interministerial STN/SOF no 338, de 26 de abril de 
2006, adotando-se aqui apenas a segregação por “Origem” (BRASIL. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, 2015, pp.. 23-24); a despesa segue de maneira uniforme as classificações institucional 
(por órgão orçamentário) e por Grupo Natureza de Despesa (Anexo III da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, 
de 2001, (BRASIL. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 2015, respectivamente pp. 
37 e 62-63). 
203 É verdade que as poucas experiências de comparação entre orçamentos têm por base um outro critério de 
estruturação por finalidade da despesa implícito na metodologia de composição do Government Finance Statistics 
Yearbook  do Fundo Monetário Internacional, mas essa informação não está disponível para o período de 1946-64 e, 
mesmo assim, tampouco deixaria de ser mais uma agregação bruta com lacunas de informação (“esta categorização é 
limitada e há mudanças significativas no orçamento que nela não estão refletidas” -  “this categorization is crude and 
there are significant changes in the budget that are not reflected in it’ – TSEBELIS; CHANG, 2004, p. 458, tradução 
nossa). Além disso, na ausência de um mecanismo de classificação programática específico (MATUS, 1979; 
DIAMOND, 2003), tal como não existia no Brasil no período de 1946 (MACHADO JR., 2012) e não 
necessariamente existe em todos os países abrangidos pelo GFSY (KRAAN, 2007, p. 3), a compilação da despesa por 
um critério finalístico termina por depender da utilização da mesma informação da distribuição por órgãos 
governamentais refletida na classificação institucional. 
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Outra limitação a reconhecer é que as categorias escolhidas não diferenciam as 

despesas obrigatórias (aquelas impostas por outras leis ou contratos incondicionais, 

como o pagamento de benefícios previdenciários adquiridos ou de obrigações de dívida 

já constituídas) das discricionárias (aquelas cuja decisão de alocar recursos depende tão 

somente da inclusão ou não no orçamento)204. Sendo plausíveis as hipóteses 

preliminares de que a capacidade de intervenção do Legislativo, no momento da 

elaboração do orçamento, sobre as despesas obrigatórias seja menor do que a que tem 

sobre as discricionárias, e de que o orçamento brasileiro tem apresentado grau 

crescentemente maior de despesas obrigatórias nos últimos anos (MENDES; DIAS, 

2014, pp. 6-8; MENDES, 2008, esp. pp. 24-28) , essa lacuna poderia também trazer um 

viés de origem metodológica às conclusões comparativas, pois a maiores proporções de 

despesas obrigatórias no pós-1988 tenderiam a corresponder menores possibilidades de 

modificação legislativa em relação ao período anterior que não se deveriam à relação 

entre Poderes, mas sim a uma alteração independente nas condições materiais do 

orçamento.  

No entanto, não é possível aferir dos dados orçamentários (ao menos no que se 

refere ao primeiro período205) o caráter de obrigatoriedade legal de cada despesa. A 

tentativa de contornar essa limitação em Tsebelis e Chang (2004., p. 464) envolve a 

                                                 
204 Argumentamos que os orçamentos são alterados de duas formas diferentes. Primeiro, deliberadamente, no sentido 
de que o governo atual quer elevar ou diminuir a despesa orçamentária e gastar um percentual maior ou menor em 
alguma área: um exemplo é o aumento do orçamento da educação por via da transferência de recursos de defesa 
para educação. Da segunda forma, os orçamentos ajustam-se automaticamente no sentido de que a legislação 
vigente (adotada quer pelo governo atual quer pelos anteriores) tem consequências econômicas: o aumento do 
desemprego afeta a composição do orçamento porque dispositivos da legislação de seguridade social especificam 
quem tem direito a benefícios por desemprego, por quanto tempo, e assim por diante. É claro que o tamanho da 
mudança no orçamento depende dos dispositivos da legislação específica a cada país. (TSEBELIS; CHANG, 2004, 
p. 450, tradução nossa).   
We argue that budgets are altered in two different ways. First, deliberately, in the sense that the current government 
wants to increase or decrease budgetary spending and spend a higher or lower percentage of it in some area: one 
example might be increasing the education budget by shifting expenses from defense to education. Second, budgets 
are adjusted automatically in the sense that existing legislation (whether introduced by the current or previous 
government) has economic consequences: increasing unemployment affects the composition of the budget because 
provisions in social security legislation specify who is entitled to unemployment benefits, for how long, and so on. Of 
course, the size of the budget change depends on the specific provisions of legislation in each country. (TSEBELIS; 
CHANG, 2004, p. 450).   
205 Nos últimos exercícios do período pós-88 o orçamento federal tem adotado o “Identificador de Resultado 
Primário” (BRASIL. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, pp. 83-84),uma estrutura 
de informação que registra para cada parcela da receita ou da despesa seu impacto no resultado fiscal, a qual 
indiretamente permitiria uma primeira aproximação à identificação de despesas obrigatórias ou discricionárias. No 
entanto, trata-se de um classificador cujo conteúdo é modificável a cada ano pela lei de diretrizes orçamentárias 
(portanto, não teria consistência dentro do próprio período), e de qualquer modo não abrangeria os primeiros anos do 
período de 1988 nem qualquer exercício do período de 1946.  
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introdução de proxies bastante genéricas relativas a uma possível pressão social em 

favor do gasto em seguridade social, a qual, supostamente, definiria maiores proporções 

de gasto obrigatório206, o que não se afigura relevante para o propósito neste estudo, 

tanto porque implicaria igualmente um alto grau de arbitrariedade na pressuposição de 

quais seriam as relações entre as proxies e o grau de despesas obrigatórias, quanto 

porque exigiriam a criação de novas proxies relacionadas por exemplo ao serviço da 

dívida pública, muito mais importante no caso brasileiro que nos países da OCDE 

utilizados por aqueles autores. Assim, não há alternativa neste momento senão 

desconsiderar essa distinção. No entanto, o impacto dessa perda de informação fica 

diminuído pelo fato de que as alterações são medidas em termos da variação relativa das 

proporções de cada item em relação ao total. Assim, a eventual diferença entre o grau de 

intervenção legislativa sobre as despesas discricionárias e obrigatórias será de menor 

efeito no indicador, uma vez que mesmo que haja proporções maiores de despesas 

obrigatórias em um determinado item (por exemplo, serviço da dívida) do que em outro 

(por exemplo, obras públicas), o que será ponderado no indicador serão as variações 

relativas dentro de cada item (ou seja, em quanto variou a alocação em dívida pública, 

ou em obras, comparativamente à posição anterior), o que não depende da relação entre 

os valores absolutos da proporção dos diferentes itens207.  

Como resultado, os indicadores multidimensionais ficariam assim representados: 

                                                 
206 Em nosso modelo empírico tentamos diferenciar entre mudanças deliberadas da estrutura orçamentária afetadas 
pela distância ideológica e a alternância no poder das possíveis forças causadoras que levam à mudança automática 
da estrutura orçamentária. Para isso, primeiro levamos em consideração o valor absoluto da mudança na taxa de 
desemprego (ΔUE) e o valor absoluto da mudança na proporção de idosos acima de 65 anos (ΔPOP65). Muitos 
trabalhos acadêmicos sobre a política redistributiva  em economias avançadas identificaram que a demanda social 
pela realocação da despesa pública é influenciada fortemente por essas duas variáveis. (Tabellini 1990, 1991). 
(TSEBELIS; CHANG, 2004, p. 464, tradução nossa) 
In our empirical model we attempt to differentiate between deliberate changes of the budgetary structure affected by 
ideological distance and alternation of governments from possible driving forces that lead to the automatic change of 
budgetary structure. Toward this end, we first took the absolute value of the change in unemployment rate (ΔUE) and 
the absolute value of the change in the proportion of elderly people above 65 years of age (ΔPOP65) into 
consideration. Many scholarly works on redistributive politics in advanced economies have identified that societal 
demand for the reallocation of public spending is driven largely by these two variables (Tabellini 1990, 1991). 
(TSEBELIS; CHANG, 2004, p. 464) 
207 É verdade que o viés é impossível de eliminar totalmente: mesmo que se esteja avaliando variações relativas de 
categorias de despesas, é plausível que despesas rígidas e elevadas (como previdência social) não tenham flutuações 
muito acentuadas de um ano para o outro. No entanto, não há como expurgar esse fator sem fazer suposições ad hoc 
como as já descritas na nota anterior, o que se afastaria dos propósitos metodológicos deste trabalho. 
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QUADRO 18 - MÉTRICAS DE ALTERAÇÕES MULTIDIMENSIONAIS DO 
ORÇAMENTO 

Valores de receita e despesa desagregados por órgão ou natureza 
Indicadores  Interpretação 

 Distância orçamentária entre o PLOA e a 
LOA, relativa à classificação institucional 

Em que grau o Congresso modifica a 
distribuição por órgãos/ministérios da 
despesa autorizada, em relação à 
proposta original do Executivo 

Distância orçamentária entre o PLOA e a 
LOA relativa à classificação por natureza 

Em que grau o Congresso modifica a 
distribuição por natureza da despesa 
autorizada, em relação à proposta 
original do Executivo 

Distância orçamentária entre a LOA e o 
valor total autorizado (LOA + créditos) 
relativa à classificação institucional 

Em que grau Congresso e Executivo, 
em conjunto, modificam a distribuição 
por órgãos/ministérios da despesa 
autorizada ao longo do exercício, em 
relação à lei orçamentária 
originalmente aprovada 

Distância orçamentária entre a LOA e o 
valor total autorizado (LOA + créditos) 
relativa à classificação por natureza 

Em que grau Congresso e Executivo, 
em conjunto, modificam a distribuição 
por natureza da despesa autorizada ao 
longo do exercício, em relação à lei 
orçamentária originalmente aprovada 

Distância orçamentária entre a despesa 
total autorizada e a execução orçamentária, 
relativa à classificação institucional 

Em que grau o Executivo implementa 
a distribuição por órgãos/ministérios 
da despesa autorizada 

Distância orçamentária entre a despesa 
total autorizada e a execução orçamentária, 
relativa à classificação por natureza 

Em que grau o Executivo implementa 
a distribuição por natureza da despesa 
autorizada 

Distância orçamentária entre a receita 
estimada pelo Executivo no PLOA e 
aquela estimada pelo Congresso na LOA, 
relativa à classificação por natureza 

Em que grau o Legislativo muda, na 
LOA, a distribuição da receita por 
natureza prevista pelo Executivo na 
proposta original 

Distância orçamentária entre a receita 
estimada pelo Congresso na LOA e aquela 
efetivamente arrecadada pelo Executivo, 
relativa à classificação por natureza 

Qual a diferença entre as estimativas, 
por natureza, de receita do Congresso 
e aquelas que o Executivo 
efetivamente arrecada 

Fonte: Elaboração própria. Em todos os casos, PLOA representa a proposta enviada 
ao Congresso pelo Presidente da República, LOA representa a lei orçamentária 
sancionada, Créditos adicionais votados representa o volume de créditos 
suplementares, especiais e extraordinários aprovados pelo Legislativo; Despesa total 
autorizada representa os valores constantes da LOA acrescido dos créditos adicionais 
votados; Despesa total executada representa o volume de despesas registradas na 
contabilidade como tendo sido realizadas na execução do orçamento.  
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Em todos os casos, há que se discutir como considerar os efeitos da inflação. 

Dados os elevados níveis de inflação em determinados anos de cada período, e a 

defasagem no tempo entre a apresentação da proposta orçamentária, a sua deliberação e 

a sua execução, um componente não-desprezível das alterações entre cada uma dessas 

configurações orçamentárias será a simples desvalorização da moeda, que conduz a 

elevações nominais tanto das receitas/despesas projetadas quanto da sua efetiva 

realização208. Embora os indicadores na forma “distância orçamentária” sejam baseados 

em proporções relativas dos itens orçamentários na mesma etapa – projeto, lei 

orçamentária ou execução - (e portanto não sejam diretamente afetados por uma 

eventual desvalorização nominal da moeda209), as alocações globais são obviamente 

afetadas por ela: uma elevação da receita prevista em função de simples desvalorização 

nominal da moeda no período intercorrente não é uma decisão equivalente a uma 

elevação de valores de receita previstos em função de cálculos diferentes sobre a 

capacidade arrecadatória. Ressalte-se que este efeito inflacionário não decorre da 

comparação intertemporal de valores relativos a exercícios orçamentários diferentes, o 

que não se faz aqui (por exemplo, não se compara sistematicamente os valores absolutos 

das despesas ou receitas de um ano com outro) – o impacto ocorre entre os momentos 

de cada orçamento anual (apresentação da proposta presidencial, votação do orçamento 

e execução).  

Neste sentido, a opção do estudo é a de apresentar os indicadores tanto em 

valores nominais quanto em valores deflacionados, centrando a interpretação nestes 

últimos. Para tanto, é utilizado o único índice de preços disponível consistentemente 

para todo o período (o IGP-DI mensal da Fundação Getúlio Vargas210), aplicado para os 

valores em cada exercício da seguinte forma:  

                                                 
208 Para uma discussão conceitual mais completa dos efeitos da inflação sobre a gestão e avaliação orçamentária, cf. 
GUARDIA, 1992, pp. 116-121. Para um exemplo da necessidade de considerar analiticamente o deflacionamento ao 
interpretar modelos de decisão orçamentária no Brasil, sob pena de distorções significativas nas conclusões, cf. 
LIMA JR., 1977, p. 151. 
209 Dizemos “diretamente” afetado porque existe a possibilidade de que um processo inflacionário tenha um efeito 
sistemático distinto sobre a alocação de Ministérios ou naturezas distintas (ex: supondo-se que os valores da dívida 
pública sejam muito mais sistematicamente correlacionados à inflação do que, por exemplo, os valores gastos com 
obras públicas, é previsível que as alocações relativas em valores nominais do Ministério da Fazenda ou da natureza 
de despesa “Dívida Pública” sejam mais elevadas do que aquelas de Ministérios com forte participação na execução 
de obras).  
210 Série “IGP-DI - geral - índice (ago. 1994 = 100) – Mensal”, disponível em <http://ipeadata.gov.br> 
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a) Para os valores do PLOA, o índice relativo ao mês de sua apresentação (no 

período de 1946, março do ano anterior ao que o orçamento se refere, pois é 

apresentado a 15 desse mês, por força dos arts. 39 e 87, inc. XVI, da 

Constituição Federal de 46 ; no período de 1988, agosto do ano anterior, pois 

o orçamento é apresentado ao Legislativo em 30 de agosto, conforme o art. 

35, § 2º, inc. III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição de 1988) 

b) Para os valores da lei orçamentária aprovada211, o índice do mês de janeiro 

de seu exercício; 

c) Para os valores da execução212, das modificações orçamentárias213, das 

despesas sem crédito/além do crédito e do total da despesa autorizada, um 

índice médio do ano da execução214. 

Cabe um esclarecimento a respeito desse deflator da execução: o PLOA e a lei 

orçamentária são estimativas pontuais que são formuladas em um determinado 

                                                 
211 É verdade que existem exemplos recentes de aprovação da lei orçamentária em datas posteriores a janeiro. No 
entanto, sendo a projeção de receitas e despesas formulada para todo o exercício, não faria sentido econômico 
pressupor que uma aprovação tardia (evento, aliás, que é uma excepcionalidade do ponto de vista jurídico-normativo) 
implicaria em um recálculo de todos os valores para adaptá-los a preços correntes.  
212 Incluindo as despesas “sem créditos ou além dos créditos”, que nada mais são que outras despesas executadas ao 
longo do exercício sem autorização orçamentária. 
213 As modificações do orçamento realizadas no exercício são distribuídas também ao longo do exercício, aplicando-
se a elas o mesmo raciocínio (e as mesmas limitações) do deflacionamento da execução da despesa. Ao contrário, os 
créditos de exercícios anteriores reincorporados ao orçamento do exercício o são pelo valor nominal de janeiro De 
igual maneira, o saldo dos “Créditos Abertos no Exercício” deveria excluir os créditos reabertos ou transferidos. No 
entanto, não será possível alcançar esse grau de precisão com os instrumentos de coleta de dados disponíveis. Por um 
lado, nem a base de dados do SIGA Brasil (exercícios 2002 a 2013) nem os Balanços Gerais da União (demais 
exercícios) dispõem da desagregação dessa variável por natureza ou por órgão, e apenas os Balanços do período de 
1946 explicitam os valores da reabertura de créditos em nível agregado – e ainda que se pudesse fazer, em tese, o 
cálculo indireto (cruzando informações de contas contábeis diferentes relativas à despesa total autorizada e da 
abertura de cada tipo de crédito no exercício), isso exigiria a reorganização de balancetes analíticos de cada órgão 
orçamentário, compilando milhares de transações para cada ano examinado, o que excede às possibilidades deste 
trabalho.  
Assim, resta tão somente escolher para essa variável o índice deflator que represente menor perda de informação para 
os objetivos da interpretação posterior. Ausentes dados exatos sobre a proporção dos créditos reabertos frente aos 
abertos no exercício, mas tendo em conta a situação de excepcionalidade dessa hipótese legal (ou seja, dado que a 
abertura do crédito, ainda que este possa ser estendido a exercício seguinte, presume a intenção legislativa de que a 
despesa seja executada), entendemos que mais relevante para a análise será captar – ainda que com a inevitável 
distorção acima mencionada – o comportamento dos créditos votados no exercício, o que implica adotar o 
deflacionamento pelo índice médio do ano da execução para todo o valor de créditos excedente à LOA (ou seja, a 
diferença entre a Despesa Autorizada na LOA e a Despesa Autorizada final).  
214 O deflacionamento da variável “Despesa Autorizada” tem duas parcelas deflacionadas de forma distinta: a 
primeira (valor inicial da LOA) pelo índice de janeiro e a segunda (créditos adicionais abertos no exercício) pelo 
índice médio do ano da execução. Estas duas parcelas podem ser, em qualquer dos indicadores construídos, 
segregadas com precisão a partir dos dados disponíveis.  
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momento do tempo, considerando algum valor real estimado da moeda para aquele 

momento. Os valores da execução, por sua vez, são agregação contábil de fluxos 

realizados ao longo de todo o exercício215 (cada um sofrendo de forma distinta a 

incidência da desvalorização, na proporção do tempo decorrido desde o início do ano). 

Assim, algum grau de ponderação dessa defasagem temporal tem que ser introduzido. 

Para dar conta dessa necessidade, propõe-se a construção de um índice que reflita uma 

execução teórica, a cada mês do exercício, de 1/12 avos do valor nominal registrado na 

contabilidade para todo o ano216. Assim, o IGP médio da execução seria construído a 

partir da fórmula:  

EQUAÇÃO 2 - IGP MÉDIO DO ANO DA EXECUÇÃO 

IGPmédio = IGPJan + ∑i = Jan, Dez 1/12 (IGPi – IGPJan) 

 

É certo, aqui também, que a solução proposta apresenta limitações: desconsidera 

a eventual sazonalidade na execução da despesa e o próprio viés de que um processo 

inflacionário tende a elevar automaticamente o valor nominal da execução dos meses 

finais do ano. No entanto, não existe a possibilidade material de segregar a execução 

mensal de receita e despesa para aplicação direta dos índices mensais217. No entanto, 

essa primeira aproximação a um valor médio ponderado parece certamente melhor do 

que arbitrar um único índice (seja este o de janeiro, junho, dezembro ou qualquer outro) 

para deflacionar o montante nominal acumulado das despesas. 

Por fim, todos os valores de um exercício são deflacionados para uma mesma 

data de referência, equivalente a janeiro do mesmo exercício; a escolha desse marco 

temporal é por mera convenção, pois o uso de números-índices permite transportar os 

                                                 
215 Em termos conceituais, são “fluxos realizados ao longo do período” tanto as despesas empenhadas, quanto as 
liquidadas, quanto as pagas, na medida em que cada uma dessas operações representará um valor real distinto para a 
transação a que se refere em função do dia do exercício em que se realiza.  
216 A lógica desse ajuste segue o método teórico contábil de “conversão a moeda homogênea” de demonstrativos de 
resultado (PONTE; CHYRIKINS; GATTO, 2003, pp. 32-35 e 41), com a simplificação de pressupor um fluxo 
homogêneo de entradas e saídas de caixa na ausência da capacidade de estabelecer a antiguidade exata de cada 
entrada ou saída individual (PONTE; CHYRIKINS; GATTO, 2003, pp. 36-37) 
217 Essa possibilidade existiria, em tese, para exercícios posteriores a 2003 em função da disponibilização automática 
de dados no sistema SIGA Brasil (http://www.senado.gov.br/orcamento/siga). No entanto, essa disponibilidade não 
ocorre nos exercícios anteriores a 2003 nem, certamente, para o período de 1946.  
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valores deflacionados a qualquer ponto do tempo. Não há necessidade de fazer uma 

homogeneização entre exercícios (embora isso seja operacionalmente possível com uma 

série do deflator que abrange todos os anos examinados), uma vez que não se lhes 

compara entre si. Essa homogeneização seria, ademais, inconveniente, pois a utilização 

dos valores das séries deflacionados para uma única base poderia induzir o leitor a 

interpretações errôneas: extrair conclusões a partir de comparações de valores absolutos 

do orçamento (mesmo deflacionadas) desconsidera a dimensão econômica da proporção 

entre esse orçamento e o conjunto da economia (ou seja, um mero aumento do total de 

receita ou despesa pode ser “muito” ou “pouco” a depender do que ocorre na economia 

real), e a única forma de discutir com consistência o significado socioeconômico ou 

político desses valores seria expressá-los em termos de proporção do Produto Interno 

Bruto (ou outra medida de contabilidade nacional de mesma natureza)218. Como essa 

comparação intertemporal não é o objetivo do presente trabalho nem acrescenta nada ao 

modelo interpretativo oferecido, introduzir mais uma variável (que traria consigo todo 

um novo universo de interpretação macroeconômica autônomo, relacionado à dimensão 

do crescimento da economia e sua composição setorial) significaria adicionar 

complexidade sem qualquer benefício explicativo.  

 

5.3 Os resultados 

 

As Tabelas 3 e 4 abaixo permitem visualizar a síntese dos resultados 

quantitativos obtidos, resumindo o quadro geral de indicadores oferecido nas Tabelas 17 

e 18 do Apêndice 2 por meio da média e do desvio-padrão dessas métricas em cada um 

dos dois períodos estudados. Perceba-se, desde logo, que todos os indicadores que 

representam quocientes de natureza agregada dos valores orçamentários (Tabela 3) 

estão definidos em valores percentuais, e que é necessário apresentá-los sob dois 

enfoques: as comparações entre os valores nominais e entre os valores deflacionados na 

forma da seção 5.1. É certo que alguns indicadores têm o mesmo valor nos dois casos – 

                                                 
218 Em tese, o valor absoluto deflacionado tomado isoladamente poderia fundamentar discussões sobre a 
complexidade administrativa ou gerencial da ação administrativa (uma vez que se trataria, em qualquer caso, de mais 
ou menos valores a administrar). Como tampouco esse é o foco deste trabalho, não se utiliza essa métrica.  
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situações em que os totais originais que compõem o quociente têm o mesmo fator de 

deflacionamento (ou seja, quando são grandezas monetárias que são medidas no mesmo 

período de tempo). Já os indicadores de distância orçamentária, por serem formados 

exclusivamente pela comparação entre as proporções (definidas em função da 

classificação orçamentária adotada) dos orçamentos que são comparados entre si, não 

são afetados pelo deflacionamento, e portanto têm tão somente um valor por cada 

período.  
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TABELA 3 – SÍNTESE DOS INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS AGREGADOS 

Indicador 

Em valores nominais 
Em valores deflacionados 

a janeiro de cada ano 

1947/1963 1996/2013 1947/1963 1996/2013 

Média 
(%) 

Desvio-
padrão 

(%)  
Média 

(%) 

Desvio-
padrão 

(%)  
Média 

(%) 

Desvio-
padrão 

(%)  
Média 

(%) 

Desvio-
padrão 

(%)  

Despesa total na LOA / Despesa 
total no PLOA (%) 

114,62 8,49 101,76 1,49 96,79 9,18 98,04 3,00

Despesa total executada / Despesa 
total autorizada (%) 

100,80 12,72 85,99 5,45 93,83 9,47 83,11 5,22

Receita total estimada na LOA / 
Receita total estimada no PLOA (%) 

111,67 8,75 101,67 1,62 94,42 10,67 97,95 3,26

Receita total arrecadada / Receita 
total estimada na LOA (%) 

110,87 13,86 98,86 10,07 101,93 12,11 95,24 10,40

Créditos adicionais votados pelo 
Legislativo / Despesa total na LOA 
(%) 

19,37 15,47 15,29 15,42 17,59 13,60 14,80 15,13

Créditos extraordinários abertos / 
Despesa total na LOA (%) 

0,32 0,84 3,23 6,19 0,30 0,77 3,16 6,18

Despesas executadas sem crédito ou 
além do crédito / Despesa total 
executada (%) 

8,72 5,04 n/a n/a 8,72 5,04 n/a n/a 

Fonte: Tabelas 17 e 18 do Apêndice 2 

TABELA 4 – SÍNTESE DOS INDICADORES DE DISTÂNCIA ORÇAMENTÁRIA 

Indicador 

1947/1963 1996/2013 
Média 

 
Desvio-
padrão 

Média 
 

Desvio-
padrão 

Distância orçamentária entre o PLOA e a LOA, relativa à 
classificação institucional (por órgão) 

0,010327 0,004676 0,002156 0,001018

Distância orçamentária entre o PLOA e a LOA relativa à 
classificação por natureza 

0,024801 0,007050 0,006860 0,003614

Distância orçamentária entre a despesa constante da LOA e a 
despesa total autorizada, relativa à classificação institucional 
(por órgão) 0,014670 0,011350 0,007691 0,006814

Distância orçamentária entre a despesa constante da LOA e a 
despesa total autorizada, relativa à classificação por natureza 0,027748 0,017939 0,027727 0,029206
Distância orçamentária entre a despesa total autorizada e a 
execução orçamentária, relativa à classificação institucional
(por órgão) 

0,010547 0,007824 0,007163 0,003746

Distância orçamentária entre a despesa total autorizada e a 
execução orçamentária, relativa à classificação por natureza 

0,019483 0,011886 0,024083 0,009474

Distância orçamentária entre a receita estimada pelo 
Executivo no PLOA e aquela estimada pelo Congresso na 
LOA, relativa à classificação por natureza 

0,010237 0,008578 0,004133 0,003547

Distância orçamentária entre a receita estimada pelo 
Congresso na LOA e aquela efetivamente arrecadada pelo 
Executivo, relativa à classificação por natureza 

0,017044 0,010868 0,026108 0,016811

Fonte: Tabelas 17 e18 do Apêndice 2 
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Não haveria qualquer sentido em fazer médias entre os indicadores; cada um 

deles representa uma face do problema e deve ser considerado individualmente ou, 

eventualmente, em conjunto com algum outro indicador conceitualmente mais próximo. 

Esta discussão far-se-á a partir de agora, com o auxílio dos gráficos, também extraídos 

do Apêndice 2, que facilitam a compreensão do fenômeno219.  

Em primeiro lugar, vemos que o Congresso modifica a proposta do Executivo 

quando a recebe, em maior proporção em 1988 que no período anterior, mas essa 

diferença deve ser matizada quando se desconta o efeito inflacionário. Em termos 

nominais, a variação entre a despesa no PLOA e a despesa final da lei aprovada é 

significativamente superior no primeiro período, assim como a receita. Na análise, é 

preciso considerar que tanto os valores do PLOA quanto os da LOA são estimativas dos 

valores nominais aplicáveis ao mesmo período, ou seja, o exercício a que o orçamento 

respectivo se refere – assim, a diferença em questão é a diferença do valor projetado em 

cada etapa (elaboração do projeto e aprovação da Lei) para o mesmo momento do 

tempo (o exercício respectivo) No entanto, quando se toma os valores corrigidos, essa 

diferença nas médias desaparece: as médias do primeiro período chegam a ser 

inferiores, na receita e na despesa, às do período atual, com desvios-padrão bastante 

elevados para sugerir qualquer diferença. Isso fica mais claro na visualização da Figura 

2 abaixo. 

 

 

                                                 
219 Todas as informações expressas graficamente nesta seção têm no Apêndice 2 um jogo de gráficos mais amplos e 
em diferentes formatos para facilitar a visualização. 
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FIGURA 2 – Modificações feitas ao projeto de lei orçamentária 

 

Fonte: Figuras 19 e 21 do Apêndice 2 

Na Figura se vê com clareza que as modificações das projeções dos valores 

nominais são quase uniformemente maiores em 1947-63, mas a redução a moeda de 

valores constantes faz com que as intervenções legislativas nesse período sejam muito 

pouco diferenciáveis das ocorridas em 1996-2013 (além de apresentarem maior 

volatilidade). Há muitas ocorrências, inclusive, de definição pelo Congresso de um 

valor real da despesa total, na LOA, inferior ao valor da proposta recebida do Executivo 

(o que se detecta por meio de médias menores que 100 % para a proporção LOA/PLOA 

de receita e despesa nos dois períodos). Aqui, como em todas as demais análises, é 

preciso considerar que o mecanismo de correção do valor da moeda é um mecanismo ex 

post de interpretação dos fatos e não parte de qualquer modelo comportamental dos 

agentes; não havia, no período 1947-1963, sequer o conceito de correção monetária 

como procedimento contábil ou financeiro. Assim, o parlamento de 1946 tinha que 

estimar para o mês de janeiro do ano seguinte receitas e despesas cuja previsão pelo 

Executivo tinha sido formalizada em 15 de maio do ano corrente; esse prazo para o 
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Congresso de hoje é de 30 de agosto. Somada esta defasagem maior de tempo com uma 

inflação anual também sensivelmente maior (e crescente à medida em que se 

aproximam os anos 1960220), bem como menores recursos de conhecimento e 

tratamento da informação por parte da instituição legislativa, uma das hipóteses 

possíveis para esse fenômeno é a de que o efeito da simples tentativa de adaptação dos 

números finais do orçamento às novas realidades de preços para a receita e para a 

despesa resulte em maior volatilidade nas alterações realizadas. Em outras palavras, é 

plausível que as alterações feitas pelo Congresso na despesa e na receita propostas 

originalmente pelo presidente, frente à autorização final da lei orçamentária, tenham por 

componente a simples tentativa de adaptação dos valores nominais do orçamento à 

variação dos preços acarretada pela inflação; porém, somente a análise conjunta com as 

modificações orçamentárias (tanto agregadas quanto em sua composição interna) poderá 

confirmar essa hipótese.  

Ainda no que se refere apenas à autorização legislativa para a despesa, passamos 

às modificações221 do orçamento ao longo do exercício (que, em sendo muito 

significativas em relação ao montante inicialmente autorizado, poderiam sugerir que o 

comportamento decisório autônomo do Legislativo ocorra não na aprovação do 

orçamento inicial para o ano, mas nas alterações propostas e aprovadas ao longo do 

exercício). Quanto a isso, vemos que a proporção em que o orçamento é modificado é, 

em média, pequena nos dois períodos, mas com um elevado desvio-padrão que 

descaracteriza qualquer tendência. Da Figura 3, vê-se que na maioria dos anos, dos dois 

períodos, Executivo e Legislativo puseram-se de acordo para aprovar mudanças 

relativamente moderadas (inferiores a 20 %) do orçamento original – em alguns poucos 

exercícios, porém, houve valores outliers (como em 1956, 1997 e 1998, quando os 

aumentos líquidos de despesa autorizada excederam a metade do orçamento original). 

Dentro desse comportamento heterogêneo (uma maioria de vezes com modificação 

moderada, com alguns poucos momentos de “pico”), não se pode afirmar que os 

Poderes dos dois períodos tiveram resultado decisório sistematicamente distinto – 
                                                 

220 A evolução da inflação anual no período pode ser visualizada na Tabela 16 e na Figura 34 do Apêndice 2. 
221 Como já expresso no Apêndice 2, as modificações são o valor líquido dos créditos adicionais (ou seja, se ocorreu 
eventual cancelamento de uma despesa para dar lugar ao aumento de outra, esse cancelamento está sendo descontado 
do valor total da modificação. Portanto, um valor positivo dos créditos adicionais significa, nesta análise, um 
aumento líquido no valor da despesa.  
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portanto, tampouco se pode afirmar que o diferencial de criação de autorização de 

despesa que não se enxerga nas leis orçamentárias sob a Constituição de 1946 aparece 

quando da deliberação legislativa dos créditos adicionais.  

FIGURA 3 – Alterações ao orçamento - créditos adicionais 

 

 

Fonte: Figura 23 do Apêndice 2 

Constatado que não existem diferenças sistemáticas significativas entre os dois 

períodos no que se refere ao ato de autorização da despesa (ou da aprovação legislativa 

para a realização da despesa), cabe agora indagar do que ocorre em relação à despesa 

efetivamente executada e à receita efetivamente arrecadada. Quanto a esta última, uma 

defasagem muito grande em relação à prevista apontaria um irrealismo da peça 

orçamentária (cujas razões e consequências deveriam então ser problematizadas). No 

que tange à despesa, como discutido na Seção 5.1 acima, o caráter meramente 

autorizativo do orçamento222 gera a possibilidade de que o Executivo simplesmente 

decida não realizar, no todo ou em parte, cada gasto preconizado pelos parlamentares no 

orçamento. Existe, ainda, a possibilidade de que o Executivo disponha-se a realizar, de 

forma unilateral e independente da deliberação do Congresso, uma parcela das despesas 

que não consta das autorizações na lei orçamentária e nos créditos adicionais223. 

Em relação ao total da receita, vemos que em média não há super- ou sub-

avaliação da receita no orçamento (especialmente quando se deflaciona a receita 

                                                 
222 Caráter este que, como vimos no capítulo 4, subsistiu como prática inquestionada em ambos os períodos.  
223 Sempre lembrando que estamos ainda a tratar do volume total de receita e despesa do orçamento. As modificações 
qualitativas em que se realocam recursos dentro de um mesmo agregado serão objeto da parte final desta seção.  
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arrecadada, pois seu valor real é praticamente o mesmo do total estimado no período 

1947-63 e 95,24 % no período atual). A Figura 4 mostra uma aparente volatilidade 

maior do período 1947-63, com erros de previsão - para mais e para menos - um pouco 

maiores que os do período 1996-2013, com alguns “picos” no início e no fim do 

período. O que não se vê é um diferencial de sub- ou sobre-estimação da receita em 

relação aos dois períodos, ou seja, não se observa do gráfico e da série de dados um viés 

indicando que em 1946 a arrecadação sistematicamente superava uma receita sub-

avaliada em grau maior do que em 1988, ou o viés contrário (uma arrecadação frustrada 

em proporção sempre superior que em 1988). Assim, pelo lado da receita não se 

vislumbra no orçamento de qualquer dos dois períodos nenhuma tendência sistemática a 

estimativas de receita irrealistas (para cima ou para baixo), nem qualquer viés de 

diferença significativa e sistemática entre os dois períodos (embora o primeiro período 

aparente uma menor precisão das estimativas).  

FIGURA 4 – Diferenças entre a receita prevista e arrecadada 

 

Fonte: Figura 22 do Apêndice 2 

Passando à despesa, verifica-se aí a primeira diferença nítida entre o 

comportamento fiscal nos dois períodos: a despesa executada (portanto, transformada 

em gasto efetivo pelo Executivo224) em relação àquela autorizada formalmente pelo 

Congresso é sistematicamente maior no período da Constituição de 1946 que em 1988 

(chegando a sua média em valores nominais ser superior a 100% em vários 

                                                 
224 Dizemos “pelo Executivo” porque é a esse agente que cabe ordenar a quase totalidade da despesa federal, sendo 
residual a parcela que Legislativo, Judiciário e Tribunal de Contas podem gastar de forma autônoma, como se pode 
observar nos quadros da despesa por órgãos do Apêndice 2. 



147 
 

 

exercíciosentre 1947 e 1963, o que indica a corriqueira realização de despesas não 

contempladas na lei orçamentária nem em créditos adicionais, como se verá logo 

adiante). As médias do primeiro período são muito superiores (quase 100 % em termos 

nominais e 94 % quando deflacionados, contra não mais que 85 % do segundo período 

nas duas métricas), e o desvio-padrão mais alto. O gráfico confirma esse viés: o 

Executivo de 1946 gasta parcela muito maior do que lhe é autorizado no orçamento, 

próxima ou superior a 100 % (chegando a situações extremas como quase 40 % a mais 

de despesas em relação ao valor autorizado em 1961), do que o de 1988, que pratica 

uma contenção fiscal mantendo-se de forma sistemática entre 80 e 90 % do valor 

autorizado.  

FIGURA 5 – Diferenças entre a despesa autorizada e realizada  

Fonte: Figura 20 do Apêndice 2 

A despesa executada pelo governo sob a direção do chefe do Executivo, acima 

examinada, inclui tanto aquela autorizada pelo Legislativo quanto aquela que é decidida 

de forma independente pelo próprio Executivo, sem interferência prévia do Legislativo, 

representando uma decisão inteiramente unilateral de gasto por parte do presidente. Esta 

parcela é composta dos créditos extraordinários225 e, para o período 1947/63, também 

                                                 
225 Conforme já discutido no capítulo 4, os créditos extraordinários abertos por Medida Provisória sob a Constituição 
de 1988 são, do ponto de vista formal, suscetíveis de revisão a posteriori pelo Legislativo. No entanto, pela sua 
eficácia imediata permitindo realização igualmente imediata das despesas por ele autorizadas (imediatez essa que é, 
aliás, a própria razão de ser do instituto, destinado a despesas urgentes e imprevisíveis), os créditos extraordinários 
são na prática um instrumento que permite a criação pelo Executivo de fatos consumados (não apenas um novo status 
quo legal, mas também uma efetiva assunção de compromissos e transferências de fundos em relação a terceiros) 
antes mesmo da possibilidade material de reação do Legislativo. Além disso, existe uma extensa literatura que relata 
o abuso desse mecanismo por meio da sua utilização em volumes e condições inteiramente desvinculados dos 
pressupostos constitucionais de imprevisibilidade e urgência da despesa, exatamente para viabilizar a adoção 
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das chamadas “despesas sem crédito ou além dos créditos” permitidas pela legislação 

então vigente226.  

Vemos que, em conjunto, os dois fenômenos são relevantes. Na simples média, 

os créditos extraordinários (embora praticamente desprezíveis em 1947/1963) 

representam 3 % da despesa da LOA em 1996-2013 (mas com um elevado desvio-

padrão, que denota alta volatilidade); já as despesas sem crédito alcançam a alta média 

de 8,72 % da despesa executada nos exercícios, com desvio-padrão menor, de 5 %.  

A Figura 6, alinhando essa execução de ambos com a mesma escala numérica, 

mostra mais claramente o quadro das despesas unilaterais. O valor elevado da média dos 

créditos extraordinários está muito influenciado por um outlier em 1998 (27,16 %), 

ainda que também tenham ocorrido montantes próximos a 5 % da despesa da LOA em 

2001, 2007 e 2012; eliminando esse valor, a média cai para 1,82 % com um bem-

comportado desvio-padrão de 1,68 %. Já a ocorrência de despesas sem crédito ou além 

do crédito no primeiro período democrático apresenta com regularidade valores entre 5 

e 15 %, com muito raras exceções inferiores (1948 e 1958), indicando uma prática 

habitual e não desprezível desse tipo de despesa.  

Acresce a isso o fato de que os demonstrativos não captam a totalidade desse 

padrão de despesa. Em primeiro lugar, há uma pura e simples omissão de parte desse 

valor no ano de 1961, quando Cr$ 75.410.655.852,00 de despesas em excesso 

simplesmente não foram contabilizados nessa rubrica nem em qualquer outra, 

redundando em que o valor da despesa executada tenha sido bem maior do que o total 

da soma da despesa autorizada com o valor contábil da despesa “sem crédito ou além do 

crédito”. Essa omissão não se encontra individualizada em qualquer tabela ou 

demonstrativo, exceto por uma passageira e quase enigmática menção ao fato no 

relatório da Contadoria-Geral da República daquele ano227, e altera o valor dessa 

                                                                                                                                               
unilateral da decisão de despesas por parte do Executivo (ROCHA; MARCELINO; SANTANA, 2013; MARSHALL, 
2008; GOMES, 2008). Por essas razões, incluímos integralmente o montante dos créditos extraordinários nesta 
apresentação das decisões unilaterais de despesas por parte do Executivo.  
226 O Apêndice 2 discute os aspectos jurídicos e as polêmicas envolvendo esse tipo de despesa. 
227  15. Ao Congresso Nacional o Poder Executivo solicitou, através de 68 mensagens, autorização para 

abertura de novos créditos adicionais, no montante de Cr$129.718.793.524,70, que se desdobra em Cr$ 
116.021.164.129,00 para os créditos suplementares e Cr% 15.697.629.595,70 para os especiais. 
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categoria em 1961 de Cr$ 52.797,71 milhões para 128.208,37 milhões, o que o levaria a 

representar não mais 11,16% como contabilizado, mas 27,12% da despesa executada 

naquele ano228.  

Além disso, o valor da modificação unilateral por parte do Executivo é 

sistematicamente sub-avaliado na apresentação do Balanço Geral da União pela 

Contadoria-Geral da República. Por várias vezes, o Parecer Prévio do TCU aponta que 

o valor apresentado a esse título resulta de uma compensação parcial de saldos credores 

e devedores no âmbito de uma mesma “verba” para cada órgão (CG 47, p. 234; CG55, 

p. 11, CG 48, p. 102, CG56, p. 131229). Com efeito, um exame detalhado do Volume 2 

dos Balanços Gerais, nos quais consta a relação individualizada da despesa até o último 

detalhe da classificação orçamentária, confirma que a apuração dos saldos “sem crédito 

ou além do crédito” é feita mediante compensação de saldos devedores e credores ao 

nível de “Verba” e “Consignação”, desconsiderando portanto quaisquer saldos em 

classificações abaixo desse nível. No entanto, o grau de discriminação em que a despesa 

é especificada nos anexos orçamentários é muito maior do que esse:  

De acôrdo com a regra de discriminação, na parte da Despesa do 
Orçamento Federal do Brasil, o primeiro desdobramento que se 
faz consiste em distribuir os créditos por Ministérios e demais 
órgãos autônomos. Cada um dêsses Ministérios órgãos passa a 
constituir um "anexo" da lei orçamentária. Em cada anexo as 
dotações estão subordinadas aos seis tipos distintos de verbas, já 
referidos (1 - Pessoal, 2 - Material, 3 - Serviços e Encargos, 4 - 
Obras, 5 Eventuais e 6 - Dívida Pública; êste último figura, 
unicamente, no Ministério da Fazenda). Assim, é fácil verificar 
(basta um rápido e superficial exame) a despesa total de um 
Ministério num exercício, bem como os sub-totais 
correspondentes a cada uma das verbas mencionadas. A verba 
(espécie de despesa) se decompõe em consignações, sub-
consignações, itens, alíneas e incisos, que servem para 

                                                                                                                                               
16. Dos créditos suplementares solicitados, convém assinalar que a importância de Cr$ 75.410.655.852,00 
representaria suplementação de dotações que já se encontravam excedidas, ou em vias de próximo 
esgotamento, destinadas a pagamentos de pessoal e compreendidas nas exceções do art. 46 do Código de 
Contabilidade da União. (BGU61 p. 29) 

228 Como consequência, também a distância orçamentária entre o valor autorizado e o executado nesse ano sofrerá um 
aumento muito pronunciado em relação ao conjunto da série.  
229  A Contadoria-Geral, em se tratando de pagamentos amparados em lei, com a classificação na própria 
dotação orçamentária, organiza a apuração, demonstrando os excessos nas consignações e subconsignações, os 
quais entretanto, desaparecem no balanço definitivo, quando os recursos da verba os comportam, razão por que 
aquela repartição não os menciona.(CG56, p. 131) 
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discriminar, minuciosamente, as variedades de despesas da 
mesma espécie e indicar os departamentos, estabelecimentos, 
serviços e as repartições que as efetuam. (VIANA, 1950, pp. 239-
240)230 

Portanto, modificações feitas nessa granularidade menor da despesa são, 

literalmente, modificações feitas pelo Executivo à deliberação legislativa da realização 

da despesa – por muito que se possa questionar a conveniência administrativa de uma 

especificação tão minuciosa231. Assim, não se pode desconsiderar que a mudança nessa 

discriminação, durante a execução, é uma mudança ante a determinação legislativa232, e 

que contém informação relevante sobre o jogo entre Poderes na realização da 

despesa233. Esta distorção do significado do número agregado em decorrência da 

                                                 
230 Tomando um exemplo para visualização, um equipamento ou ferramenta seria genericamente incluído na “Verba 
2 – Material”/“Consignação 1 – Material Permanente”, na classificação anterior a 1956, ou “Verba 1 – Custeio”/ 
Consignação 4 - Material Permanente” (ou “Verba 4 – Investimentos”/ Consignação 2 - Equipamento e Instalações”), 
na classificação a partir de 1956. No entanto, a sua especificação na lei orçamentária aprovada pelo Legislativo seria 
muito mais específica e minuciosa (VIANA, 1950, p. 246-247):  

VERBA 2 – MATERIAL  
Consignação 1 – Material Permanente 

04 _ Máquinas, motores, aparelhos, seus acessórios; material elétrico, de telefonia de 
telegrafia, de televisão, de refrigeração; material fotográfico, material cinematográfico 
e de filmagem; ferramentas e utensílios 

01 - Máquinas e aparelhos; acessórios 
02 - Material fotográfico e cinematográfico 
03 - Ferramentas para trabalho no couro 
04 - Ferramentas agrícolas e para mineiros 
05 - Material elétrico, de telefonia, de telegrafia, de rádio comunicação, de 
televisão 
06 - Instalações em geral 
07 - Ferramentas pneumáticas e para construção civil 
08 - Ferramentas para trabalho na madeira, oficinas mecânicas, fundição, 
solda, forja e diversas 

231 Ao comentar as mudanças na estrutura da classificação por verba em 1955-56, De La Rocque (1963, p. 149) 
critica a disfuncionalidade de um grau tão detalhado de especificação orçamentária: 

Assim sendo, para se evitarem perplexidades ou dificuldades durante a execução orçamentária, reteve-se a 
especialização da despesa por meio de consignações e subconsignações, cujas ementas tradicionais 
também se conservam na maioria dos casos. Fêz-se, todavia, um esfôrço consolidador, a fim de reduzir o 
número dessas consignações, que não facilitavam construtivamente as funcões fiscalizadoras do Congresso 
e tornavam bizantina a especificação da despesa, o que era justamente apontado como um dos mais graves 
defeitos de nosso sistema orçamentário. 

232  A transposição orçamentária é uma consequência natural da discriminação da despesa. Se a despesa é 
discriminada e caracterizada por um objeto preciso, um quantitativo certo e uma determinada repartição, só se 
torna legítima quando utilizada nestas condições. Ora, pode acontecer que uma das rubricas orçamentárias se tenha 
tornado insuficiente, enquanto noutra tenha havido excesso de previsão. Aí, a correção poderia ser feita por 
transposição ou extorno. A Constituição de 1946 proíbe o extorno (art. 75). Não se deve perder de vista que o abuso 
das transposições pode prejudicar, completamente, os trabalhos de estimativa da despesa. Quando se discute a 
oportunidade de determinada despesa, faz-se uma seleção. (VIANA, 1950, p. 141) 
233 A lógica política desse tipo de mudança unilateral na execução é descrita por Viana (1950, p. 140-141):  

 O terceiro processo é o das transposições. As transposições constituem um artifício inventado com o 
intuito de evitar os créditos adicionais. Elas visam o aproveitamento dos saldos prováveis, das 
disponibilidades de dotações que se tornaram inaplicáveis, para suprir outras dotações que deixaram de 
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“compensação interna” é reconhecido pelo próprio Contador Geral, que em seu relatório 

encabeçando o Balanço Geral da União de 1963 denuncia o efeito dessa compensação 

sobre a utilidade financeira e gerencial do orçamento e o mascaramento que traz à a 

rigidez crescente da despesa:  

Os algarismos expostos em maneira tão resumida não permitem 
se aperceba o crítico do grau de distorsão que sofre o Orçamento. 
A eventual economia efetiva observada, se comparados o total 
das autorizações orçamentárias com o montante da despesa 
contabilizada, é o resultado da soma algébrica de excessos e 
poupanças verificadas nas dotações orçamentárias, uns e outras 
atingindo níveis tão elevados que o documento orçamentário 
perde a sua fisionomia financeira, para transformar-se em mera 
referência de funções. Só na Análise da Despesa, que acompanha 
os Balanços Gerais da União, podem ser avaliados os índices de 
deformação e de utilização da lei de meios e, o que é importante, 
o grau de imobilização que já alcançou pràticamente a totalidade 
da receita fiscal, comprometida com vinculações específicas, 
transferências de caráter financeiro ou social e com os encargos 
de pessoal ativo e inativo. (BGU63 p. 31) 

Apesar desta constatação, não nos resta senão utilizar os dados já 

“compensados” (sub-avaliados) dos Balanços Gerais, pela simples razão de que é 

materialmente impraticável ao escopo deste trabalho realizar um recálculo 

individualizado nas milhares de páginas de cada Balanço Geral para produzir os valores 

das despesas sem crédito sem o processo de compensação interna, e os Pareceres 

Prévios do TCU não trazem esse recálculo senão em poucos exercícios. Para fins 

analíticos, portanto, pode-se considerar os valores aqui apresentados (constantes nas 

Tabelas 21 e 22 do Apêndice 2) como uma estimativa sub-avaliada do total real de 

despesas que foram realizadas pelo Executivo de forma distinta à especificada na lei do 

orçamento.  

                                                                                                                                               
corresponder às exigências dos fatos. Embora a Constituição de 1937 admitisse êsse procedimento não foi 
êle usado como sistema. 
Se a transposição se dá para aproveitar o resíduo, o saldo, a disponibilidade, afim de se suprir outra 
dotação, não se trata, aparentemente, de uma despesa nova. Contudo, é possível, por exemplo, fazer uma 
transposição orçamentária pelo destaque de uma parcela da dotação Inativos e Pensionistas, que 
corresponde a uma despesa certa, para reforçar uma dotação de obras (construção de um edifício). Se tal 
destaque for permitido, quando chegar nas proximidades do fim do exercício, o governo terá de pedir uma 
suplementação à dotação para Inativos. O crédito suplementar que talvez fosse recusado para a 
construção de um edifício, não o seria, evidentemente, na ocasião em que ficasse positivado que se 
destinava ao pagamento de aposentados ou pensionistas.  
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FIGURA 6 – Despesas decididas unilateralmente pelo Executivo – crédito extraordinário e 

depesa sem crédito/além do crédito 

  

Fonte: Figuras 24 e 25 do Apêndice 2234 

 O resultado bastante moderado dos créditos extraordinários no período atual em 

relação à despesa orçamentária, no total agregado, choca-se aparentemente com a 

percepção encontrada na literatura de que tal prática representaria – mesmo no período 

atual - um verdadeiro “orçamento paralelo” a distorcer toda a arquitetura orçamentária, 

o que pode ensejar algumas matizações. Rocha, Marcelino e Santana (2013) abordaram 

a avaliação que os atores da gestão orçamentária fazem do cumprimento intrínseco dos 

pressupostos constitucionais para sua edição e da frequência de seu uso, sem entrar em 

considerações sobre o volume desses créditos, o que não afetaria nossas conclusões. Já 

Marshall (2008, p. 41) quantifica o período de 2003/2007 (exatamente o subperíodo em 

que ocorreu um aumento contínuo do uso do instrumento) e destaca uma progressão de 

0,5 % a no máximo 5,5 % do orçamento autorizado (o que seria compatível com nossas 

observações). No entanto, esse autor desagrega a análise dos créditos extraordinários 
                                                 

234 É conveniente relembrar que a comparação da esquerda, entre créditos extraordinários e despesa total na LOA, 
envolve grandezas monetárias em tempos diferentes (a primeira aberta ao longo de todo o exercício, e a segunda 
fixada para janeiro, no seu início) – portanto, é necessário deflacionar. A comparação da direita (despesas sem crédito 
versus despesa executada) refere-se a dois fluxos que se ralizam durante o ano, sendo possível portanto comparar-lhes 
em valores nominais, pois transcorrem durante o mesmo período de tempo. 
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aos grupos de natureza de despesa, destacando mudanças substanciais especificamente 

em algumas delas, tais como as de Inversões Financeiras (9,0 % em 2003, 7,1 % em 

2004, 3,1 % em 2005, e 23,4 % em 2007) e de Investimentos (9,0 % em 2005, 20,6 % 

em 2006 e teratológicos 55,4 % em 2007)235. Esta desagregação permite conciliar a 

constatação do baixo volume agregado dos créditos extraordinários com a percepção de 

que tais medidas afetam pesadamente determinadas categorias de gasto as quais 

representam parcela minoritária do orçamento (frente às despesas obrigatórias de maior 

volume, como pessoal, despesa previdenciária e serviço da dívida), mas que são de 

grande relevância para a negociação com o parlamentar individual236. Portanto, o baixo 

volume agregado não pode ser tomado isoladamente como demonstração da irrelevância 

da abertura de créditos extraordinários (criação unilateral de despesa por parte do 

Executivo) no jogo de relações entre Poderes no período atual. 

Quanto à unilateralidade da criação de despesa no primeiro período democrático, 

a sua relevância não passou despercebida, sendo os dados corroborados por várias 

manifestações de observadores das finanças públicas na época como um grave problema 

político e financeiro. Do ponto de vista institucional, o TCU, ao comentar as contas 

presidenciais de 1956 (CG56, pp. 127-128), colaciona manifestação do Deputado Israel 

Pinheiro na Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos 

Deputados, no qual o parlamentar acusava forte aumento de 1953 para 1954, dessas 

despesas sobre as quais "o Congresso nenhuma responsabilidade poderá ter, visto como 

impossível lhe seria, ao votar o orçamento, ter a menor ideia sobre o quantitativo de tais 

despesas"; já o Parecer Prévio do TCU às contas de 1957 (CG57, p. 64), criticando a 

realização, por essa via, de uma larga lista exemplificativa de despesas discricionárias 

que não se enquadrariam de forma alguma nas hipóteses legais mencionadas, lamentava 

que:  

                                                 
235 O exercício de 2007 foi, não obstante o pequeno valor agregado, um exemplo inegável de uso desarrazoado das 
decisões unilaterais: os créditos extraordinários modificaram 55,4 % dos investimentos, 23,4 % das inversões 
financeiras e até mesmo 6,5 % das despesas de custeio (Outras Despesas Correntes). A fonte destes e de todos os 
demais valores deste parágrafo é MARSHALL, 2008, pp. 42-46. Uma descrição menos sistemática de período similar 
(2004-2007), enfatizando os aspectos setoriais da distribuição da despesa, encontra-se em GOMES, pp. 41-49. 
236 Uma vez que, como os investimentos, veiculam as transferências concentradas de recursos públicos suscetíveis do 
jogo de pork barrel discutido no capítulo 2. 
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Temos assim um verdadeiro orçamento paralelo, num total de 
mais de 11 bilhões de cruzeiros, executado à revelia do Poder 
Legislativo. Por essa forma e nessa extensão fica inteiramente 
anulada uma das mais importantes prerrogativas do Congresso 
Nacional, desde que ao Executivo se permite autorizar quaisquer 
despesas e mandar pagá-las independente da intervenção do 
Legislativo. (CG57, p. 63) 

 

Sob o ângulo financeiro, as críticas do TCU são recorrentes: o parecer das contas 

de 1953 (CG 53, p. 12) denuncia que o orçamento para aquele ano já alocava Cr$ 24 

milhões para uma subvenção à empresa privada “Companhia de Navegação Costeira”; 

nenhuma despesa foi regularmente executada a esse título, tendo no entanto o Ministro 

da Fazenda determinado, diretamente por despacho ao BB e sem nenhuma outra 

formalidade legal, a entrega de Cr$ 14 milhões à empresa (ficando os órgãos de 

contabilidade limitados a deduzir da mencionada dotação, a posteriori, o valor da 

transação já realizada). Em 1961, o parecer (CG61 p. 15) questiona o “uso desvirtuado 

em abuso”, redundando em acelerado crescimento de 132% entre 1959 e 1960 (também 

em 1959 o crescimento dessas despesas é descrito como “vertiginoso” – CG59, p. 40). 

Não era, porém, o Tribunal de Contas o único observador crítico dessa modalidade: o 

próprio órgão contábil do Ministério da Fazenda, em seu relatório encabeçando o 

Balanço Geral da União para 1963, põe sob suspeita a alegação da “inevitabilidade” dos 

gastos sem crédito (ressaltando alguns que, observados no exercício, representam atos 

tipicamente discricionários e de potencial clientelístico de atacado):  

Do montante indicado [197,6 bilhões de despesas sem crédito no 
exercício], cêrca de 10 bilhões referem-se a despesas de natureza 
variável, previstas na lei orçamentária com insuficiência de 
dotação. As demais, no total de 187,6 bilhões, são gastos 
absolutamente imprevistos, como o suprimento à 
Superintendência Nacional do Abastecimento (7,8 bilhões), a 
entrega à Superintendência do Plano de Valorização Econômica 
da Amazônia para a continuação das obras a cargo da Rodobrás e 
os recursos postos à disposição do Ministério da Aeronáutica. 
Igualmente se incluem no montante comentado o subsídio pago 
pelo Govêrno para a importação de trigo (19,4 bilhões) e o valor 
correspondente à subscrição do Brasil na Associação 
Internacional do Desenvolvimento (7,2 bilhões). Recursos postos 
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à disposição de empreendimentos do mais alto interesse nacional, 
como as Centrais Elétricas de Furnas (9,8 bilhões), Fábrica 
Nacional de Motores (5,0 bilhões), Companhia Brasileira de 
Armazenamento "Cibrazém" (2,0 bilhões), Companhia Brasileira 
de Alimentos (2,0 bilhões), Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais 
(20,4 bilhões), Companhia Nacional de Alcalis (1,9 bilhões), 
além de maciços investimentos no setor rodoviário e empréstimos 
a Estados e Municípios ali se incluem. (BGU63 p. 31-32) 

Em síntese, as despesas “sem crédito e além do crédito” não são apenas 

quantitativamente relevantes, mas percebidas pelos agentes de administração fiscal e 

financeira como distorções importantes ao desenho constitucional do processo de 

definição da despesa pública no período examinado.  

Tendo descrito os totais fiscais agregados, devemos passar então à análise do 

resultado das “distâncias orçamentárias”, que indicam as modificações internas ao 

orçamento (ou seja, nas proporções em que ele é dividido segundo a classificação 

examinada). Examinando inicialmente as distâncias entre a proposta do Executivo e a 

lei aprovada, vemos nitidamente que as modificações introduzidas pelo Congresso são 

muito superiores no primeiro período, tanto na receita quanto na despesa (em todos os 

casos de diferença entre PLOA e LOA, a média de 1947-63 somada ao desvio-padrão é 

muito superior à média de 1996-2013 subtraída do desvio-padrão). Esse padrão fica 

mais claro na visualização dos gráficos respectivos na Figura 7 abaixo. 
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FIGURA 7 – Distâncias orçamentárias entre PLOA e LOA 

 

 Fonte: Figuras 26, 27 e 30 do Apêndice 2 
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Portanto, os valores indicam que o Congresso modifica sistematicamente mais a 

peça orçamentária em 1946 que em 1988 – pese a não aumentar o montante total de 

receita e despesa nessas proporções, como vimos acima. As mudanças de iniciativa do 

Legislativo alteram mais a composição da despesa dentro do orçamento, ou as 

proporções entre os seus diferentes componentes, e alteram em maior extensão a 

composição da despesa por natureza/verba (pessoal, material, dívida, etc.) do que a 

composição por órgão. A diferença em relação à receita é mais volátil, ocorrendo ainda 

um outlier (exercício de 1957) explicado na seção A2.1 do Apêndice 2  como simples 

adaptação da LOA a mudanças de legislação tributária ocorridas depois do envio da 

proposta orçamentária ao Congresso.  

Está-se diante de um aparente paradoxo: não há diferencial significativo, entre 

os períodos, da intervenção legislativa no volume da receita ou da despesa (quando 

considerados os valores reais ou deflacionados); todavia, a modificação no que respeita 

à composição desse volume é significativamente maior na democracia de 1946.  

É preciso então passar à comparação da despesa entre a lei orçamentária e a 

despesa total autorizada (orçamento mais créditos adicionais) e a execução 

orçamentária. Aparentemente, existe uma similaridade nas curvas da Figura 8, 

especialmente se desconsiderados os outliers (explicados no Apêndice 2, seção A.2.1) 

relativos a 1997 (por natureza) e 1956 (por órgão). A média da modificação por órgão é 

maior em 1946, com desvio-padrão alto, mas se retirarmos esse ano excepcional (1956), 

ficaremos com uma média 0,012637357 e desvio-padrão 0,007905304 para esse 

período, indicando uma tendência sistemática de distâncias superiores (embora não 

muito maiores); no gráfico da distância por natureza, as curvas se confundem em grande 

medida, com proximidade de médias (e, se excluído o outlier de 1997, com média de 

0,022085 e desvio-padrão de 0,018240 para 1996-2013, fica mais forte uma tendência 

também um pouco menor no segundo período). Portanto, as diferenças entre os dois 

períodos na fase da aprovação da lei orçamentária (maiores mudanças na composição do 

orçamento em 1946) são sucedidas também por diferenças entre a lei aprovada e o 

quadro final de autorização orçamentária por força dos créditos adicionais (também 
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maiores mudanças em 1946, embora a diferença entre os períodos seja menor nesta 

etapa).  

FIGURA 8 – DISTÂNCIA ORÇAMENTÁRIA ENTRE LOA E DESPESA TOTAL 
AUTORIZADA 

Fonte: Figuras 32 e 33 do Apêndice 2 
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E o que ocorreria quando da execução, pelo governo, dessa despesa autorizada ? 

Neste quesito, visualizado na Figura 9, embora exista maior diferença entre autorização 

e execução em favor do primeiro período no que se refere à execução por órgão 

(concentrada nos anos finais), a distância orçamentária por natureza de despesa é 

claramente maior em 1996/2013, indicando que o grau em que o Executivo modificaa 

intenção legislativa quando da sua execução é maior no período atual. Se combinada 

essa informação com a constatação de que o grau de execução no período 1996-2013 é 

significativamente menor (Figura 5 acima), vemos que a ação do Executivo difere na 

medida em que realiza no pós-88 uma contenção de despesas (em algumas naturezas 

mais do que em outras, o que resulta em proporções significativamente distintas 

medidas pela maior distância orçamentária) bem maior do que aquela realizada pelo 

Executivo de 1946. Deve-se notar que o valor da despesa executada em 1946 utilizado 

para esse cálculo de distâncias inclui as despesas sem crédito ou além do crédito, o que 

revela que mesmo as mudanças introduzidas de moto próprio pelo presidente não são 

capazes de tornar as mudanças na execução maiores nessa etapa.  
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FIGURA 9 – Distâncias orçamentárias entre despesa autorizada e executada 

 

 
Fonte: Figuras 28 e 29 do Apêndice 2 
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Quanto às receitas, a mudança na composição da previsão feita pelo Legislativo 

no orçamento é inequivocamente maior no pós-88 (mesmo se desconsiderado o já 

mencionado outlier de 1997237), o que se verifica tanto na maior média (com desvio-

padrão semelhante) quanto no formato da curva na Figura 10. Esta circunstância pode 

ter origem na dependência quase absoluta do orçamento de 1988 em relação às receitas 

nele constantes, em decorrência da supressão do financiamento por emissão monetária e 

da adoção, no âmbito da receita, de práticas próximas à universalidade orçamentária. 

Isso faz com que a possibilidade de ação financeira governamental dependa 

crucialmente do comportamento das receitas orçadas, que passam a refletir quase todos 

os fenômenos econômicos e sua variabilidade (ao passo em que a limitação da base de 

recursos fiscais imposta pela institucionalidade vigente no primeiro período 

democrático permitia muito pouca margem de manobra para a arrecadação, 

permanecendo esta vinculada de forma quase inercial à economia, impulsionada 

basicamente pela elevação do nível de preços). Todos esses fenômenos serão discutidos 

em mais profundidade adiante.  

                                                 
237 Como discutido no Apêndice 2, nesse ano o governo federal procedeu a uma volumosa renegociação de dívidas 
estaduais custeada com emissão de dívida mobiliária federal, não prevista no orçamento inicial, o que elevou, 
simultaneamente e em grande proporção, a parcela das receitas correspondente às operações de crédito e a parcela das 
despesas correspondente a Inversões Financeiras (aquisição dos direitos contratuais sobre a nova dívida).  
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FIGURA 10 – DISTÂNCIA ORÇAMENTÁRIA ENTRE RECEITA ESTIMADA NA 
LOA E RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA 

 

Fonte: Figura 31 do Apêndice 2 

 

O fenômeno, para o período de 1946, de uma despesa que não cresce em termos 

reais entre o PLOA e a LOA, mas que é modificada fortemente pelo Legislativo em sua 

composição, obriga a uma análise mais fina dos dados. Evidentemente, não se pode 

compactuar com as análises superficiais ou de senso comum de um Congresso 

“perdulário” baseado apenas em algumas platitudes sobre o aumento nominal do 

gasto238. No entanto, os poucos relatos que localizamos sobre o processo interno 

legislativo são realmente no sentido de que a iniciativa dos parlamentares individuais é 

a de apresentação massiva de emendas de despesa, com pequena ou nenhuma 

intervenção de contenção por quaisquer atores. O Relator da Receita para o exercício de 

1954 na Câmara dos Deputados descreve um quadro em que os parlamentares 

                                                 
238 Baaklini (1993, p. 253), por exemplo, crê demonstrar que o Congresso é a fonte do desequilíbrio fiscal pelo 
simples fato de que, entre 1960 e 1964, apresentou milhares de emendas ao orçamento a cada ano, aprovou outras 
tantas, elevou o valor nominal da autorização da despesa e viu o valor nominal da despesa e do déficit elevar-se ainda 
mais na fase de execução. 
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apresentaram para esse exercício 14.428 emendas (cerca de 43 bilhões de cruzeiros239), 

cabendo à Comissão de Finanças o trabalho difícil de negar seguimento a essas 

pretensões em nome das possibilidades do Erário240. Também em debate parlamentar, o 

Deputado Daniel Faraco (PSD/RS) denuncia “irracionalidade” no processo de 

deliberação e votação, que é feito anexo por anexo (relativo à despesa de cada 

Ministério), sem que se tenha noção do agregado de receita e despesa que se está 

votando. Isto resultaria em que o déficit final não decorra nem de um objetivo de 

política econômica nem de contingências do ciclo econômico, mas sim “é um 

subproduto do descaso”, pois ninguém consegue saber durante a votação parlamentar 

qual é a resultante final dos anexos parciais. Esta postura, aliás, levaria a uma abdicação 

do Congresso ao entregar um orçamento com déficits irrealizáveis, uma vez que estaria 

dando ao Executivo a prerrogativa de escolher o que executar (BRASIL. CÂMARA 

DOS DEPUTADOS. 1959, p. 2409-2413). Como conciliar esse quadro de aumento 

indiscriminado da despesa com os números levantados sobre um aumento nominal e 

real bastante controlado ? 

Uma possibilidade, compatível com as hipóteses mais gerais da literatura e 

abrigada nos relatos contemporâneos sobre as finanças públicas do período, contempla 

uma abordagem estratégica da ação tanto do Legislativo quanto do Executivo em 

relação à composição dos gastos dentro do montante da lei de orçamento. A melhor 

                                                 
239 Um valor maior que o total da despesa federal contido na proposta do Executivo para esse ano, como se verifica 
na Tabela 21 do Apêndice 2. 
240 “Não será fastidioso lembrar o quanto lutou esta Comissão de Finanças no sentido da preservação do equilíbrio 
entre a receita provável do exercício de 1954 e o programa de trabalho autorizado pelo Legislativo para o mesmo 
exercício. A relação anexa evidencia o elevado número de emendas que o Plenário da Casa apresentou ao 
orçamento do próximo exercício. Atingiram elas o expressivo número de 14.428, sendo que os seus valores foram 
calculados em cerca de 43 bilhões de cruzeiros.  
Não houvesse esta Comissão de Finanças se empenhado, imbuída do mais firme propósito, em bem defender o 
Erário Público, somente Deus a estas horas saberia o descalabro financeiro que causariam essas despesas no 
próximo exercício financeiro. O espírito público, aliado ao tirocínio salutar de nossos nobres companheiros, 
responde em grande parte pela vitória obtida pela Comissão de Finanças nesse sui generis campo de luta. Forçoso é 
reconhecer que os mais lídimos ensejos foram sacrificados em benefício do Tesouro Nacional. Emendas, as mais 
variadas, refletindo urgentes necessidades públicas nas diferentes regiões do País, tiveram de ser rejeitadas, a fim de 
não onerar ainda mais as despesas já consignadas. Cumpre-me ainda render homenagem ao Plenário desta Casa 
que tão bem soube compreender a urgente necessidade da limitação das despesas, ao dar o seu beneplácito aos votos 
da Comissão de Finanças”. (BRASIL: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1953A, p. 4) 
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descrição desse jogo é dada pelo próprio Executivo ao encaminhar a mensagem com a 

proposta de lei orçamentária para 1962241: 

O Orçamento da União vem sofrendo nos últimos anos, um 
processo de assombroso desvirtuamento que importa a todo custo 
sustar. Instaurou-se, no cálculo da Despesa, sobretudo da sua 
parte fixa, a impostura oficializada. As dotações necessárias à 
realização do que estipulava o conjunto de leis pre-existentes ao 
orçamento não eram inseridas com a necessária probidade, de 
modo que fluía, paralelamente, sob a forma de créditos adicionais 
– e neste exercício, tal ainda se torna necessário – um orçamento 
retificativo quase tão volumoso como aquele que a Nação 
supunha estar disciplinando as atividades do Governo Federal.  

A estratégia consiste, portanto, em subdimensionar despesas obrigatórias por lei 

(bem como as previsões de aumento dessas despesas ao longo do exercício e despesas 

que, não executadas, ensejariam algum tipo de situação de emergência) de forma que o 

montante total apresentado na proposta (e na lei aprovada) pudesse contemplar mais 

autorizações para despesas de outro tipo242, na expectativa de que no decorrer do 

exercício as insuficiências da cobertura de despesas obrigatórias fossem sanadas 

mediante créditos adicionais243 ou mesmo por meio da realização de despesas sem 

crédito, como acima se descreveu244. Assim, ficam sub-avaliados por exemplo rubricas 

                                                 
241 Essa parte da mensagem é transcrita, com destaque, no parecer preliminar da Comissão de Orçamento e 
Fiscalização Financeira sobre a proposta de lei orçamentária para 1962 (BRASIL: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
1961, p. 3363) e no Parecer prévio do TCU às contas do governo no exercício de 1962 (CG62, p. 26-27).  
242 Um exemplo concreto é dado pelo exame do TCU à proposta de orçamento de 1961: 

Assim, as dotações para pessoal dos quadros efetivos, transportes e manutenção de serviços são fixadas, 
geralmente muito abaixo da realidade. Um rápido exame dos créditos inscritos nas consignações de 
'custeio' e 'transferências', nas partes referentes às despesas fixas e variáveis com o pessoal ativo e inativo, 
pensionistas e juros da dívida pública, em confronto com os gastos realizados e apurados pela Contadoria 
Geral da República, relativos ao exercício de 1960, mostra que, compromissos de ordem inadiáveis a 
serem suportados pelo Tesouro Nacional, no ano fiscal de 1961, elevar-se-iam a montantes superiores 
àqueles consignados na Proposta do Executivo" (CG61 p. 11) 

 Nesse caso, em particular, os números são significativos: a soma dos valores de pessoal e de pagamento de juros 
sobre a dívida montava, na execução de 1960, a Cr$ 85,2 bilhões; no entanto, o valor orçado para 1961, mesmo em 
conjuntura de elevada inflação, alcançava meros Cr$ 81,6 bilhões (CG 61, p. 11). 
243 Para os quais não havia a obrigatoriedade legal de indicar fontes específicas de receita (CG54, p. 23; CG56 pp. 
111–114; CG 48, pp. 85-88).,   
244 O TCU lamenta em 1961 a prática de exceder na execução a previsão orçamentária em pessoal e sub-executar as 
despesas de investimentos (CG61, p. 128-129). Em 1958, o próprio Executivo admite que, apesar de sua defesa 
retórica de equilíbrio orçamentário e sinceridade nas estimativas, não conseguiu atingir o equilíbrio financeiro porque 
teve que executar despesas de pessoal acima do orçado e optou por não reduzir despesas de investimento, quer por 
"vinculações legais de receitas", quer para não prejudicar "o programa de desenvolvimento nacional" (CG58, p. 43-
44).  
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como as despesas de pessoal245 e os déficits de exploração das empresas e autarquias de 

serviço público246, no aguardo de que a conjuntura posterior viesse a forçar a realização 

do excedente sem prejudicar o restante das autorizações do orçamento. O relator da 

proposta de orçamento para 1960 na Câmara dos Deputados (apud CG60, p. 53) 

denunciava que "a Proposta omite ou reduz despesas inevitáveis, quer decorrentes de 

lei, quer porque digam respeito a obras em andamento, de natureza inadiável". Não se 

tratava, por outro lado, de valores de pouca monta nem de pequeno impacto na 

economia, a julgar pela estimativa cautelosa de Celso Furtado na elaboração do Plano 

Trienal: 

O orçamento da União, que acabava de ser votado, previa uma 
receita que correspondia a 10,7% do produto interno bruto e 
estimava uma despesa correspondente a 14% desse mesmo 
produto. Contudo, uma leitura mais cuidadosa dos compromissos 
assumidos pelo Tesouro indicava que a despesa montaria a 20,7% 
do PIB, sendo o déficit potencial de cerca de 10% deste. Nossa 
previsão era de que a pressão inflacionária dobraria se o governo 
seguisse por esse caminho. (FURTADO, 1989, p. 160) 

Ao considerar essa possibilidade, deve-se ter em conta que não se trata de figura 

idiossincrática do Brasil ou de um determinado período: ao contrário, é uma estratégia 

clássica na teoria orçamentária, que pode frutificar sempre que as condições 

institucionais dêem margem a tanto: 

Num sistema incremental, as regras informais do jogo envolvem 
as estratégias das agências para maximizar a sua fatia da torta do 
orçamento, contrapostas às estratégias do ministério das finanças 
destinadas a trazer as demandas de volta a números e tamanho 
administráveis. [..] As agências, com melhores informações, 

                                                 
245 No início de 1957, também por iniciativa própria, prestou ao país detalhadas informações sobre as dificuldades 
enfrentadas para cumprir o orçamento, depois da concessão de aumento ao funcionalismo, autorizada pelo 
Congresso separadamente, para os militares, e, depois, para os civis. Todos os cálculos sobre a projeção desses 
gastos sobre o Tesouro falharam. Enquanto alguns previam que eles não iriam além de 7 ou 8 bilhões, para surpresa 
de todos atingiram cerca de 30 bilhões, aumentando perigosamente o déficit de caixa. (BADARÓ, 1986, P. 261, 
relatando comparecimento do então ministro da Fazenda José Alkmin à Câmara dos Deputados) 
246 Essa parcela foi assumindo peso crescente nas despesas “incompressíveis” à medida em que os subsídios às tarifas 
de serviço público passavam a assumir maior relevância como política anti-inflacionária e de transferência de renda 
(LESSA, 1981 pp. 1979-1981).  O TCU estimava os déficits da administração descentralizada (que incluíam 
entidades de exploração econômica, como ferrovias, e subsídios para operadores privados, como armadores 
mercantes, assim como autarquias de serviços públicos tradicionais como IBGE e universidades ) como o principal 
fator de déficit no início da década de 1960, 25,8% da despesa fixada na proposta de orçamento para 1962 (CG62 pp. 
33-34), e 70% do déficit previsto na proposta de lei orçamentária para 1963 (CG63, p. 17).  
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também sub-avaliam, rotineiramente, as despesas relativas a 
despesas de alta prioridade ou decorrentes de exigências legais. 
Durante o ano da execução, os ministérios de finanças não têm 
muita escolha senão fornecer recursos provisórios para cobrir 
insuficiências nesses casos. Outra versão de pedir menos do que é 
necessário ocorre quando as agências responsáveis pela despesa 
em um sistema de orçamentos anuais informam estimativas 
baixas para a despesa do primeiro ano em projetos plurianuais. 
Quando o projeto é aprovado, as despesas dos exercícios 
seguintes são muito mais altas, com o governo sendo compelido a 
terminar o que começou. A diferença entre países industriais e em 
desenvolvimento, entretanto, não reside na existência de práticas 
como essas, mas antes na frequência em que ocorre e na 
intensidade que demonstram. (Wildavsky e Caiden, 1980:142). 
(FÖLSCHER, 2007, p. 115, tradução nossa)247 

A abrangência desse mecanismo, segundo o acima descrito, incluiria tanto o 

Executivo (que já formula a proposta com esse viés248) quanto o Legislativo (que não o 

corrige). Aliás, o Legislativo tenderia a agravá-lo, elevando as despesas não-

obrigatórias de seu interesse e até mesmo reduzindo mais as que já vinham sub-

avaliadas. Descrevendo este processo em minúcia, o parecer prévio do TCU das contas 

de governo para o exercício de 1963 permite visualizar com clareza essa tendência: 

As despesas ordinárias, no cômputo geral, foram aumentadas de 
Cr$ 47.6 bilhões, e as de capital, de Cr$ 48,6 bilhões. Na verba de 
custeio, excetuada a consignação concernente a material de 
consumo e de transformação, acrescida em cerca de Cr$ 450 
milhões, as demais tiveram reduzidas as suas dotações. A verba 
de transferências registrou as maiores alterações, como é de 
costume, visto que teve o seu total elevado de 50 bilhões de 
cruzeiros, recaindo essa majoração quase que totalmente nas 
rubricas de auxílios e subvenções e de dispositivos 

                                                 
247 In an incremental system, the informal rules of the game concern agencies´ strategies to maximize their share in 
the budget pie, countered by the ministry of finance´s strategies to bring requests down to manageable numbers and 
size. [..] Agencies with superior information also routinely underbudget for high-priority expenditure or for 
expenditure driven by legislative requirements. During the spending year, ministries of finance have little choice but 
to provide provisional funding to cover shortfalls. Another version of asking for less than what is required occurs 
when spending agencies in an annual budget system provide low first-year estimates of project costs. Once the 
project is approved, future-year expenses are much higher, with the government committed to finish what it has 
started. The difference between industrial and developing countries, however, does not lie in the existence of 
practices such as these, but rather in how frequently they occur and how extreme they are (Wildavsky and Caiden, 
1980:142). (FÖLSCHER, 2007, p. 115) 
248 O Balanço Geral da União de 1954 traz uma crítica da própria Contadoria-Geral da República a essa prática (BGU 
54 p. 25). 
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constitucionais, em partes relativamente iguais e com os 
percentuais de, respectivamente, 21% e 300% de aumento para 
cada consignação, em confronto com as importâncias inscritas na 
Proposta, como se vê: 

 (Cr$ Milhões) % 
Proposta Orçamento Majoração 

Auxílios e Subvenções 115.105 139.819 24.714 21 
Dispositivos Constitucionais 8.400 33.604 25.204 300 

 

Nos encargos financeiros da União, decorrentes de dispositivos 
constitucionais, a cota pertencente aos municípios, proveniente 
do imposto de renda, foi consignada no Orçamento pela quantia 
de Cr$ 30 bilhões, enquanto, na Proposta, estava inscrita pelo 
valor de pouco mais de 6 bilhões de cruzeiros. 
Do Orçamento para 1962 não constou o crédito necessário ao 
pagamento, aos municípios, da cota de 10% do total da 
arrecadação do imposto de consumo, na forma instituída pela 
Emenda Constitucional n. 5, de 21.11.61.  
No grupo das despesas de capital, comparadas as parcelas da 
Proposta e do Orçamento, verifica-se que as modificações 
introduzidas pelo Congresso destinaram maiores recursos à verba 
de desenvolvimento econômico e social, cujas majorações 
totalizaram, como mostra o quadro retro, Cr$ 32.8 bilhões. 
Ao Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério 
das Minas e Energia, coube a parcela de maior vulto, a ser 
aplicada nos serviços de irrigação e energia hidráulica. Assim, 
para os encargos mencionados, as unidades da Federação foram 
contempladas com créditos no total de Cr$ 11.621 milhões. As 
quantias indicadas pelo Executivo somavam apenas Cr$ 1.214 
milhões.  
Ainda na verba em referência, os recursos destinados à defesa 
contra as secas do Nordeste, instituídos pelo art. 198 da 
Constituição, tiveram modificados os seus quantitativos, de Cr$ 
4,0 bilhões para Cr$ 9,6 bilhões. 
Por fim, as alterações relativas aos investimentos, que 
aumentaram de Cr$ 15,7 bilhões as dotações previstas, recaíram, 
quase que exclusivamente, sobre a consignação de obras, cabendo 
ao Ministério da Viação e Obras Públicas a maior parcela. (CG63 
p. 39-40). 

Essa descrição sugere, ainda, a existência de objetos “favoritos”, como auxílios e 

subvenções, obras e, a título de “Dispositivos Constitucionais”, os fundos de aplicação 
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no desenvolvimento regional (Nordeste e Amazônia) previstos na Constituição249, 

contrapostos àquelas categorias como gastos de pessoal e com o serviço da dívida nos 

quais a rigidez contratual ou legal restringe as deliberações discricionárias da despesa 

pública (e que, por isso mesmo, despertam menos interesse político). 

Tais hipóteses pontuais sobre o comportamento tanto de Legislativo quanto de 

Executivo permitiriam um entendimento preliminar plausível para o aparente paradoxo: 

crescimento moderado dos orçamentos do período de 1946 (especialmente em termos 

reais) com intervenção legislativa intensa. Isto decorreria do fato dos aumentos 

nominais da despesa não serem lineares em todas as categorias de despesa, mas sim 

concentrados todos em algumas de maior interesse tanto legislativo quanto presidencial 

e que não estariam abrigadas pela rigidez de compromissos obrigatórios – fenômeno 

este que se verificaria tanto na relação entre a proposta apresentada pelo Executivo e a 

lei aprovada (na qual sobressai o interesse dos parlamentares) quanto na relação entre a 

lei de orçamento e os créditos adicionais (na qual se pode verificar se a suposta sub-

avaliação original da proposta do Executivo de fato é “corrigida”)250. 

                                                 
249 Os sucessivos pareceres prévios do TCU sobre as contas de governo vão também apontando, em tom de denúncia, 
o crescimento do espaço que este tipo de favores veio a ocupar no orçamento federal:  

As despesas de transferência foram superiores a um terço da despesa realizada. Dos 80,8 bilhões de 
cruzeiros em tais despesas, 45,7 bilhões foram referentes a 'Auxílios e Subvenções’, importância superior 
ao déficit verificado no exercício de 14.112 milhões de cruzeiros. A propósito, para um exame do que tem 
sido a política seguida pela União no que tange a 'Auxílios e Subvenções', mormente às entidades 
privadas, basta apenas folhearmos a análise da despesa em cada órgão, onde vamos contemplar um sem 
número de entidades contempladas com vultosas quantias, enquanto repartições de grande importância 
para a administração e a economia do país se debatem com a falta de recursos de verbas de custeio. [..] 
Este processo de incentivo através de 'Auxílios e Subvenções' parece trazer para a administração dois 
grandes inconvenientes: um deles é a inclusão de favores pessoais e o outro a criação da mentalidade de 
que o Estado tem, necessariamente, que prestar auxílio quando se inicia a diminuição de lucros em 
propósitos ou atividades de que instituições de direito privado se assenhorearam com finalidades diversas, 
sem contar outro grande inconveniente, qual seja a possibilidade do surgimento de entidades fantasmas, 
criadas teoricamente e tendo por único fito a obtenção do numerário do Governo para finalidades outras, 
inclusive lucros pessoais." (CG60, pp. 132-133) 
"Cada vez mais aumenta o número de obras assistenciais que a iniciativa privada se propõe a construir, 
mas na realidade a contribuição particular, dos Estados e Municípios é insignificante e, iniciadas as 
construções, apela-se com veemência para a União. Registra-se aí o mesmo erro já apontado para as 
obras governamentais: intenta-se fazer tudo ao mesmo tempo e não se levam em conta as necessidades 
para manter com eficiência os serviços que devem funcionar nesses estabelecimentos." (CG61 p. 126) 

250 Esse raciocínio guarda alguma similaridade com os achados de LIMA JR (1977) no sentido de que: “[..] o 
Executivo, na expectativa de cortes nas dotações por parte do Congresso, propõe níveis elevados de dotações que, 
efetivamente, são reduzidas pelo Congresso para, no momento de execução, serem ligeiramente ampliadas pelo 
Executivo” (LIMA JR, 1977, p. 154). Naturalmente, essa convergência é apenas indicativa, uma vez que metodologia 
e foco do mencionado artigo são distintos. 
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Para verificação preliminar dessa interpretação, realizamos o exercício de 

apuração da diferença entre os percentuais de cada categoria de despesa no valor total 

da despesa: 

a) entre a proposta do Executivo (PLOA) e a lei de orçamento (LOA); 

b) entre o valor do orçamento (LOA) e a despesa total autorizada (LOA mais 

créditos adicionais); e 

c) entre a despesa total autorizada e a execução da despesa.  

Os resultados desse exercício constam da Tabela 5 abaixo, que traz a média, por 

período, da variação da participação relativa de cada categoria de despesa, em cada 

exercício, nos três momentos comparativos definidos no parágrafo anterior251. Não 

constam do cálculo das médias aqueles exercícios para os quais não havia informações 

sobre um determinado momento (1948 a 1951, e 1958, para o PLOA), e todos os 

valores do exercício de 1997, pela existência da distorção apontada no Apêndice 2 

relativa à renegociação de dívidas estaduais custeada com emissão de dívida mobiliária 

federal, que ocasionou uma elevação completamente atípica da proporção de uma 

categoria (Inversões Financeiras).  

 Esta primeira aproximação por média já traz elementos que vão no sentido da 

explicação acima discutida. Comparando primeiro a LOA com a proposta recebida, no 

período de 1946, as categorias de despesas mais nitidamente vinculadas à despesas 

obrigatórias sofrem decréscimo de sua participação relativa: entre 1947 e 1955, a 

categoria “Pessoal” decresce 2,62%, e “Dívida Pública” 0,61%; já entre 1956-1963 é 

                                                 
251 Mais formalizadamente, os valores da tabela representam a média e o desvio-padrão para os valores, nos 
exercícios dos períodos nela indicados, da diferença: 

A(c,n)m1 – A(c,n)m2,  onde 

A(c,n)x é a o valor percentual da despesa da categoria de despesa “c” no exercício “n”, no momento “x”, sobre o total 
da despesa fixada no mesmo momento “x”, e 
“m1” e “m2” são os pares correspondentes aos diferentes momentos orçamentários comparados, que assumem os 
valores: m1=“LOA” e m2 = “PLOA”; m1=“Despesa total autorizada (LOA + créditos adicionais)” e m2 = “LOA”; e 
m1=“Despesa total executada” e m2 = “Despesa total autorizada (LOA + créditos adicionais)” 
As categorias de despesa são aquelas descritas na especificação das Tabelas 29 e 30 do Apêndice 2. Como lá se 
verifica, a mudança normativa ocorrida em 1956 na especificação das categorias de despesa obriga à apresentação de 
duas séries distintas de despesa por categoria (1947 a 1955 e 1956 a 1963). 
Os dados que servem de fonte para o cálculo dos valores percentuais e das diferenças são os relativos à despesa por 
categoria, em valores nominais, constantes das Tabelas 29  e 30 do Apêndice 2. 
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ainda mais nítido: as verbas de “Custeio” decrescem em média -4,25% , ficando quase 

estável a parcela relativa a amortização de dívidas; ao mesmo tempo, ganham 

participação as categorias “interessantes” em termos políticos: entre 1947 e 1955, 

“Outros Serviços e Encargos” (que inclui os auxílios e subvenções) cresce 1,17 % e 

“Obras” aumenta 2,85 %; já no período posterior, 1956-1963, crescem as 

“Transferências” em 1,38 %, os gastos com “Desenvolvimento Econômico e Social” 

(que constituem basicamente subvenção a empresas estatais) em 2,32 % e Investimentos 

em 0,83 %. Essas diferenças, ainda que existam, são mais modestas no período 

constitucional atual252: despesas com pessoal e juros decrescem 0,23% e 0,38% apenas, 

enquanto os investimentos ascendem 1,05%.  

Já entre a lei de orçamento e o valor final autorizado (orçamento mais créditos 

adicionais), o quadro é mais matizado: em 1947-1955, a despesa com pessoal decai 

1,46% de participação e a de dívida tem queda de 0,53%, contra um aumento de 2,3 em 

outros serviços e encargos (com uma queda de 0,89 % nas obras); entre 1956 e 1963, 

ocorre o que se previa inicialmente: o Custeio (que inclui pessoal) retoma 3,47 % de 

participação, a expensas basicamente de Transferências (menos 2,98 %) e 

“Desenvolvimento Econômico e Social” (menos 1,13 %) – embora os investimentos 

sejam preservados com um acréscimo de 0,64 %. Para esses mesmos momentos 

orçamentários, a variação em 1996-2013 é menos clara: dentre as categorias 

obrigatórias, decrescem pessoal (1,01 %) e juros (0,89%), assumindo grande elevação a 

amortização de dívida (2,74 %), mas também as inversões financeiras (1,97%).  

Por fim, na hora de executar a despesa autorizada, fica mais clara a reversão das 

tentativas iniciais: no período de 1946 cresce substancialmente a fração correspondente 

às despesas obrigatórias (1947-1955: 1,80 % em pessoal e 0,64 % com dívida; 1956-

1963: 1,95 % pessoal) a expensas daquelas que foram privilegiadas nos momentos 

anteriores (na metade inicial, a participação de Outros Serviços e Encargos cai 0,61 % e 

a de obras em 0,61 %; no final do período, a partir de 1956, as diminuições se 

concentram em “Desenvolvimento Econômico e Social” com 0,69 % e Investimentos 

com 1,98%, havendo uma ligeira ampliação do volume de “Transferências” em 0,25 %). 
                                                 

252 Até como reflexo da proibição constitucional de emendamento mediante redução dos valores atribuídos a pessoal, 
serviço da dívida e transferências constitucionais (art. 166, § 3º, inc. II, da CF/88).  
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No pós-1988, a execução torna a elevar a parcela de pessoal (1,71 %) e de outras 

despesas correntes253 (3,82%), penalizando a participação de investimentos (1,09 %) e 

inversões financeiras (0,35 %) – ainda que os montantes da dívida assumam também 

uma queda significativa (juros em 1,79 % e amortização em 0,96 %).  

TABELA 5 –VARIAÇÃO ENTRE OS MOMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NA 
PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE CADA CATEGORIA NA DESPESA TOTAL  

PLOA/LOA Autorizado/ LOA Executado/Autoriz. 

 Média 
Desvio-
Padrão Média 

Desvio-
Padrão Média 

Desvio-
Padrão 

Período 1947-1955 

Pessoal -2,62% 1,75% -1,46% 2,87% 1,80% 1,65% 

Material -0,79% 0,22% 0,45% 1,86% 0,00% 1,24% 

Outros Serviços e Encargos 1,17% 1,82% 2,30% 2,59% -0,61% 1,80% 
Obras, Equipamentos e 
Aquisição de Imóveis 

2,85% 1,87% -0,89% 0,94% -1,70% 0,89% 

Eventuais 0,00% 0,00% 0,12% 0,36% -0,12% 0,35% 

Dívida Pública -0,61% 0,59% -0,53% 0,36% 0,64% 0,25% 

Período 1956-1963 

Custeio -4,25% 2,94% 3,47% 7,58% 1,95% 5,23% 

Transferências 1,38% 2,44% -2,98% 3,82% 0,25% 2,92% 
Desenvolvimento Econômico 
e Social 

2,32% 1,74% -1,13% 2,89% -0,69% 2,78% 

Investimentos 0,83% 2,92% 0,64% 1,76% -1,98% 2,40% 

Participações Financeiras -0,04% 0,03% 0,02% 0,16% 0,45% 0,99% 
Amortização da Dívida 
Pública 

-0,05% 0,03% -0,02% 0,06% 0,00% 0,10% 

Despesas de exercícios 
anteriores 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,06% 

Disponibilidade para 
suplementações 

-0,19% 0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Período 1996-2013 

Pessoal e Encargos Sociais -0,23% 0,29% -1,01% 1,37% 1,71% 0,60% 

Juros e Encargos da Dívida -0,38% 0,36% -0,89% 1,37% -1,79% 1,98% 

Outras Despesas Correntes -0,30% 1,04% -2,42% 2,97% 3,82% 2,26% 

Investimentos 1,05% 0,38% 0,20% 0,52% -1,09% 1,12% 

Inversões Financeiras -0,15% 0,31% 1,97% 4,01% -0,35% 0,96% 

Amortização da Dívida  0,06% 1,05% 2,74% 2,99% -0,96% 2,66% 

Outras Despesas de Capital  0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 

Reserva de Contingência -0,03% 0,54% -0,60% 0,29% -1,34% 0,92% 

Fonte: Elaboração própria a partir das Tabelas 29 e 30 do Apêndice 2 

                                                 
253 Como se verá adiante, ainda que continue contemplando as transferências assistenciais tradicionais, essa categoria 
agregada assume no período atual características muito mais rígidas quanto à exigibilidade legal, porque engloba não 
somente o custeio administrativo como, principalmente, as transferências constitucionais relativas à repartição de 
impostos com Estados e Municípios e as despesas com o regime geral de previdência social, que juntos representam 
de longe a maior parte das despesas a esse título.   
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Em síntese, uma primeira aproximação com base nas médias de participação não 

descarta a abordagem testada, especialmente para explicar a dinâmica orçamentária no 

período de 1946: as despesas obrigatórias tendem a cair sua participação relativa no 

orçamento frente à proposta, e (de forma menos clara), no valor autorizado frente ao 

orçamento; de forma mais nítida, entre a autorização e a execução, vê-se uma reversão 

desse movimento inicial, retomando participação esse tipo de despesas frente àquelas 

que denotaram maior interesse nas fases anteriores. Esse quadro é compatível com a 

suposição de que o Executivo sub-avalia despesas obrigatórias na sua proposta (o que só 

vai ser revertido a posteriori na execução254) para acolher uma fração maior de outras 

despesas discricionárias, e a de que o Legislativo, com a mesma preferência, faz 

movimento igual aprofundando o movimento de sub-avaliação quando da votação do 

orçamento.  

É verdade que a informação até agora exibida sobre esse ponto é apenas 

preliminar ou exploratória, tendo em vista inclusive o elevado desvio-padrão. A 

caracterização estatisticamente robusta dessa correspondência dos dados à hipótese 

dependeria da aplicação de métodos estatísticos mais sofisticados, capazes inclusive de 

lidar com o pequeno tamanho das amostras. Uma apresentação gráfica, por sua vez, 

reforça a sugestão inicial de pertinência dessa explicação. A Figura 11 abaixo plota a 

evolução, ao longo dos exercícios (as linhas horizontais de gráficos apresentam os 

períodos, respectivamente 1947-1955, 1956-1963 e 1996-2013) da participação de dois 

tipos de despesas distintas. Na coluna da esquerda, as despesas mais típicas do perfil 

obrigatório e determinado por lei e contratos, menos suscetível de uso como pork ou 

instrumento de barganha política (dado que esta última pressupõe algum grau de 

discricionariedade para decidir sobre a despesa); na coluna da direita, aquelas que, ao 

contrário, mostram-se mais típicas desse interesse político.  

                                                 
254 A possibilidade de executar despesas “sem créditos ou além dos créditos”, já discutida em detalhe, faz com que 
essa “reversão à realidade” por parte do Executivo sequer necessite formalização por créditos adicionais, pois o 
governo pode simplesmente desembolsar os recursos obrigatórios a esse título (o que já não ocorre sob a Constituição 
de 1988).  
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FIGURA 11 – Variação da participação na despesa total de categorias de despesas 
selecionadas  

 

 

 
 Fonte: Elaboração própria a partir das Tabelas 29 e 30 do Apêndice 2255 

                                                 
255 No primeiro subperíodo, estão de um lado os gastos com “Pessoal” e “Dívida”, e de outro os relativos a “Outros 
Serviços e Encargos” (que inclui os auxílios e subvenções) e “Obras”. No segundo, de um lado as despesas de 
“Custeio” (que, nessa classificação, referem-se basicamente à atividade-meio estatal, com pessoal e material, não 
incluindo auxílios, subvenções e aplicações em políticas públicas direcionadas, além de incorporar também os juros 
da dívida) e “Amortização de dívida”, contrapostas a “Transferências” (que concentra as mencionadas despesas com 
subvenções diversas), “Desenvolvimento Econômico e Social” (que envolve basicamente a relação com as empresas 
e autarquias de exploração econômica) e “Investimentos” (obras físicas). Por fim, para o período 1988, as 
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Os gráficos tornam mais visível o argumento, e em todas as comparações o 

perfil é o mesmo. Vistas nos gráficos da coluna à esquerda, as despesas obrigatórias 

perdem espaço na elaboração da LOA (decisão parlamentar) e – com muito menos força 

– nas modificações feitas pelos créditos adicionais, recuperando em seguida sua 

proporção quando da execução real256. Essa tendência é até maior no período de 1988, 

mas está presente em todos. Enquanto isso, as despesas que supostamente despertam 

interesses de barganha política (gráficos da coluna à direita) têm o perfil exatamente 

inverso: aumentam muito de participação na elaboração do orçamento, aumentam 

menos sua cota com os créditos adicionais e são devolvidas a participações inferiores 

quando da execução.  

Outra forma de testar a força desse argumento é avaliar também a distribuição 

por órgãos. A observação direta de todo o conjunto de ministérios e órgãos autônomos 

não parece ser exequível, pois levaria à perda da informação relevante em meio a 

centenas de variações isoladas. Tendo em vista o caráter apenas exploratório das 

abordagens aqui realizadas, sintetizamos a informação tomando uma amostra de 

ministérios que, em cada período, pudessem representar o perfil de despesas mais 

concentrado em despesas obrigatórias tradicionais como pessoal e custeio 

administrativo (aqui cognominados “ministérios tradicionais”) e uma amostra daqueles 

cujo orçamento contempla em proporção maior as modalidades de gasto mais 

suscetíveis de interesse transacional político, como obras, auxílios e subvenções 

(apelidados “ministérios políticos”)257. Os dados dos dois grupos, expostos na Tabela 6 

                                                                                                                                               
obrigatórias incluem “Pessoal” e “Outras despesas de custeio”, e as discricionárias são amostradas por meio dos 
“Investimentos” (obras físicas). Cabe explicar, neste último caso, dois pontos. Primeiro, a inserção das “Outras 
despesas de custeio” como obrigatórias: como já dito acima, essa categoria engloba, de fato, os auxílios e subvenções, 
mas a parcela amplamente majoritária de seu valor corresponde a dois gastos que estão entre os mais rigidamente 
predeterminados: as transferências de repartição constitucional de cotas de receitas com Estados e Municípios, e as 
despesas com benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social. Por fim, a razão da exclusão das 
variáveis de dívida pública entre as obrigatórias: a dimensão macroeconômica que a dívida pública assumiu no 
período recente (como substituição à emissão monetária na condição de variável de ajuste do desequilíbrio fiscal), 
somado à sua sensibilidade a movimentos exógenos de juros e câmbio, torna o seu processo decisório também 
exógeno, em grande medida, à barganha orçamentária típica.  
256 No período 1996-2013, tendo em vista a virtual inexistência de despesas executadas sem crédito, essa recuperação 
significa uma contenção muito maior da execução das outras categorias de despesa que das obrigatórias. No período 
anterior, no qual já se observou que inexiste, quase, execução inferior aos valores autorizados, essa reversão em favor 
das obrigatórias combina uma (eventual) contenção da execução das demais categorias com uma significativa 
execução das despesas obrigatórias em valores superiores aos autorizados, na modalidade “sem crédito ou além do 
crédito”.  
257 O grupo dos ministérios “tradicionais” representa a soma dos Ministérios militares (a partir de 1999, substituídos 
pelo Ministério da Defesa) e do Ministério das Relações Exteriores, por tratarem-se de organismos cujo perfil de 
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abaixo258, são ainda mais fortes que os decorrentes da análise por categoria de despesa, 

sendo os respectivos desvios-padrão menores em relação às médias (o que seria de se 

esperar, uma vez que foram selecionados os seus componentes exatamente em função 

de apresentarem na sua carteira de gastos maiores proporções respectivamente de 

despesas obrigatórias e de despesas discricionárias). A média da participação dos 

ministérios tradicionais (despesa obrigatória) cai inequivocamente quando da aprovação 

do PLOA no Congresso, e sobe também de forma cabal quando da execução comparada 

com o total autorizado; o movimento dos ministérios “políticos” é exatamente o inverso; 

por fim, todas essas variações são maiores em 1946 que em 1988. A tendência quando 

da comparação entre a lei de orçamento e o valor total autorizado (efeito dos créditos 

adicionais) é menos clara: em 1946, ambos os grupos perdem participação (o que não 

tem explicação imediata na hipótese teórica), e em 1988 o movimento de reversão das 

proporções em prol das despesas obrigatórias ocorre, até em maior proporção do que na 

tramitação legislativa do orçamento. 

 

 

 

                                                                                                                                               
despesa é muito pesadamente concentrado na folha de pagamento e no custeio tradicional, com escassa programação 
voltada a transferências ou realização de despesas pork. O grupo dos “políticos” varia em função do período: no 
primeiro, incorpora aqueles ministérios cuja carteira de ações envolve a maior parcela de destinações discricionárias 
de recursos a terceiros por meio de subvenções e auxílios (Ministério da Justiça e Negócios Interiores) ou a realização 
de obras e intervenções locais de interesse dos governos subnacionais e das redes políticas locais (Ministérios da 
Agricultura e da Viação e Obras Públicas). Já após 1988 esses papéis de veículo de transferências e obras locais de 
potencial interesse clientelístico foram mantidos pelo Ministério dos Transportes, e assumidos pelos novos 
ministérios de Esporte e Turismo (sucedido pelo de Turismo), Integração Nacional, Cidades, e pelo antecessor desses 
dois últimos, o então Ministério do Planejamento e Orçamento (que incorporava secretarias de execução de projetos 
de desenvolvimento urbano e regional antes da criação dos ministérios respectivos). Trata-se de uma seleção 
reconhecidamente “ad hoc”, baseada na experiência do autor em relação aos focos de interesse de emendas 
parlamentares (e, para 1946, na descrição de HIPPÓLITO, 1985, pp. 76-77, dos focos de interesse do PSD no acesso 
aos cargos ministeriais), mas qualquer outra seleção nesses termos seria judgmental (portanto, arbitrária) em algum 
grau. Em se tratando de uma ilustração que busca exatamente apontar casos extremos de um ou de outro perfil de 
órgão, entende-se que a seleção é admissível para os propósitos da análise.  
258 Aqui também não foram considerados para as médias os exercícios para os quais não havia informações sobre um 
determinado momento (1948 a 1951, e 1958, para o PLOA), e todos os valores do exercício de 1997, tanto pela 
existência da distorção já apontada no Apêndice 2 relativa à renegociação de dívidas estaduais custeada com emissão 
de dívida mobiliária federal, que ocasionou uma elevação completamente atípica da proporção de uma categoria 
(Inversões Financeiras) quanto pela ausência de informações da distribuição por órgão relativamente ao valor 
autorizado. 
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TABELA 6 –  VARIAÇÃO ENTRE OS MOMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NA 
PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE GRUPOS DE MINISTÉRIOS SELECIONADOS NA 

DESPESA TOTAL  

  PLOA/LOA Autorizado/ LOA Executado/Autoriz.

  Média Desvio-
padrão 

Média Desvio-
padrão 

Média Desvio-
padrão 

1947-1963 
Min. “tradicionais” -2,25% 1,45% -2,27% 1,39% 1,26% 1,73% 
Min. “políticos” 2,73% 2,55% -1,86% 3,50% -2,22% 2,79% 

1996-2013 
Min. “tradicionais” -0,09% 0,12% 0,22% 1,07% 0,35% 0,27% 
Min. “políticos” 0,67% 0,31% -0,09% 0,49% -0,83% 0,96% 

Fonte: Elaboração própria a partir das Tabelas 32 e 34 do Apêndice 2 

 

Aqui também tem proveito a visualização gráfica. Na Figura 12 abaixo, fica 

clara a distribuição das variações: a participação dos ministérios “tradicionais” é 

sistematicamente reduzida entre o PLOA e a LOA, e sistematicamente elevada entre a 

autorização total (LOA mais créditos) e a execução – e o inverso, exatamente, ocorre 

com os ministérios políticos (tudo em proporções bem mais elevadas em 1946); o 

impacto dos créditos adicionais fica menos claro, situando-se a curva majoritariamente 

entre as duas outras.  
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FIGURA 12 – VARIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA DESPESA TOTAL DE 
MINISTÉRIOS SELECIONADOS 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir das Tabelas 32 e 34 do Apêndice 2 

Como síntese final destas constatações, tem-se que a aparente inexistência de 

elevação do valor real da despesa feita pelo Congresso na elaboração do orçamento na 

república de 1946 não é, de per si, suficiente para descartar a hipótese de viés 

expansionista do gasto nessa intervenção parlamentar, na medida em que os dados são 

compatíveis com uma hipótese mais sofisticada de introdução de distorções setoriais na 

lei de orçamento que forçam uma elevação a posteriori da despesa a ser executada, 

garantindo-se espaço para a introdução de novas despesas de interesse parlamentar 

(sendo essas novas despesas a causa do aumento nominal verificado, e não uma simples 

adaptação linear da proposta orçamentária à inflação do período). É preciso destacar, 

porém, que tanto os relatos históricos quanto esse raciocínio teórico não explicam 

apenas o viés expansionista do Legislativo: a sua aceitação exige considerar igualmente 

o Executivo como responsável pela mesma atitude perante o orçamento (o que se 

discutirá de forma mais ampla na Seção 5.5.1 adiante).  
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5.4 Discussão das hipóteses originais 

 

Passamos agora a discutir de forma expressa as hipóteses centrais do estudo, 

relativas à variação no efetivo exercício dos poderes presidenciais em relação ao 

orçamento. Mais precisamente,  

Houve aumento significativo dos poderes de decisão do Executivo, em 

relação ao Legislativo, na elaboração e aprovação do orçamento da 

União, quando comparado o processo legislativo que emerge da 

Constituição de 1988 às regras institucionais vigentes sob a égide da 

Carta de 1946 ? 

Quais os aspectos quantitativos desse aumento do poder presidencial, ou 

seja, em que proporção a sua capacidade de determinar o conteúdo do 

orçamento é refletida nos números do orçamento aprovado ? 

Conforme descrito na seção anterior, verificamos inicialmente que ao elaborar a 

lei de orçamento o Congresso modifica, sim, os valores totais da proposta do Executivo, 

em proporção significativamente maior no período de 1946 quando tomados os valores 

nominais259. Essa diferença não se verifica quando se consideram os valores totais 

deflacionados, o que poderia sugerir que a diferença decorre tão somente do efeito de 

taxas maiores de inflação e dificuldades informacionais decorrentes da maior defasagem 

entre a apresentação da proposta pelo Executivo e o início do exercício a que se refere 

(bem como menores recursos cognitivos para lidar com modelos de projeções 

inflacionárias). No entanto, a análise da parte final da seção precedente mostra que 

existem elementos fortes para considerar uma estratégia específica de modificação 

orçamentária por parte do Parlamento: fazer o aumento nominal não pela adaptação 

linear do conjunto de despesas à desvalorização da moeda, mas sim pela adição de 

                                                 
259 Uma atividade modificativa sobre o orçamento do Legislativo de 1946 mais intensa do que a época imediatamente 
posterior (a vigência residual da Constituição de 1946 durante o período autoritário até a imposição da Constituição 
de 1967) também foi detectada por LIMA JR (1977, pp.151-152), que aponta nos termos de sua metodologia que “[..] 
não há coincidência de ponto de vista nas preferências expressas pelo executivo e legislativo brasileiro no período 
anterior a 1964 [..]” (LIMA JR, 1977, p.154) 
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despesas novas de caráter discricionário ao um montante original que sabidamente tem 

as suas despesas obrigatórias sub-avaliadas – na expectativa de que as despesas 

acrescidas sejam realizadas, no todo ou em parte, ao longo do exercício e as 

insuficiências nas despesas obrigatórias previstas forcem a sua cobertura por outros 

meios (quer através da abertura de novas autorizações orçamentárias - créditos 

adicionais - ampliando a despesa nominal para além do valor já aumentado pelo 

Legislativo no orçamento original, o que de fato vem a ocorrer em termos nominais; 

quer por meio da simples realização de despesas sem crédito, que atingem proporções, 

frente ao orçamento, até superiores que os créditos adicionais, em alguns casos). Esta 

tendência é reforçada pela constatação de que as modificações aqui listadas (sub-

avaliação de determinadas categorias de gasto, revertidas total ou parcialmente na 

execução) não são aleatórias, mas incidem seletivamente sobre despesas que têm de 

menor interesse potencial de barganha política: aquelas como pessoal e serviço da 

dívida, tipicamente obrigatórias e pouco suscetíveis a negociações de interesses, tendem 

a ser sistematicamente sub-avaliadas, em favor das despesas com obras e subvenções, 

que representam a essência das transferências concentradas de recursos sobre as quais se 

baseia a interpretação distributivista do interesse por pork, despesas estas que têm sua 

participação aumentada – num movimento que é parcialmente revertido na execução. O 

mesmo ocorre com ministérios que têm seu portfólio de gastos majoritariamente 

composto por despesas de natureza obrigatória, frente a outros que concentram as 

transferências e obras de interesse potencialmente distributivista.  

Por fim, todos os fenômenos comentados no parágrafo anterior ocorrem em 

proporção muito maior no período de 1946 que em 1988260. Portanto, os dados são, sim, 

compatíveis com a manutenção da hipótese de redução relativa da intervenção 

legislativa no período constitucional recente.  

                                                 
260 No caso de 1988, não existe a figura da “despesa sem crédito ou além do crédito”, sendo os “créditos 
extraordinários” o equivalente mais próximo a essa deliberação unilateral (ainda que formalmente seja 
apreciado a posteriori pelo Legislativo). Para manter a consistência metodológica, os créditos 
extraordinários foram incluídos nas estatísticas dos créditos adicionais em ambos os períodos. Assim, as 
modificações consideradas neste raciocínio são quantificadas no período de 1946 tanto pelos créditos 
adicionais quanto pela despesa executada sem crédito/além do crédito, e no pós-88 apenas pelos créditos 
adicionais.  
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Os dados da execução agregada revelam uma nítida clivagem entre os dois 

períodos, uma vez que 1996-2013 apresenta uma contenção forte da despesa em relação 

ao que foi autorizado (sempre superior a 15 % nominais), contra um gasto quase 

integral do valor autorizado (ou superior a ele em termos nominais, em função da 

execução de despesas sem crédito, chegando a valores extremos no início dos anos 60). 

Assim, em relação à hipótese de exercício de maiores poderes congressuais frente ao 

presidente, há dois desdobramentos em sentidos opostos. Por um lado, em que pese a 

permanência do entendimento sobre natureza meramente autorizativa do orçamento de 

um período para outro, o exercício do poder de impoundment (negativa da realização da 

despesa autorizada do orçamento) por parte do presidente parece nitidamente menor em 

1946, uma vez que há muito pouca redução da despesa executada em relação à 

autorizada – ou seja, segundo os números globais o presidente não “contingenciava 

emendas” (deixando, assim, de atender à demanda do parlamentar expressa na dotação 

orçamentária) na proporção em que o faz hoje. Por outro lado, a discussão procedida em 

torno das “despesas sem crédito e além dos créditos” (Figura 6 acima) deixa entrever 

claramente que ao presidente de 1946 cabia uma possibilidade amplíssima de 

deliberação unilateral sobre quais despesas materializar, tanto realizando alguma de seu 

especial interesse (como “despesa sem crédito”) quanto modificando sistematicamente a 

distribuição dos recursos abaixo do nível de classificação de “consignação” (por 

exemplo, a redistribuição de todas as parcelas que componham a especificação de 

despesas a título de “Material Permanente”, “Serviços” ou “Auxílios e Subvenções” de 

um determinado ministério). Esta última característica parece ser, na microfísica da 

barganha de interesses do parlamentar frente ao Executivo, muito mais potente que a 

simples ausência de impoundment: abre-se uma possibilidade teórica de que o 

presidente da república de 1946 execute, sim, todo ou quase todo o orçamento261, porém 

execute-o com a possibilidade de escolher dentre o rol de objetos de gasto listados no 

orçamento (e até mesmo, em grande medida, dentre outros não listados) quanto gastar 

em prol de cada um. Num exemplo numérico, se um ministério contemplava dotações 

iguais de subvenção para duas entidades patrocinadas por dois parlamentares diferentes, 

                                                 
261 O que para parlamentares de hoje representaria um autêntico “sonho de consumo”, que induz até à 
aprovação de emendas constitucionais declarando serem as emendas “de execução obrigatória” (como já 
discutido no capítulo 4). 
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essa liberdade de “compensar” ao nível da “consignação” os excessos e insuficiências 

de crédito permitiria em tese que o presidente deliberasse conceder a uma das 

beneficiárias o dobro da dotação que lhe correspondeu no texto legal, e nada à outra, 

ficando essa execução registrada contabilmente como execução integral do 

orçamento262. Assim, estar-se-ia diante uma aplicação em escala microscópica da 

disjuntiva de Santos (2003, p. 210), já abordada no capítulo 2, em que grandes “escolhas 

constitucionais” não definem o mapa de concentração ou difusão de poder, pois são 

compensadas ou revertidas pelas “escolhas procedimentais” na tomada de decisão263. 

Naturalmente, essa observação é apenas provisória, indicando que a interpretação acima 

(sugerida pelos vários relatos dos observadores das finanças públicas transcritos na 

seção anterior) é uma possibilidade real e consistente com os dados institucionais e 

financeiros. A demonstração cabal dessa circunstância é teoricamente possível, embora 

exceda em muito as possibilidades materiais desse estudo: os diferentes Balanços Gerais 

da União no período 1947-1963 trazem, em seu volume 2, uma exaustiva “Análise da 

Despesa” que consiste na especificação, ao nível mais baixo da classificação 

orçamentária, da despesa orçada e da despesa realizada. O tratamento estatístico a partir 

desses valores individualizados permitiria então verificar se essa possibilidade teórica 

de completa reescritura do orçamento na execução é confirmada na prática. 

                                                 
262 Desnecessário será estender-nos acerca do grau de alavancagem que uma flexibilidade dessa natureza 
permite na operação de barganhas políticas de natureza distributivista, conforme amplamente discutido no 
capítulo 2 acima.  
263 Em linguagem técnica orçamentária, a “categoria de programação” (nível de detalhamento da 
classificação da despesa que define o grau em que a especificação da lei de orçamento é obrigatória, não 
permitindo transposição de recursos de uma para outra sem autorização legislativa) no período de 1946, 
tal como definida e aplicada, não era suficientemente completa a ponto de preservar a obrigatoriedade dos 
objetos de gasto específicos que seriam objeto de deliberação parlamentar. Nesse período, a estrutura da 
informação era uma combinação linear das classificações “institucional” e “por natureza”, desdobrada em 
“elementos” relativos às características do objeto do gasto e, somente no nível mais baixo (sujeito 
portanto à “compensação”), acrescentando informações cruciais como qual a obra a ser realizada ou qual 
a entidade a ser subvencionada. Para essas finalidades, a mecânica da classificação atual é mais adequada 
aos interesses do Legislativo, por incorporar como elemento central a classificação “funcional-
programática”, que permite no detalhamento do programa especificar na forma de “projeto” (último nível 
de desagregação) essas informações do objeto específico do gasto. Ressalte-se que esta melhor adequação 
depende não somente da estrutura conceitual de classificação (que é uniforme), mas da definição legal de 
qual é o nível mais baixo de obrigatoriedade (ou seja, de qual é a categoria de programação). Atualmente, 
a regra-matriz conceitual é estabelecida pelo art. 167. Inc. VI da Constituição de 1988 (“São vedados: [..]- 
a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para 
outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;”, mas a especificação de qual é o 
grau de detalhamento dos classificadores orçamentários que compõe a “categoria de programação” não 
está positivada em texto algum (ficando a cargo de cada Legislativo definir, em geral pela lei de diretrizes 
orçamentárias, o que entende como tal).  
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Tratando-se da composição das despesas, ou das proporções dos diferentes 

componentes dentro da despesa total, os dados seguem no sentido da hipótese original 

de que os maiores poderes formais do legislativo são de fato exercidos. As mudanças 

que o Congresso faz no orçamento, em relação à proposta do Executivo, medidas pelo 

conceito uniforme de “distância orçamentária” descrito na seção 5.1, são muito mais 

pronunciadas no primeiro período, tanto no que se refere à distribuição por órgãos 

administrativos e ministérios  quanto na distribuição por categorias de despesa (esse 

maior grau de intervenção é compatível com a estratégia de sub-avaliação seletiva de 

despesas obrigatórias descrito logo acima). Também há mudanças maiores na 

composição da despesa por órgão e natureza por efeito dos créditos adicionais 

aprovados, para as quais o diferencial em relação ao período 1996-2013 é sensivelmente 

menor, o que isoladamente não tem um sentido claro (a seção seguinte integrará esta 

informação a uma interpretação mais abrangente).  

Já no que tange à composição da despesa executada vis-à-vis o montante 

autorizado, vemos uma maior capacidade de intervenção do presidente atual frente ao 

de 1946: ele modifica muito mais, na execução, as proporções da despesa frente ao que 

foi permitido pelo Legislativo, e essa modificação vem fundamentalmente da não-

execução seletiva de determinadas categorias (ou do orçamento de determinados 

órgãos) em maior proporção que os demais. Ou seja, os presidentes de 1988 modificam 

o perfil do orçamento executando muito menos de determinados gastos que de outros, 

enquanto que seus antecessores democráticos tendem a executar as despesas de forma 

mais próxima à distribuição especificada pelas autorizações orçamentárias. Tomada 

pelo valor de face, essa constatação corrobora a hipótese de poderes mais fortes de 

intervenção legislativa sobre o orçamento em 1946, na medida em que o presidente 

mantém muito mais, na execução, as proporções aprovadas em última instância pelo 

Legislativo no orçamento e créditos adicionais. O sentido dessa constatação poderá ser 

mitigado, entretanto, se futuras investigações vierem a confirmar a possibilidade de que 

a manutenção nesse período das proporções de maior nível de agregação (órgão e 

natureza de despesa/”Verba”), que é calculada mediante a “compensação” de excessos e 

insuficiências ao nível de “Consignação”, coexista com uma modificação tal ao nível 
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das despesas individuais que o perfil do gasto e dos beneficiários dentro dessas 

proporções seja muito distinto daquele traçado nos documentos orçamentários.  

No que se refere à receita estimada, a intervenção legislativa sobre o total da 

estimativa do orçamento é bastante menos pronunciada (e bastante errática em valores 

deflacionados) vis-à-vis a interferência no período de 1988, seguindo proporções 

equivalentes às interferências na despesa. Tendo em vista a existência, no primeiro 

período, de fontes de financiamento do déficit não incluídas no orçamento (basicamente 

os ágios cambiais e a emissão direta de moeda, como se irá discutir mais adiante), o que 

não existe no período atual no qual todas as fontes precisam estar incorporadas 

formalmente na receita prevista264, a constatação segue compatível com a hipótese de 

que o Congresso de 1946 pretende essencialmente introduzir as despesas de seu 

interesse particularista e pleitear a sua realização independentemente da fonte de 

financiamento (o que faria a reestimativa de receitas uma decorrência reativa, quase 

inercial, destinada a manter algum grau de aparente equilíbrio contábil). Essa aparente 

“conta de chegada” é por sua vez compatível com a constatação de distância 

orçamentária maior em relação a 88 quando examinadas as diferentes composições de 

despesa: seria uma das interpretações possíveis que, sendo as diferentes categorias de 

receitas (em especial os tributos) sujeitas a distintas dinâmicas de arrecadação, os 

lançamentos de ajuste da receita fossem realizados apenas sobre os de maior 

participação relativa, para logo chegar ao valor desejado. É possível, porém, postular 

para essa maior distância uma explicação alternativa baseada exclusivamente em fatores 

econômicos: sendo cada espécie de receita afetada de forma diferente pela inflação 

(alguns tributos ad valorem como o imposto de renda e o de consumo são bastante 

indexados; outros tendem à estagnação do valor nominal quer por fatores econômicos – 

impostos de importação fixados mediante tarifa específica, até a Lei de Tarifas de 1957 

– quer por razões políticas – as receitas industriais das empresas de serviços públicos, 

utilizadas como meio de contenção da inflação – LESSA, 1981, p. 80), a simples 

                                                 
264 Esta afirmação não significa sustentar a inexistência de ganhos de seignorage ou de efeitos de 
monetização em última instância da dívida pública. Estes fenômenos podem até ocorrer; no entanto, serão 
decorrentes das relações entre Tesouro e Banco Central em torno dos instrumentos da política monetária: 
o seu efeito direto em termos de gasto público fica refletido contabilmente, pelo valor integral, na 
orçamentação das receitas de captação da dívida pública e das despesas com o seu serviço. 
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aplicação de métodos de previsão idôneos para cada uma dessas fontes heterogêneas 

geraria resultados bastante distintos, modificando em proporções bastante diferentes o 

valor reestimado de cada um (e portanto modificando fortemente a composição 

orçamentária da receita reeestimada). 

Por outro lado, essa revisão que aparenta ser quase pro forma no período de 

1946 não apresenta uma capacidade preditiva maior da receita efetivamente arrecadada 

quando comparada com o período 1988: ao contrário, os registros de excesso de 

arrecadação são muito mais frequentes no primeiro período (inclusive em termos reais) 

– o que é compatível com uma postura de definição da despesa independentemente dos 

valores de receita orçada, no aguardo de outras fontes de custeio. Esta constatação 

agregada tem de conviver com um padrão inverso no que toca à composição da receita: 

as distâncias orçamentárias entre as receitas previstas e arrecadadas em 1988 são 

sistematicamente maiores que as verificadas no período anterior. Essa distância menor 

entre as categorias favorece, a um primeiro momento, a interpretação “econômica” 

mencionada no parágrafo anterior (ou seja, a de que os procedimentos de reestimativa 

tenham sido mais aderentes à mecânica de funcionamento de cada categoria de receita), 

gerando previsões mais próximas ao desempenho arrecadatório (embora sem serem 

capazes de prever o exato impacto da inflação). Não se pode descartar, tampouco, o 

efeito da inclusão no orçamento de 1988 de dois novos componentes de muito peso 

relativo e muito maior volatilidade: as receitas previdenciárias e a captação de recursos 

pela dívida mobiliária. Nenhum dos dois existia no orçamento em 1946: as receitas 

previdenciárias eram contabilizadas e administradas pelas autarquias respectivas; 

quando à dívida, inexistia mercado de títulos organizado e as emissões realizavam-se 

em pequenas proporções, sendo a captação de crédito dependente basicamente de 

contratos de financiamento bancário (o papel de “fechar a conta” das necessidades de 

financiamento, que atualmente cabe ao mercado de dívida mobiliária, era preenchido 

pelo mecanismo de emissões diretas de moeda, como se discutirá em detalhe na seção 

5.5.1 adiante). Ora, a arrecadação previdenciária é bastante pró-cíclica e depende do 

nível do salário nominal do setor formal da economia (o qual varia relativamente ao 

nível geral de preços em proporções mais voláteis que aquelas associadas aos tributos, 

especialmente aos indiretos). A dívida mobiliária tem fatores de volatilidade ainda 
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maiores: ela é - por definição - o mecanismo de “ajuste fino” entre receita e despesa, 

além de sofrer diretamente o efeito das taxas de juros que são usadas como instrumentos 

autônomos de política monetária (visando ao controle da inflação) e cambial (visando à 

atração de capitais externos para fechamento da balança de pagamentos)265. Em outras 

palavras, projetar o montante dos impostos, em qualquer dos dois períodos, é uma tarefa 

muito mais previsível do que projetar quer a receita previdenciária (que existia em 

ambos, mas não afetava os números da contabilidade orçamentária em 1946), quer 

especialmente a receita decorrente da emissão de títulos públicos (que inexistia, em 

termos práticos, em 1946).  

Em síntese da discussão sobre o universo da receita, as informações relativas à 

estimativa de receitas públicas não permitem conclusões firmes sobre as hipóteses 

relativas aos poderes legislativos sobre o orçamento, embora não militem tampouco em 

desfavor de qualquer das inferências permitidas pela análise da despesa.  

5.5 Evidências empíricas de novas possibilidades analíticas 

 

A terceira hipótese deste estudo tem caráter muito mais exploratório que as 

demais:  

Em que proporção verificam-se outras formas e mecanismos diretos de 

alocação de recursos públicos, que não integram o orçamento e para as 

quais não há, institucionalmente, papel formal de deliberação pelo 

Legislativo, embora também sejam manejadas pelo Poder Executivo ? 

 

Na essência de sua formulação, está a virtualidade de geração de novas hipóteses 

comparativas sobre o papel do orçamento na relação entre poderes a partir das 

constatações relativas ao período de 1946. Em sua literalidade, trata da universalidade 

no orçamento, ou seja, a existência ou não de valores manejados fora da decisão 

                                                 
265 Esta afirmação refere-se à arrecadação líquida da DPMF, já levando em consideração a depuração dos 
dados relativa ao refinanciamento (“rolagem”) da dívida, conforme discutido na Seção A.2.2 do Apêndice 
2. 
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orçamentária formal. No entanto, o percurso da investigação permitiu suscitar também 

outros pontos nos quais a realidade observada naquele período sugere refinamentos ou 

ponderações aos modelos atuais. Pode-se descrever a pretensão do texto neste ponto por 

meio do percurso esboçado por Celso Lafer: 

A partir desse tema geral, certas variáveis foram escolhidas para selecionar, organizar e 
relacionar os dados brutos, cuja operação permitiu discernir um padrão. Esse padrão 
levou a uma percepção heurística de novos fatos e a uma tentativa, embora limitada, de 
apresentar hipóteses ou possíveis tendências de acontecimentos futuros.(LAFER, 2002, 
p. 190).  

 

Naturalmente, a discussão envolvendo esta última hipótese tem caráter muito 

mais exploratório, até mesmo um pouco especulativo – na medida em que não trata de 

verificar premissas até então formuladas, mas sim indagar quais outras premissas são 

sugeridas por uma primeira leitura de novos dados. Por isso mesmo, esta seção está 

pesadamente concentrada na apresentação de elementos empíricos de várias origens e 

naturezas: o tipo de raciocínio faz com que se procure percorrer o campo mais vasto 

possível para levantar regularidades ou semelhanças que justifiquem a indução 

realizada.  

Este exercício foi suscitado pelo exame dos dados empíricos do primeiro período 

democrático, que é o que se reflete nas seções seguintes. Como não se trata de construir 

novos modelos comparativos, mas sim sugerir aspectos possíveis nestes modelos, as 

referências ao período atual foram as estritamente necessárias para esclarecer eventuais 

incertezas ou ambiguidades - não se discutem, portanto, eventuais inadequações ou 

aperfeiçoamentos que digam respeito a características do período atual.  

 

5.5.1 – A falsa dicotomia “guardião-gastador” nas relações Executivo-Legislativo 

Em primeiro lugar, é preciso destacar que os valores do orçamento, para 1946 

pelo menos, não permitem em absoluto postular teoricamente um padrão dicotômico 



187 
 

 

entre um Legislativo “gastador” e um Executivo “guardião” ou “prudencial”266. Esta 

visão quase maniqueísta é encontrada nas críticas mais genéricas ao regime feitas por 

adversários políticos ou ideológicos dos governos da época: Baaklini (1993, p. 253) 

sintetiza estas críticas267 de que o orçamento federal gestado no Legislativo seria 

“inflacionário” e “anti-desenvolvimentista”, distorcido por “um número ilimitado de 

intervenções dos legisladores” (número este medido pelo número de emendas 

apresentadas), o que daria inclusive “alto valor político” ao pertencimento de um 

parlamentar às comissões com autoridade sobre o orçamento em cada Casa. Estas 

críticas fazem parte de um certo senso comum acerca da democracia de 1946, e 

inclusive foram parte importante do substrato político-ideológico da oposição à própria 

institucionalidade democrática – significativamente, o regime autoritário assumiu como 

uma de suas primeiras iniciativas a de incluir no Ato Institucional e na Constituição de 

1967 vedações formais à criação, aumento, modificação ou iniciativa de despesa por 

parte do Congresso Nacional (BAAKLINI, 1993, p. 255). 

Desde logo, esta análise refere-se ao efetivo comportamento do Executivo, não 

às alegações ou supostas intenções da política econômica268. Nos montantes agregados, 

o Executivo de 1946 executa uma parcela muito maior da despesa autorizada do que em 

                                                 
266 Estes papéis aqui são entendidos no sentido clássico da teoria orçamentária do “guardião” como um 
agente decisório cujas funções são “fixar os parâmetros gerais do orçamento e garantir que todos os 
demais participantes do processo observem essas restrições” (“to set the broad parameters of the budget 
and to ensure that all other participants in the process observe these constraints”  - VON HAGEN, 2007, 
p. 39, tradução  nossa), contraposto aos “gastadores” como aqueles agentes políticos intervenientes na 
decisão que desejam extrair os fundos gerados por todos os contribuintes para o benefício de uma 
clientela específica – “políticos gastam dinheiro de um fundo tributário geral em políticas públicas 
direcionadas a grupos individuais na sociedade. Como resultado disso, o grupo daqueles que pagam por 
políticas específicas (os contribuintes em geral) é tipicamente maior que o grupo daqueles que se 
beneficiam dessas políticas” (“[..] politicians spend money from a general tax fund on public policies 
targeted at individual groups in society. As a result, the group of those who pay for specific policies (the 
general taxpayers) is typically larger than the group of those who benefit from those policies.” - VON 
HAGEN, 2007, pp. 27-28),  
267 Dentre os que vocalizaram estas posições, Baaklini menciona Roberto Campos, Afonso Arinos de 
Melo Franco e Osvaldo Trigueiro. Deve ficar muito claro que não se analisam neste ponto as críticas à 
totalidade da intervenção do Congresso na política fiscal, mas sim a censura genérica a esse ente por 
“criar gastos” ou “aumentar despesas” indiscriminadamente. Há outras vertentes extremamente críticas da 
instituição parlamentar que focalizam a totalidade das decisões do Congresso em relação a gasto e 
arrecadação, além de sua posição imobilista acerca das reformas institucionais (a exemplo de FURTADO, 
1965), que serão discutidas mais adiante e que não se encaixam nessa versão simplista de crítica.  
268 A visão de um presidente expansionista malgrè-lui-mème é, no sentido desta análise, teoricamente 
possível e compatível com as descrições de política econômica de vários subperíodos (p. ex., ABREU, 
1989). 
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1988 - na prática, executa a totalidade das autorizações em valores nominais, e uma 

parcela muito considerável269 por iniciativa própria e sem qualquer autorização prévia 

na lei de orçamento ou nos créditos adicionais. Em outras palavras, o Executivo não só 

gasta o que montante que lhe foi permitido, mas gasta além dele.  

Esta atitude é confirmada na desagregação da despesa por categorias e órgãos. O 

padrão do jogo de sub-avaliação de despesas obrigatórias verificado no comportamento 

legislativo, de claro viés expansionista, ocorre desde a formulação da proposta de 

orçamento pelo presidente, e não é revertido na abertura de créditos adicionais cuja 

iniciativa também é apenas do presidente. Isso sugere que o mesmo interesse em abrir 

espaços para gastar mais, e gastar também com os objetos discricionários, move as 

ações concretas do presidente e dos parlamentares. O retorno das despesas obrigatórias 

a proporções maiores somente se faz no âmbito da execução, na qual a realidade das 

exigências legais de gasto (com salários e dívida, especialmente) impõe-se às pretensões 

de ambos os atores. De igual modo, a maior frequência de excesso de arrecadação 

(nominal e real) em relação à LOA também compromete o Executivo tanto quanto o 

Congresso, na medida em que ambos são partícipes no processo de previsão de receitas 

(no caso de expectativas firmes de maior arrecadação, poderia o Executivo incorporá-las 

já na proposta). Os registros de execução são ainda mais contundentes: o Executivo não 

apenas gasta praticamente toda a despesa autorizada (quando podia não fazê-lo, pelo 

domínio da visão “autorizativa” do orçamento), mas também gasta além das 

autorizações, em proporção significativa. Portanto, o interesse do Executivo no período 

é também o de realizar despesas na maior extensão possível (embora não 

necessariamente com a mesma composição definida pelo Legislativo).  

Esta percepção admite periodizações: em termos nominais, o governo Dutra 

(1947-1950, no período aqui analisado) e parte do período Kubitcheck (1955-1958) 

mostram algum grau de contenção, verificado pelo fato de que a despesa executada um 

tenha sido um pouco menor que o total autorizado (de qualquer modo, em proporção 

muito menor que a constatada uniformemente no período 1996-2013), o que pode ser 

                                                 
269 Como visto na seção anterior, o valor formalmente contabilizado dessa despesa sem crédito/além do 
crédito alcança uma média de 8,72 %, mas há indícios firmes de que é muito maior. 
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visualizado com mais clareza na Figura 20 do Apêndice 2270. Além disso, a percepção 

expressa pelos atores das finanças públicas é a de ao menos um discurso anti-

expansionista por parte do Executivo: existem relatos frequentes sobre os denominados 

“planos de economias” e outros mecanismos de controle da despesa, às vezes com 

algum êxito no sentido de reduzir déficits (em especial nos primeiros anos do governo 

Dutra – CG50, p. 216), outras vezes incidentes sobre algumas verbas mas insuficientes 

para cobrir a elevação de outros compromissos, como no primeiro ano do governo 

Vargas (CG51, p. 136271; CG59, pp. 13-16; CG60 p. 80-81; CG61 p.21272; CG62, pp. 

                                                 
270 VIANNA (1989, pp. 119-121) e PINHO (1989, pp. 155-156) relatam também uma alternância de 
breves períodos de política econômica efetivamente contracionista, embora temporalmente diferentes 
(Dutra, de 1946 a 1948, e o breve interregno Gudin sob Café Filho em 1954-55).  
271 Neste sentido, é esclarecedora a descrição do relator das contas presidenciais de 1951 na Comissão de 
Tomada de Contas da Câmara dos Deputados (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1953, pp. 2-3) 
acerca dos movimentos de contenção e liberação da despesa, apresentada sob a ótica de apoio ao governo: 

“Enquanto promovia medidas capazes de assegurar uma melhor arrecadação da receita, 
formulou um "plano de economia" congelando o emprego de dotações previstas no orçamento, 
num total de Cr$ 1.887.495.900,00. No correr da execução orçamentária, várias dessas 
dotações congeladas foram sendo liberadas, reduzindo-se a economia do plano a Cr$ 
1.152.375.351,10, como decorrência natural da reação que a receita vinha apresentando. Por 
outro lado, a despesa sofria o acréscimo de compromissos impostos ao govêrno por leis, sem a 
previsão dos recursos correspondentes. 
Tais compromissos já eram anunciados e discriminados a 15 de março, na mensagem aludida, 
como correspondendo: à extensão dos benefícios da Lei nº 200; ao excesso da despesa com o 
sistema federal de ensino, sobre a receita prevista na Lei nº 1.254, de 4 de dezembro de 1950; 
aos encargos com a reorganização do serviço de inspeção das coletorias federais prevista na 
Lei nº 1.293, de 27 de dezembro de 1950; à aplicação do Código de Vencimentos e Vantagens 
dos Militares, de que trata a Lei número 1.316, de 20 de janeiro de 1951, montando tudo ao 
total de Cr$ 1.923.220.732,00. Eram despesas obrigatórias do erário resultante de leis 
promulgadas nos últimos dias do governo passado, depois de publicado o orçamento para 1951, 
quando êste, mesmo sem consigná-las, previa já um déficit de 2.318 milhões.  
A mesma mensagem assinalava mais 151 milhões de cruzeiros de pagamentos obrigatórios, 
resultantes de acordos e compromissos para os quais o orçamento não incluía dotação e 107 
milhões de cruzeiros de insuficiência dos créditos consignados na lei de meios, para atender ao 
serviço de juros e amortização da nossa dívida em libras e dólares, conforme dispõe o Decreto-
lei nº 6.019, de 23 de novembro de 1943. 
Estão aí quase 2.200 milhões de cruzeiros de despesas obrigatórias, para cujo atendimento não 
previa o orçamento os recursos indispensáveis. 
É estranho por isso o alvoroço com que os adversários do govêrno anunciam, procurando fazer 
escândalo, terem sido realizadas despesas sem ou além dos créditos, quando, já a 15 de março 
de 1951, o Presidente da República, na mensagem de abertura dos trabalhos parlamentares, 
alertava o Congresso Nacional da necessidade que teria, na execução orçamentária, de atender 
compromissos para os quais a lei de meios não consignava recursos, ou os previa em 
quantidades notória e previamente sabidas como insuficientes.” 

272 Nesse exercício de 1961, o ambicioso Plano de Contenção de Despesas apresentado pelo Executivo 
(Decreto 50.761, 09.06.61) previa um limite de 15 % do total da despesa de cada Ministério. Porém, o 
corte efetivamente praticado (Cr$ 32,372 bilhões) foi muito inferior aos pagamentos sem crédito e às 
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47-52; CG63, pp. 38-39). O próprio Executivo reconhecia que, frequentemente, as 

iniciativas contencionistas são apenas uma forma de absorver parcialmente os efeitos, 

na execução, daquelas despesas que ambos os Poderes sub-avaliaram no orçamento e 

nos créditos adicionais273; ainda assim, a composição do volume de despesas que 

compunham as intenções de contenção desses “planos de economias” chegou a 

despertar protestos no Legislativo considerando-os tentativas de “desvirtuar” o 

orçamento274.  

                                                                                                                                               
suplementações realizadas durante o ano, que alcançaram Cr$ 80,412 bilhões (CG61, pp. 61-62 e Tabela 
21 do Apêndice 2). 
273 38. Não é possível subestimar os efeitos práticos dos chamados "Planos de Contenção de Despesas". 
O quadro precedente abona a assertiva. Todavia, cumpre não esquecer que esses efeitos se anulam e 
largamente, pelas despesas que o Poder Executivo é obrigado a realizar, sejam as que se ligam a 
pessoal, apoiadas no art. 46, do Código de Contabilidade da União, sejam as que se referem a créditos 
adicionais, umas e outras desequilibrando, irremediavelmente, a execução orçamentária dos períodos 
financeiros. (BGU61, p. 51) 
274 Assim, o relator das contas de governo de 1958 na Comissão de Tomada de Contas da Câmara dos 
Deputados protesta contra o que considera supressão unilateral de despesas pelo Executivo (BRASIL, 
CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1963, pp. 8-9):  

“21.- A nós, nos parece que quando o § 2º, do item II, art. 73 da Constituição Federal dispôs: - 
"o orçamento da despesa dividir-se-á em duas partes : uma fixa, que não poderá ser alterada 
senão em virtude da lei anterior; outra variável, que obedecerá a rigorosa especialização, 
implícitamente exigiu que as modificações ulteriores à aprovação do orçamento, na parte da 
despesa, requerem a colaboração do Legislativo . Se compete ao Legislativo "votar o 
orçamento" (Constituição Federal, art . 65, n . I) , deve caber-lhe, também, pelo menos, 
conhecer e opinar sôbre as alterações desse orçamento . 
[..] 
23. Acontece, porém, que o "Plano de Contenção” e "Fundo de Reserva" implicam modificações 
no programa orçamentário, pelas razões que seguem: 
1º) - Um perfuntório exame do "Resultado Final do Plano de Contenção", constante do Balanço 
Geral da União, das contas em exame, revela, desde logo, que as pastas da Aeronáutica, da 
Guerra e da Marinha, cujas dotações somaram em conjunto, mais de 38.801 milhões, 
concorreram, para esse plano, na proporção de 4%, 0,5% e 1%, respectivamente , das dotações 
que receberam, enquanto o Ministério da Agricultura, a Comissão do Vale do São Francisco, da 
Valorização Econômica da Amazônia e do Plano de Valorização Econômica da Fronteira 
Sudoeste, cujas dotações somando apenas 13.892 milhões, estão destinadas ao estímulo da 
formação de novas riquezas, foram atingidas em 30%, 15%, 28% e 90% respectivamente. Tal 
fato evidencia que os ítens do programa orçamentário relativos à prosperidade e ao bem estar 
foram sacrificados em face aos ítens atinentes à segurança internacional, num período em que 
nenhuma ameaça pairava sobre tal segurança. Também a participação dos Ministérios da 
Saúde e Educação com 11 e 14% respectivamente, de suas verbas ou dotações, revela que houve 
mudança nos programas relativos a essas pastas que, de perto, dizem respeito a problemas 
sociais palpitantes e, alguns, angustiosos. Especialmente no terreno da assistência, clamam 
contra as reduções das verbas de auxílio tôdas as entidades públicas e particulares que, em 
virtude da ampliação da área da pobreza e da elevação dos custos de seus serviços - dada a 
ascenção constante da carestia - agora mais necessitam de subsídios. Podia o Governo 
abandonar, sem audiência do Legislativo, o encaminhamento das soluções enfeixadas no 
orçamento, sôbre tais itens? 
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No entanto, a própria organização interna das decisões do Executivo somente dá 

sinais de tentativa de gerenciamento agregado da despesa fiscal ao final do período, 

quando já presente o temor de descontrole macroeconômico agudo. Em 1962 (CG62, 

pp. 47-52), a própria lei de orçamento (Lei nº 3.994, de 1961, art. 5º) autorizava o 

Executivo a apresentar um plano de contenção de despesas para aprovação do 

parlamento (o que foi feito e transformou-se na Lei nº 4.120, de 27.08.1962). Até que 

fosse sancionada essa nova lei em agosto de 1962, o Executivo estabeleceu pelo Decreto 

nº 764, de 20.3.1962, cotas de despesas variáveis com até 40 % de reduções; no entanto, 

essas cotas foram ampliadas pela lei sancionada, que transformou parte das reduções em 

simples adiamento do pagamento de despesas já comprometidas (inscrição compulsória 

em Restos a Pagar), e a sua regulamentação pelo Decreto nº 1.781, de 03.12.1962 ainda 

contemplava uma “compensação” dessas despesas que não tivessem sido contidas 

contra saldos não utilizados em outras dotações. Somente nesse momento, também, 

esboça-se a tentativa de manter em um órgão central (Ministério da Fazenda) a gestão 

de caixa por meio de um controle centralizado dos pagamentos (Decreto nº 764-A, de 

20.3.62) e da autorização para as despesas sem crédito ou além do crédito (Decreto nº 

1.963, de 27.12.62275), retiradas assim da alçada de cada ministro. Também nesse 

exercício alguns instrumentos de financiamento não-monetário foram ensaiados pela 

Lei nº 4.069 de 11.06.62 (novos instrumentos de captação no mercado de títulos, um 

"empréstimo público de emergência" antecipando o recolhimento do imposto de renda 

dos anos vindouros) e uma proposta de reforma tributária foi apresentada. Em suma, é 

somente nesse exercício, ao final do período democrático, quando surgem as primeiras 

tentativas de uma gestão centralizada e um ordenamento global dos fluxos de receita e 

despesa orçamentárias, que entretanto não tiveram o resultado esperado (CG62, pp. 126-

146 e 149-155). Também em 1963 a lei de orçamento autorizou o envio pelo Executivo 

ao Congresso de um plano de contenção limitando em até 45 % as despesas não-

obrigatórias (CG63, pp. 38-39), enquanto o presidente tentou implantar desde janeiro 

(Decreto nº 2.179, de 22.01.63) uma limitação linear, a curto prazo, do montante dessas 

despesas a um máximo de 10 % em janeiro e fevereiro. Ficava clara, inclusive, a 

                                                 
275 Na realidade, essa alçada foi avocada no Decreto pelo próprio Presidente da República, porém o 
procedimento incluía o trânsito de todos os pedidos pelo Ministério da Fazenda antes da deliberação final.  



192 
 

 

inserção da contenção fiscal num cenário de tentativa de esfriamento da economia para 

combate à inflação nos termos do Plano Trienal apresentado pelo Executivo ao final de 

1962276, dentro de um quadro mais geral que incluía novas colocações compulsórias de 

títulos federais no mercado cambial e na política monetária, a redução de subsídios 

diretos à comercialização de bens de consumo e um maior realismo nas tarifas de 

transportes e comunicações. Nesse sentido, seguia mantida a centralização na Fazenda 

dos controles de caixa mediante a fixação de cotas mensais de pagamento de despesas 

para cada órgão e da exigência de depósito diário no Banco do Brasil de todo o caixa 

movimentado pelas agências de recebimento e pagamento da União, bem como da 

autorização para a realização de despesas sem crédito (Decreto nº 54.814, de 08.03.63). 

No entanto, esta tentativa tampouco vingou: já em maio daquele ano, propostas 

legislativas de iniciativa do presidente (elevação de vencimentos dos servidores 

federais) traziam a implicação de um teto de gastos maior do que o fixado nas medidas 

de contenção (CG63, p. 47-59; BGU63 pp. 22-23)277.  

Este détour sobre as tentativas de mudança organizacional da gestão fiscal nos 

últimos anos do período de 1946 tem por objetivo apontar mais um elemento que põe 

em xeque a ideia de um Executivo com intenção e capacidade de agir como um agente 

de contenção fiscal (e, portanto, como um agente com motivação oposta à de 

parlamentares distributivistas): mesmo que tivesse intenções de fazê-lo antes, somente 

ao final do período o governo buscou dotar-se dos mecanismos mínimos para exercer 

esse controle centralizado sobre a realização da despesa que viabilizasse uma ação 

eficaz nesse sentido278. Mais um fator, portanto, a sugerir que a utilização de premissas 

                                                 
276 O próprio autor direto do Plano Trienal explicita o foco de curto prazo em controle agregado de caixa 
da União e o posterior malogro de suas intenções nas frentes fiscal e cambial (FURTADO, 1989, 
respectivamente pp. 160-161 e 175-176; no mesmo sentido, SKIDMORE, 1982, p. 288-291 para a 
formulação do Plano e 291-294 para o seu malogro em termos de política fiscal e cambial; e SILVA, 
2000, pp. 90-97 para uma síntese da inserção política do Plano e seu malogro). 
277 Significativamente, a mudança do foco para o controle de caixa viu-se refletida no relatório da 
Contadoria Geral da República sobre o Balanço Geral de 1963 (BGU63, pp. 21-22 e 23-25), que pela 
primeira vez oferece demonstrativos específicos de fluxo de caixa da União a curto prazo, associando-os 
ao monitoramento de metas especificamente fixadas no Plano Trienal.  
278 Acerca do período imediatamente anterior a essas tentativas, Lafer (2002, p. 89) descreve um quadro 
de inteira incapacidade administrativa de gerenciar todo o conjunto da atividade financeira pública no 
âmbito do processo orçamentário tradicional: 
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motivacionais anti-expansionistas para o Executivo como ator no jogo orçamentário 

deve ser questionada em sua verossimilhança.  

O elemento empírico final para essa argumentação sobre o padrão expansionista 

de motivação do Executivo é a constatação de que a cobertura dos déficits 

orçamentários era feita em sua quase totalidade mediante emissão de moeda, ou seja, 

dependia de medidas inteiramente discricionárias a cargo do Executivo. A insuficiência 

das receitas públicas para arcar com as despesas orçadas e executadas, e a dependência 

da emissão de moeda (com o consequente efeito inflacionário) era, quase candidamente, 

admitida como inevitável por todos os atores do jogo. Lucas Lopes, um ministro da 

Fazenda cuja atuação foi vista como uma tentativa de moderar a expansão do gasto, 

explica que “[..] para financiar a safra de café com os preços que os cafeicultores 

queriam, eu teria que emitir alguns bilhões de cruzeiros a mais." (LOPES, 1991, p. 

250)279. Tanto o Tribunal de Contas280 quando o próprio Executivo281 explicitam a 

dependência do mecanismo emissor para a possibilidade de manutenção do nível de 

despesa pública executada.  

                                                                                                                                               
As incertezas financeiras internas, no setor público, decorriam das vicissitudes do processo 
orçamentário. O Dasp, agência governamental encarregada do orçamento, não estava 
eficientemente organizado para formular a política financeira ou examinar a compatibilidade 
entre os programas de investimento. O Dasp limitava-se a receber os pedidos de financiamento 
e a encaminhá-los ao Congresso para discussão e posterior aprovação. O Congresso, em um 
processo semelhante àquele descrito por Wildavsky no sistema norte-americano, aumentava o 
número de tais solicitações. Além disso, como a proposta orçamentária era preparada com dois 
anos de antecedência, tornava-se irrealista e obsoleta em virtude dos efeitos da inflação, 
obrigando o Ministério da Fazenda a proceder a uma revisão completa do orçamento original. 
Essa situação explica a incerteza vinculada aos recursos financeiros destinados ao setor 
público. 

279 No conjunto da anecdotal evidence sobre o uso do Banco do Brasil como financiador da despesa 
pública, poucas são tão singelamente ilustrativas quanto o depoimento de Israel Pinheiro Filho acerca do 
levantamento dos recursos para as primeiras providências na construção de Brasília: 

Papai ligou para o Alkmin [ministro da Fazenda de Kubitschek]: “Alkmin, preciso de dinheiro 
para começar a cidade, senão não vai dar tempo.” “Mas não tem nem orçamento, Israel.” 
“Não interessa. Vou mandar uma promissória minha, você faça o favor de mandar descontar no 
Banco do Brasil.” E foi assim, uma promissória pessoal do papai. Israel Pinheiro da Silva, não 
sei quantos contos, etc. Alkmin ficou doidinho. Aí mandou a promissória para o Sebastião Paes 
de Almeida, que era presidente do Banco do Brasil. E funcionou. O papai tinha cobertura total 
do Juscelino, a confiança absoluta. Se não fosse assim, eles não teriam conseguido construir a 
capital. Era tudo muito bem articulado. (COUTO, 2001, p.246) 

280 "A cobertura do déficit é geralmente atendida com a emissão de papel-moeda." (CG60 p. 26) 
281 Diz a mensagem presidencial encaminhando o projeto de lei orçamentária para 1960: "É que, para 
cobertura do déficit, nos dias atuais, exige-se a utilização de recursos inflacionários, sabido quão difícil e 
problemática se mostra a colocação de Letras do Tesouro, das proporções que seriam indispensáveis, 
mesmo com os incentivos adotados recentemente." (CG60, p. 51) 
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Ora, esse mecanismo emissor, na prática, dependia exclusivamente da ação do 

Executivo. Embora existisse a exigência formal de autorização legislativa para a 

emissão de papel-moeda, a prática adotada fazia com que decisões exclusivamente 

administrativas da atuação do Banco do Brasil materializassem simultaneamente as 

emissões e a sua colocação direta no meio circulante na forma de despesa pública. O 

papel do Congresso nessa intervenção era relegado ao de um mero rubber-stamp: cabia-

lhe periodicamente aprovar “encampações” pro forma de emissões de há muito 

realizadas e utilizadas para pagamentos em nome da União282. O produto desse 

                                                 
282 Existia, formalmente, um papel para o Banco do Brasil como operador dos mecanismos de emissão de 
moeda para efeitos de redesconto, ou seja, de política monetária, que prescindia de autorização 
legislativa. (art. 2º da Lei 449, de 14.06.1937 – CG 62, p. 96). No entanto, o que se trata aqui não tem 
qualquer relação com operações interbancárias ou política monetária, mas tão somente da emissão para 
atender a desembolsos do Banco junto a terceiros para realizar despesas em nome da União:  

De acordo com o Decreto-Lei n. 4.792, de 5 de outubro de 1942, o órgão emissor de papel-
moeda era o Tesouro Nacional, que, no entanto, não tinha poderes para colocá-lo em 
circulação. Essa atribuição cabia à Carteira de Redesconto (Cared) que, embora inserida no 
Banco do Brasil, tinha contabilidade própria e independente. O mecanismo da emissão era 
portanto o seguinte: quando o Banco da Brasil precisava de dinheiro para a sua própria caixa 
ou para repassar aos bancos comerciais de quem era depositário, levava à Cared títulos 
comerciais ou notas promissórias de suas operações correntes, que eram redescontados em 
troca de papel-moeda. A Cared, por seu lado, solicitava ao Tesouro um empréstimo pelo papel-
moeda, limitado por lei em 25% das disponibilidades em ouro e divisas do país. Vencido o título 
redescontado, o Banco do Brasil resgatava o papel-moeda à Cared e esta o devolvia ao Tesouro 
para incineração na caixa de Amortização. Este seria um processo inteiramente normal, não 
fosse o fato de a limitação dos empréstimos da Cared junto ao Tesouro ser inócua: toda vez que 
débito da Cared atingia o limite de 25% o Congresso Nacional votava uma lei cancelando-o e 
encampando a emissão, o que permitia à Cared reiniciar suas operações a partir do zero. Ver 
Antônio Claudio Sochaczewski, verbete "Sistema Financeiro"em DHBB, op. cit. (NOGUEIRA, 
1993, p. 48) 

O processo tem, por outro lado, uma dimensão político-institucional significativa, que não escapou ao 
relator das contas de governo de 1955 no Tribunal de Contas:  

"O mecanismo das emissões é engenhoso, como salienta o General Anápio Gomes: 
'O Tesouro precisa de dinheiro e pede ao Banco do Brasil; este, não dispondo de 
numerário suficiente em caixa, recorre à Carteira de Redescontos; esta, não dispondo 
também de fundos suficientes, solicita ao Presidente do Conselho da Superintendência 
da Moeda e do Crédito, isto é, ao Ministro da Fazenda, a necessária emissão; o 
Ministro ordena à Caixa de Amortização que providencie; a Caixa entrega o dinheiro à 
Carteira de Redescontos, que o entrega ao Banco do Brasil que por sua vez o entrega 
ao Tesouro' 

E acrescenta: 
' Aí está o círculo da inflação. Pelas encampações vamos cancelando as operações do 
círculo indicado: o Poder Executivo dirige ao Congresso uma mensagem pedindo a 
encampação de emissões no montante de seu débito no Banco do Brasil: aprovada a 
lei, a Caixa de Amortização cancela o débito da Carteira de Redescontos; esta cancela 
uma quantia igual no débito do Banco do Brasil; este por sua vez cancela o débito do 
Tesouro. Voltam todos à estaca zero e a história recomeça, agravando a 
desvalorização da moeda, o vulto do custo de vida e, consequentemente, a 
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mecanismo, em termos de poder de compra em mãos da União, era em parte destinado 

ao custeio da despesa formalmente inserida no orçamento283, mas também todo um 

leque de despesas realizadas à conta da União pelo Banco do Brasil independentemente 

de autorização orçamentária284. Mas a utilização do Banco como fonte de financiamento 

da União parece ter sido até maior do que as emissões que por ele transitaram: o recurso 

às emissões como funding do pagamento de despesas à conta do Tesouro convivia com 

o uso da captação comercial direta junto aos clientes e também dos recursos do 

compulsório bancário, que nele estavam depositados285.  

                                                                                                                                               
intranquilidade social e política do país ("Radiografia do Brasil" - 2a edição - pág. 
51)' 

[]  
Não discutiremos, à vista da Constituição vigente, se o Executivo dispõe ou não do poder de 
emitir; e muito menos a singular colaboração a posteriori – vale dizer sobre fato consumado a 
que o Congresso Nacional vem sendo chamado em matéria de tão inigualável relevância para a 
vida do país." (CG55 p. 20-21). 

No mesmo sentido, o relator das contas de 1957 no Tribunal de Contas destaca a usurpação do papel 
constitucional do Congresso na deliberação pela emissão da moeda: 

"[..] certo como é que todo esse jogo de operações tem por objetivo suprir o Tesouro Nacional 
com os recursos necessários ao atendimento de despesas realizadas além das possibilidades da 
arrecadação das rendas públicas, sempre obtidos com emissões de curso forçado, com 
inobservância do preceituado no art. 65, no, VI, do nosso Estatuto Supremo. Evidentemente, não 
é de prevalecer esse processo de se emitir papel moeda sem restrições para atender a despesas 
da Administração Pública, com o desfecho de um acerto de contas simbólico, quando a 
faculdade de autorizar o curso forçado em tais circunstâncias não se compreende na esfera de 
atribuições do Poder Executivo. [..] Pode-se afirmar que todo o papel moeda que se vem 
emitindo há mais de meio século, entrou na circulação fiduciária do País, por força de atos do 
Executivo, apenas de quando em quando, homologados pelo Legislativo ...". (CG57 pp. 70-71). 

283 Ainda que, em outra distorção, o registro contábil formal da receita somente viesse quando ocorria a 
encampação formal das emissões já realizadas, na rubrica “Receita Extraordinária”, não guardando 
qualquer relação com a previsão do fluxo de caixa efetivo que, supostamente, deveria decorrer da 
estimativa da receita orçamentária (CG 56, pp. 58-60).  
284 Segundo o relatório das contas de governo de 1960, o passivo financeiro junto ao BB (já descontadas 
as emissões encampadas e o saldo do fundo de ágios cambiais) alcançava Cr$ 125 bilhões naquele ano, 
acumulando saldos a liquidar de exercícios anteriores e outros créditos de operações típicas de política 
fiscal como "Adiantamentos ao DNER", "Operações de crédito com a NOVACAP", "Contribuições para 
o FMI" e financiamento de compras de café pelo IBC. (CG90 pp. 103-104). Em 1961 esse passivo total 
subiu para Cr$ 282 bilhões (com o "saldo a liquidar" de despesas bancadas pelo Banco em favor da União 
atingindo Cr$ 111.384 bi no decorrer desse mesmo ano - CG61 p. 85). Em 1963, o passivo total 
registrado no balanço alcança estratosféricos Cr$ 979 bilhões (CG62 p. 210). 
285 Esta é a crítica de Octávio Bulhões, sustentando que a omissão da Sumoc em manter consigo os 
recursos do compulsório fazia com que estes fossem utilizados pelo Banco do Brasil como primeira 
tranche dos adiantamentos à União: 

Os depósitos compulsórios eram utilizados pelo Banco do Brasil para emprestar ao governo, e 
esse era o motivo da crítica de José Maria Whitaker. [..] O Banco do Brasil não expandia o 
crédito. Com os recursos da Sumoc, ele supria o Tesouro. Quer dizer, ele não atuava contra a 
ideia principal da Sumoc. Não era o Banco do Brasil, era o Tesouro que apanhava esses 
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Como se vê, a execução da despesa constante do orçamento (e mesmo de 

excessos sobre ela verificados) não apenas não era compulsória ao Executivo – ao 

menos em uma grande parcela – como também dependia de uma série de expedientes 

financeiros cuja materialização dependia exclusivamente da iniciativa e do interesse do 

Executivo, sem que a intervenção do Legislativo pudesse induzir a sua realização (ao 

contrário, o Congresso era chamado, quando muito, a legitimar ex post facto os atos 

realizados unilateralmente pelo Executivo ao longo de um largo período). Destarte, não 

há como tomar por realistas ou verossímeis premissas que contraponham um 

parlamento interessado em maiores gastos a um presidente cuja função-objetivo 

contemple prioritariamente aspectos de controle agregado das contas públicas ou 

disciplina fiscal. 

Esta concepção, aliás, encontra eco com ao menos uma das visões da economia 

política do período, a que descreve o pacto desenvolvimentista como uma solução de 

compromisso em que todos os intervenientes punham-se de acordo em elevar os 

encargos impostos ao Estado sem alterar a escassa base fiscal regressiva herdada da 

República Velha. Para Lafer (2002, pp. 45-46), a política populista e seu caráter 

conciliatório têm origem numa convergência de interesses intraelites em prol de um 

projeto de industrialização que ensejasse a diversificação de risco e a assunção de maior 

                                                                                                                                               
recursos para cobrir seus déficits.  [..] Foi por isso que o ministro Eugênio Gudin criou um 
cofre e o colocou na Sumoc. Era para demonstrar que aquele dinheiro dos depósitos 
compulsórios deveria ficar guardado na Sumoc, e não no Banco do Brasil. Porque ficando no 
Banco do Brasil, o banco emprestava ao governo e estava deturpada a idéia. (BULHÕES 1990, 
P. 106). 

É preciso lembrar, porém, que há elementos de custo envolvidos nessa seleção do funding pelo Banco. A 
captação junto ao mercado pode exigir remuneração, tornando preferencial para a instituição o uso do 
compulsório e das emissões com vistas a ganhar a diferença de remuneração que esses recursos, a custo 
zero, geravam para o Banco: 

"É preciso não esquecer que a Tesouraria da Carteira de Redescontos é a mesma do Banco do 
Brasil e que todo o papel-moeda emitido para as operações daquela carteira vai para a 
Tesouraria do Banco, não obstante a citada Lei n. 448-1937, estabelecer no seu art. 1º que dita 
Carteira deverá funcionar com Caixa própria. [...]Fica desse modo o Banco do Brasil com o 
numerário necessário para fazer face às requisições do Executivo, mas à medida que vai 
efetuando os pagamentos ou suprimentos com aqueles recursos que lhe são fornecidos pelo 
Tesouro Nacional através da Carteira de Redescontos, escritura imediatamente as saídas a 
débito do mesmo Tesouro na mencionada Conta "Receita e "Despesa" ou em outras contas de 
responsabilidade da União, cobrando juros de 6% ao ano e estes juros calculados durante anos 
seguidos, sobre importâncias elevadíssimas, representam, sem dúvida, uma das mais fortes 
parcelas das atuais reservas do Banco." (CG57, p. 94) 
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escala de negócios para o capital até então limitado à atividade cafeeira, cuja 

implantação exigiria estender benefícios de expansão de trabalho e renda para o 

operariado e a classe média urbanos. A ação planejada estatal seria então a forma de 

racionalizar e explicitar essa conciliação, instrumentalizando-a através de novos 

diagnósticos e modelos de decisão e de narrativa, adaptados à nova realidade que não 

mais correspondia à imagem do Brasil pré-30 (LAFER, 2002, pp. 48-49). Essa missão 

materializava-se na geração de capacidade produtiva nacional em setores-chave da 

economia, o que implica em gasto público de grande diversidade e escala, para 

completar, induzir ou substituir o investimento privado (LAFER, 2002, pp. 56-58). Em 

outras palavras, o consenso do projeto desenvolvimentista impunha uma considerável 

expansão do gasto público. 

A síntese feita por Celso Furtado (cuja visão sobre o Congresso é a de um agente 

oposto ao projeto desenvolvimentista em geral, como se discutirá mais adiante), no 

calor do debate político, é sugestiva desse raciocínio. Primeiro, mostra que o aumento 

do gasto público surge da arquitetura de participação estatal na economia engendrada 

pelo projeto de desenvolvimento: 

Por outro lado, as rápidas transformações ocorridas na estrutura 
econômica do país, com o acelerado processo de industrialização, 
exigiram esforço mais que proporcional a fim de reajustar a infra-
estrutura de serviços básicos. Coube ao setor público dirigir e 
financiar toda essa reconversão e ampliação da infra-estrutura 
econômica. Era, portanto, de esperar que o investimento público 
crescesse substancialmente, bem como a participação do setor público 
no conjunto da economia. (FURTADO, 1962, pp. 42-43) 
 

Esta pauta de expansão de gastos, longe de ser um ponto de conflito, é 

compartilhada entre os Poderes: 

A luta entre os dirigentes do poder executivo, sujeitos de forma 
permanente à pressão das massas, e o Congresso, o centro do poder 
das classes dominantes tradicionais, tem sido um traço constante da 
política brasileira nos últimos anos e é só o sintoma mais evidente de 
um profundo conflito interno que corrói todo o processo político. 
Portanto, as pretensões de "desenvolvimento" por parte do executivo 
traduzem-se em planos de obras públicas, objetivos de investimento, 
etc., que refletem una transação com as demandas das massas. No 
Congresso, que tem demostrado sua aptidão para assimilar a técnica 
da retórica populista, esses planos geralmente não encontram 
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obstáculos de importância e são aprovados como "autorização de 
despesa". (FURTADO, 1969, p. 156, tradução nossa)286 
 

No entanto, esse aumento de gasto não é correspondido por elevação das fontes 

tradicionais de financiamento via impostos, e esta disfunção é atribuída por Furtado 

exclusivamente ao Legislativo: 

No entanto, quando se coloca o problema de financiar as obras 
correspondentes, o Congresso comporta-se de forma muito diferente, 
negando-se a aprovar qualquer reforma tributária que aumente de 
forma eficaz a capacidade financeira do governo com base em uma 
distribuição socialmente mais equitativa da carga fiscal. Quaisquer 
tentativas de legislação destinados a resolver a camisa de força 
institucional que mantém o sistema de poder existente ou a mudar a 
distribuição da renda, quer venham do executivo ou de um 
parlamentar individual são anulados pelas comissões do Congresso. 
(FURTADO, 1969, p. 156, tradução nossa)287 
 
 

                                                 
286  La lucha entre los dirigentes del poder ejecutivo, sujetos en forma permanente a la presión de 

las masas, y el Congreso, el centro del poder de las clases dominantes tradicionales, ha sido un 
rasgo constante de la política brasileña en los últimos años y es sólo el síntoma más evidente de 
un profundo conflicto interno que corroe todo el proceso político. Asi pues, las pretensiones de 
"desarrollo" por parte del ejecutivo se traducen en planes de obras públicas, objetivos de 
inversión, etcétera, que reflejan una transacción con las demandas de las masas. En el 
Congreso, que ha demostrado su aptitud para asimilar la técnica de la retórica populista, estos 
planes generalmente no encuentran obstáculos de importancia y se aprueban como 
"autorización para gasto". (FURTADO, 1969, p. 156)  

Wanderley Guilherme dos Santos enfatiza que esta coincidência de posições expansionistas abrangia 
praticamente todo o espectro partidário:  

A coalizão quadripartidária [PSD/PTB/PSP/UDN] garantiu 45% de todas as decisões visando a 
aumentar os orçamentos anuais, enquanto uma coalizão tripartidária (PSD, PTB e PSP) 
respondeu por mais 24% das decisões tomadas na mesma área. Quanto a decisões para 
concessão ao Executivo de créditos especiais, indispensáveis para a implementação do Plano de 
Metas, 72% foram apoiadas pelos quatro partidos. A criação da Sudene, órgão especial para o 
desenvolvimento do Nordeste brasileiro, demandou três votações e, em todas elas, os quatro 
partidos votaram juntos. [..] Observa-se que a concessão de créditos especiais, sem os quais a 
capacidade operacional do governo seria prejudicada, foi obtida com forte apoio dos quatro 
partidos em 72% de todas as votações realizadas sobre a matéria. Quanto à aprovação de 
iniciativas estrategicamente importantes, tais como a criação da Sudene e do Fundo Nacional 
para Pavimentação de Rodovias, metas de Kubitschek, o mesmo padrão de forte apoio foi 
permanente (100% em todas as votações). (SANTOS, 2003A, pp. 279-280) 

287 Sin embargo, cuando se plantea el problema de financiar las obras correspondientes, el Congreso se 
comporta en forma muy diferente, negándose a aprobar cualquier reforma impositiva que aumentaria 
eficazmente la capacidad financiera del gobierno con base en una distribución socialmente más 
equitativa de la carga fiscal. Cualesquiera intentos de legislación destinados a facilitar la camisa de 
fuerza institucional que mantenga el sistema de poder existente o a cambiar la distribución del ingreso, 
sea que provengan del ejecutivo o de un miembro privado son anulados por comisiones del Congreso. 
(FURTADO, 1969, p. 156) 
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Em síntese: o Estado Brasileiro teve suas funções substancialmente 
ampliadas, nos últimos decênios, como principal instrumento do 
desenvolvimento econômico nacional. Teria sido necessário não uma, 
mas várias reformas visando a capacitar o poder público para o 
desempenho de suas novas e complexas funções. Mais importante 
dentre todas essas reformas teria de ser aquela que proporcionasse ao 
Estado a capacidade fiscal para arrecadar os recursos necessários à 
cobertura financeira dos seus gastos ampliados. Nada de concreto, 
entretanto, foi realizado nessa direção. Surgiu, assim, essa óbvia 
contradição que vivemos nos dias de hoje: exige a opinião pública do 
Estado o desempenho de importantes funções ligadas ao 
desenvolvimento econômico e social do país, mas, através de seus 
representantes, no Parlamento, essa mesma opinião pública nega os 
meios de que necessita o Estado para cumprir tal missão. A 
consequência prática, conhecemo-la todos: são os déficits do setor 
público e o seu financiamento com simples emissões de papel-moeda. 
A inflação com que se vem financiando o aumento dos gastos 
públicos tem duas consequências principais: a) opera como um 
imposto incidente de forma concentrada sobre os grupos 
populacionais, que nenhum benefício prático auferem do 
desenvolvimento, transformando o desenvolvimento econômico em 
um sacrifício para grande parte da população do país; b) dificulta ao 
Estado reajustar os preços que este mesmo cobra pelos serviços que 
presta, o que se traduz em aumento do déficit e em aprofundamento 
do desequilíbrio.  
O fato de que o Parlamento não capacite a administração para coletar 
os impostos de que necessita e ao mesmo tempo amplie todos os dias 
os gastos do governo em função do desenvolvimento, traduz 
claramente a grande contradição que existe presentemente na vida 
política nacional. Existe a consciência clara de que o desenvolvimento 
deve ser postulado como objetivo supremo de toda política 
econômica, e por isso se votam as verbas e os planos de obras. Mas, 
como o Parlamento representa apenas uma fração da opinião pública 
nacional – aquela economicamente mais bem armada para vencer nas 
eleições, dentro do sistema eleitoral vigente, - o investimento público 
é financiado não com o esforço daqueles que se beneficiam dos frutos 
do desenvolvimento, e sim com o sacrifício daqueles que não têm 
acesso a esses frutos. (FURTADO, 1962, p. 43) 

  

Sob o ponto de vista histórico-político, essa individualização de 

responsabilidades pelo financiamento inflacionário é passível de discussão – Lafer, por 

sua vez, dirá que o principal interessado nessa insuficiência de tributação poderia ser o 

próprio presidente, na medida em que explicitar os custos da industrialização na forma 

de transferências não-inflacionárias poderia romper a coalizão de sustentação do projeto 

desenvolvimentista (LAFER, 2002, p. 103 e 151; no mesmo sentido, BRAGA, 2011, p. 
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119) 288. Porém, de um ponto de vista analítico é preciso reconhecer que esses novos 

objetivos e encargos da estrutura estatal descritos por Furtado e Lafer (em outras 

palavras, o interesse em gastar) também são assumidos pelo Executivo.  

Há vários indícios empíricos que levam a essa conclusão. Em primeiro lugar, 

como vimos nesta seção, constata-se exaustivamente dos dados orçamentários que as 

ações presidenciais (de sua exclusiva competência, portanto insuscetíveis de imposição 

por parte do Congresso) foram de fato a materialização desse interesse. Também na 

literatura encontram-se sucessivos relatos históricos dessa tendência intra-Executivo; 

Skidmore alega que somente quando do Plano Trienal de 1962-1963 as poucas 

iniciativas "ortodoxas" ensaiadas em anos anteriores (como o plano Lucas Lopes-

Roberto Campos de 1958289) assumiram a forma de “medidas antiinflacionárias como 

                                                 
288  Um dos fatores do déficit público era a insuficiência permanente das receitas tributárias. A 

administração Kubitschek, conforme indicado no capítulo I, buscou reconciliar as demandas de 
vários setores de seu eleitorado. Mas uma reforma fiscal completa, necessária à total realização 
do Programa de Metas e à construção de Brasília com estabilidade monetária, teria sido 
impossível, pois aumentar a carga fiscal das elites significaria romper com parte da coalizão 
responsável pelo apoio político a Kubitschek. A inflação oferecia, assim, aplicando a análise de 
Albert Hirschman do processo inflacionário no Chile ao caso brasileiro, uma saída quase 
milagrosa para contemporizar uma situação na qual as elites e as massas participavam de um 
jogo sofisticado e não-violento, em que todos obtinham vitórias ilusórias (aumento de preços e 
de salários), evitando-se, portanto, o conflito aberto. (LAFER, 2002, p. 103)  
[..] o financiamento inflacionário, portanto, não era então percebido como ameaça aos 
interesses nem das elites nem das massas, como certamente ocorreria no caso de uma reforma 
tributária global. Mutatis mutandis, pode-se estender à inflação a observação já feita sobre a 
opção pela administração paralela: apesar de desejar o desenvolvimento com estabilidade, 
Kubitschek foi forçado a aceitar o desenvolvimento com inflação, uma vez que o critério a ser 
adotado não poderia levar à escolha teórica mais adequada, mas àquela mais conveniente, 
considerando-se as resistências previsíveis dos grupos sociais mais significativos aos meios 
disponíveis em poder do governo. Esse foi o critério em favor do financiamento inflacionário, 
levando-se em conta os parâmetros estabelecidos pelo estilo conciliatório, que previa o 
atendimento às demandas do eleitorado e a conseqüente manipulação do apoio político. 
(LAFER, 2002, p. 151) 

289 No mesmo sentido, SILVA, 2000, pp. 81-85. O próprio Lucas Lopes deixa assente o papel minoritário 
em que se via dentro do Executivo no governo Kubitscheck:  
 Sinto que ainda hoje há essa ideia de classificar: fulano era monetarista, fulano era desenvolvimentista. 
Eu fui um dos mais violentos monetaristas durante um certo período, porque recebi o Ministério da 
Fazenda num momento em que tinha que lutar para que sobrevivesse o valor da moeda, para que a 
inflação não chegasse a um nível fora do controle. Tive que conviver com Juscelino, que era um 
desenvolvimentista à outrance, que pouco se incomodava com esses problemas. Era o efeito da 
deseducação do politico brasileiro em termos de política monetária e financeira. Os políticos brasileiros 
não acreditavam em inflação, acreditavam em obras bem-feitas. Pouco se incomodavam se essas obras 
resultavam ou não de um processo inflacionário, da emissão de recursos. A ideia de Juscelino e de todo o 
universo politico em que vivíamos era que a execução de obras criaria condições para que nos anos 
seguintes existissem elementos de recuperação. Não havia julgamento se, ao executar essas obras, se 
estaria criando um processo perverso de inflação que tornaria inviável o prosseguimento da politica de 
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parte de um programa ‘global’ de planejamento econômico e social” (SKIDMORE, 

1982, p. 291). A historiografia corrobora esta posição de múltiplos interesses dentro do 

Executivo por meio dos relatos das sucessivas divergências dentro desse próprio Poder, 

com alguns de seus atores de responsabilidade pressionando por elevação de gastos e 

outros no sentido da contenção global, com resultados variados. Celso Furtado 

testemunha a inserção do projeto da nova capital como ponto central da agenda do então 

candidato Kubitschek, sem qualquer consideração prévia de custos (FURTADO, 1985, 

p. 175)290. O estudo de Almeida sobre o regime parlamentarista mostra o Presidente da 

República pressionando com êxito o Conselho de Ministros para elevações 

significativas da despesa em função de custos trabalhistas no setor portuário 

(ALMEIDA, 1995, pp. 134-135 e 138-139), do aumento do salário mínimo 

(ALMEIDA, 1995, p. 139), enquanto a posição do mesmo Conselho ante o Legislativo 

foi, no orçamento de 1962, enfaticamente contrária a aumentos de gasto indiscriminados 

que atribuía ao Legislativo (ALMEIDA, 1995, p. 140-142). De outra sorte, a política 

econômica do governo Dutra (tida no senso comum como fiscalista) apresenta 

momentos distintos, agindo as gestões de Gastão Vidigal e Correia e Castro no sentido 

de “orçamento equilibrado, controle dos gastos públicos e tentativa de reduzir a 

ingerência estatal na economia” (SARETTA, 1995, p. 115) por cerca de um ano e meio; 

no entanto, forte reversão ocorreu em seguida, diante da reação social aos efeitos do 

                                                                                                                                               
desenvolvimento. Faltou sempre um senso de equilíbrio, a noção de até que ponto era possível concordar 
com uma pressão inflacionária para no futuro poder recuperar esse processo com o desenvolvimento 
econômico. Dizia se: "O desenvolvimento econômico compensará as dificuldades que estão surgindo no 
excesso de inflação." A emissão de moeda, o gasto de recursos públicos para criar coisas novas são 
muito agradáveis. É uma fase ótima a de fazer, a de gastar. É muito difícil chegar num momento e dizer: 
“Agora não se pode mais gastar porque a conseqüência será um processo incontrolável de inflação." " 
(LOPES, 1991, p. 219) 
290 Este testemunho é especialmente significativo pela posição que o seu autor ocupa como formulador e 
executor da política desenvolvimentista: 

O projeto de construção de Brasília, aparentemente improvisado, foi acrescentado ao programa 
sem que se levassem em conta suas repercussões financeiras. Dessa forma introduziu-se, no que 
poderia ter sido uma primeira política ordenada de industrialização, um formidável potencial de 
desequilíbrio, cujas sequelas estão na origem das turbulências que marcariam os anos 
subsequentes. Procurei informar-me junto a colaboradores do candidato Kubitschek se havia 
alguma estimativa do montante de recursos que absorveria a construção de Brasília em tão 
curto espaço de tempo, mas aparentemente ninguém estava capacitado a responder; A chamada 
“meta-síntese” teria saído da cabeça do candidato pronta, não comportando qualquer 
modificação, como Pallas-Athena da cabeça de Júpiter. (FURTADO, 1985, p. 175)   

A mesma afirmação acerca de uma decisão “claramente tomada no escuro” é encontrada em Couto (2001, 
p. 238 e 242-245). 
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corte de gastos (refletida em conflitos interburocráticos entre DASP, Ministério da 

Fazenda e Banco do Brasil), com o novo ministro Guilherme da Silveira ampliando 

emissões e despesas e expandindo a ação do Banco do Brasil tanto no crédito comercial 

quanto no financiamento de déficits da União (SARETTA, 1995, p. 119 e 124-125).  De 

igual modo, a ortodoxia fiscal e monetária de Gudin – tida como o paradigma do 

Executivo como guardião das finanças públicas – baseada em “um austero programa 

fiscal, aliando ao corte das despesas públicas um incremento na receita orçamentária” 

(PINHO, 1989, p. 155) teve vida curta, não apenas pela oposição do Congresso a esta 

postura (que certamente se verificou), mas pela reação de setores econômicos aos 

efeitos distributivos de um tal programa, que se canalizou diretamente no âmbito do 

Executivo, mediante a substituição de Gudin por José Maria Whitaker291.  

O exposto acima não quer dizer que se deva considerar, para fins analíticos, 

como necessariamente iguais os interesses de presidente e parlamentares. É possível 

conceber, por certo, objetivos e objetos diferentes para a despesa de interesse de um e 

outro Poder, composições distintas da despesa, e até mesmo – como apontado pelo 

trecho acima – interesses contrapostos em relação ao lado da receita, de quem 

financiaria esse maior gasto292. De fato, conquanto não caiba falar em “agendas 

contrapostas” no que se refere a gastar mais ou pressionar por mais despesa, a própria 

noção de “agenda desenvolvimentista” tantas vezes mencionada nos estudos sobre o 

período (inclusive neste estudo) já pressupõe em sua própria formulação um papel fiscal 

expansionista para o Estado: 
                                                 

291  Assim sendo, em troca do apoio do governador Jânio Quadros à candidatura udenista à 
Presidência da República, Café Filho cederia a São Paulo o Ministério de Viação e Obras 
Públicas e a presidência do Banco do Brasil. No dia 4 de abril de 1955, Gudin exonerava-se em 
caráter irrevogável. [..] Visando apaziguar a plutocracia paulista, particularmente os 
cafeicultores, Café Filho nomeou para a pasta da Fazenda o banqueiro paulista José Maria 
Whitaker, ex-ministro de Vargas no governo provisório. [..] 
A fase de “contenção” parecia acabada: gozando de amplo apoio junto às classes produtoras, 
especialmente no setor agrícola, a inflação parecia preocupá-lo apenas enquanto exercício de 
retórica. (PINHO, 1989, pp. 157-158; no mesmo sentido, SKIDMORE, 1982, pp. 199-200) 

292 Lafer (2002, pp. 142-145) sugere que no período Kubitscheck o Plano de Metas, eixo da organização 
da ação do setor estatal federal para o projeto desenvolvimentista, não abarcava todos os recursos 
orçamentários, mas – ao contrário - "uma ampla margem de investimentos a curto prazo eram deixados 
para discussão no Congresso, por ocasião da aprovação anual do orçamento (Lafer, 2002, p. 143)."  Lima 
Jr. também sugere, a partir de dados orçamentários, que os gastos de fomento econômico (Ministérios de 
Agricultura, Indústria e Comércio, Viação e Obras Públicas, Minas e Energia, Transportes e 
Comunicações) apresentam “ausência, praticamente total, de coincidência de pontos de vista” entre 
Executivo e Legislativo (LIMA JR, 1977, p. 154 e 157). 
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Entendemos por desenvolvimentismo [...] a ideologia de 
transformação da sociedade brasileira definida pelo projeto econômico 
que se compõe dos seguintes pontos fundamentais: 
a) a industrialização integral é a via de superação da pobreza e do 
subdesenvolvimento brasileiro; 
b) não há meios de alcançar uma industrialização eficiente e racional 
no Brasil através das forças espontâneas do mercado; por isso, é 
necessário que o Estado a planeje; 
c) o planejamento deve definir a expansão desejada dos setores 
econômicos e os instrumentos de promoção dessa expansão; e 
d) o Estado deve ordenar também a execução da expansão, captando e 
orientando recursos financeiros, e promovendo investimentos diretos 
naqueles setores em que a iniciativa privada seja insuficiente. 
(BIELSCHOWSKY, 1995, p. 7) 
 

Lafer (2002, pp. 52-58) demonstra historicamente um desdobramento concreto 

dessa ideia desenvolvimentista algo abstrata, ao apontar a lógica do Plano de Metas do 

governo Kubitscheck: partindo da identificação de “pontos de estrangulamento” que 

poderiam impedir o crescimento da economia brasileira, mediante extrapolação das 

tendências de oferta e demanda de alguns setores-chave (abrangendo cerca de um quarto 

da produção nacional), o plano fixava objetivos quantitativos de oferta setorial293. Em 

função desses objetivos, dispunha-se a composição física e financeira do investimento 

necessário, a sua distribuição entre os setores público e privado e a demanda de recursos 

financeiros necessários294. Ou seja, o objetivo final do processo decisório do 

planejamento desenvolvimentista era, exatamente, a definição de um montante de gasto 

a realizar pelo Estado (que não substituía, certamente, o investimento privado, mas 

tampouco era por ele substituído). Em outra descrição concreta da “agenda 

presidencial”, Zulini (2015, pp. 1053-1054) lista os tópicos apontados na literatura 

como sendo aqueles prioritários na pauta decisória do Congresso que tinham sido de 

iniciativa do Executivo: de todo o universo de decisões concretas, apenas quatro podem 

ser direta ou indiretamente associados a iniciativas de contenção fiscal ou equilíbrio 

macroeconômico de curto prazo, enquanto doze envolvem um claro viés de elevação e 

ordenação do gasto público e outros treze não mostram relação visível com contenção 

                                                 
293 Sendo esse um processo contínuo ou iterativo de revisão das tendências e fixação de metas, por 
aproximações sucessivas.  
294 No mesmo sentido, ALMEIDA, 2006, p. 195 
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ou aumento de gasto295. Em outras palavras, o Executivo propunha e priorizava muito 

mais temas concretos de elevação de gasto que medidas no sentido contrário 

Em conclusão, um modelo de relações Executivo-Legislativo abrangendo o 

período de 1946 que tenha em conta funções-objetivo ou motivações dos atores poderá, 

certamente, conceber um presidente “maximizador de agenda” voltado para “um projeto 

coerente de desenvolvimento nacional” (SANTOS, 2002, p. 245), mas não se pode 

pressupor que esse “projeto coerente” não trata também de “benefícios para seus 

redutos” (SANTOS, 2002, p. 245), traduzidos em gastos públicos, tal como como a 

literatura distributivista pressupõe ocorrer com os parlamentares. Tais “benefícios” 

presidenciais podem, por certo, ser postulados como distintos daqueles que o 

distributivismo parlamentar pretende, como em maior escala, como tendo beneficiários 

diferentes, como tendo impactos distributivos diferentes296; não podem ser, no entanto, 

vistos como a priori universalistas, ou voltados prioritariamente à estabilidade 

econômica (a qual aparenta ter baixa prioridade entre os objetivos das políticas 

econômicas do período), ou qualquer outra função-objetivo que adote um núcleo 

distinto do construto que for aplicado também aos parlamentares. Traduzindo esta 

afirmação nos termos do modelo do “segredo ineficiente” (SHUGART; CAREY, 1992, 
                                                 

295 As iniciativas mencionadas são, respectivamente:  
- Desenho e execução do Plano Lafer, Reforma administrativa, Revisão do regime de licença prévia de 

importação e exportação com o exterior e Regulamentação de impostos; 
- Criação da Petrobrás; Criação do Banco de Desenvolvimento Econômico; Criação do Banco do 

Nordeste; Desenho e execução do Fundo de Eletrificação; Desenho e execução do Plano Nacional do 
Carvão; Concessão de benefícios aos militares; Criação da Eletrobrás; Concessão de benefícios aos 
militares; Execução do Plano de Reaparelhamento Econômico; Transferência da capital federal para 
Brasília; Aumento salarial do funcionalismo público; Previdência social  

- Instituição do salário mínimo; Regulação da exportação de manganês; Instituição da cédula oficial nas 
eleições majoritárias; Revisão do Código Eleitoral; Autonomia do Distrito Federal; Extensão da 
anistia política; Extensão da legislação trabalhista ao campo; Revisão do Código Eleitoral; Extensão 
da anistia a presos políticos; Reforma agrária; Extinção de mandatos legislativos; Reforma dos 
militares proibidos de propagarem suas doutrinas; Acordo Militar com os Estados Unidos 

296 Fabiano Santos já expõe esta possibilidade de distintas prioridades, mas ambas de gasto, acentuando-a 
como um dos fatores de acúmulo de déficit público:  

 O que na verdade se passava na mecânica das relações entre os poderes era o fato de que nem 
sempre as prioridades de gasto eram as mesmas de presidente e partidos parlamentares, 
principalmente a facção majoritária do PSD - dado o fato de que o desenho constitucional 
permitia ao Congresso exercício efetivo de influência na política alocativa, além do que o 
modelo de organização intramuros descentralizou o poder de agenda, distribuindo-o em favor 
das comissões permanentes, em especial, a Comissão de Finanças e a Comissão de Fiscalização 
Financeira. Por conseguinte, temos o contexto institucional adequado para a emergência dos 
governos divididos e suas conhecidas consequências em termos de déficit público. (SANTOS, 
2007, p. 65) 
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pp. 167-205), é possível imaginar-se em 1946 legisladores centrados em agir “como 

lobistas perante o Executivo federal buscando maximizar as transferências de recursos 

para suas clientelas” ao mesmo tempo em que “delegam autoridade ao Executivo, de 

modo a limitar sua prodigalidade sobre o orçamento federal” quando formula e executa 

“políticas públicas de abrangência nacional” (AMORIM NETO; SANTOS, 2003, pp. 

662-663). No entanto, a prodigalidade que essa delegação eventualmente possa vir a 

limitar é tão somente a do legislador, sem ser possível pressupor que não será 

substituída por outra, dirigida a outros objetivos de interesse do Executivo (em outras 

palavras, sem pressupor que essa delegação é feita “[P]ara impedir a falência da 

economia nacional” (SANTOS, 2003, p. 37).  

Esta feature já é observada implicitamente por Fabiano Santos, por exemplo, 

quando ao medir o fenômeno do sucesso da agenda prioritária presidencial nos dois 

períodos, especifica como a agenda legislativa dos presidentes de 1946 as “proposições 

pertinentes ao projeto desenvolvimentista” (SANTOS, 2007, p. 95), substantivamente 

distintas no que tange a expansionismo fiscal às reformas constitucionais de natureza 

liberal do governo Fernando Henrique Cardoso (SANTOS, 2007, p. 96)297. Ou seja, não 

podemos excluir de modelos comparativos a premissa de que o Executivo de 1988 

mantenha “preferências pelo mercado” (BRAGA, 2011, p. 177), interesse em “políticas 

                                                 
297 No mesmo sentido, Lyne (2008, p. 299) lista como programas “nacionais” da agenda central do 
Executivo (integrantes de sua “conexão eleitoral”) a substituição de importações em 1946 e a 
estabilização macroeconômica pós-Real: 

Quando os eleitores consideram a reputação nacional de políticas públicas dos partidos, nós 
esperaríamos ver marés partidárias à medida em que todos os membros do mesmo partidos 
sejam ajudados por uma reputação de bons resultados, ou prejudicados por uma reputação de 
maus resultados (Cox e McCubbins 1993). Ambos os períodos no Brasil caracterizaram-se por 
programas nacionais de grande escala. Se os eleitores tomaram em consideração a reputação 
partidária na sua escolha de voto, o sucesso dos programas de industrialização substitutiva de 
importações de Vargas e Kubitschek nos anos 1950, o fracasso deplorável do programa de 
estabilização do Cruzado por Sarney em 1986 e o sucesso do programa Real de estabilização de 
Cardoso em 1994 são todos políticas que provavelmente gerariam marés partidárias. (tradução 
nossa) 
When voters consider parties' national policy reputation, we would expect to see partisan tides 
as all members of the same party are helped by a reputation for good results, or hurt by a 
reputation for bad results (Cox and McCubbins 1993). Both periods in Brazil were 
characterized by large-scale national programs. If voters were considering party reputation in 
their voting choice, the success of Vargas' and Kubitschek's import substitution industrialization 
programs in the 1950s, the abject failure of Sarney's Cruzado stabilization program in 1986, 
and the success of Cardoso's Real stabilization program in 1994 are all policies likely to 
generate partisan tides. 



206 
 

 

públicas de alcance nacional” (SANTOS, 2007, p. 92) ou ênfase em “restrições 

orçamentárias” (“budget constraints”  - ZUCCO, 2009, p. 1079, tradução nossa)298, em 

suma, objetivos universalistas de política econômica desvinculados de um perfil de 

elevado gasto público; esta é uma possibilidade que não foi afastada pelos 

levantamentos aqui procedidos299. No entanto, um modelo comparativo dessa natureza 

(ou que tenha por objeto apenas a democracia de 1946) não deve pressupor a mesma 

motivação presidencial no primeiro período democrático: mesmo que se atribua à 

agenda desenvolvimentista um caráter de “interesse geral” nacional, esse “interesse 

                                                 
298 Esse último autor apresenta com muita clareza a perspectiva analítica que aqui estamos apontando:  

Os últimos governos brasileiros compartilharam posições estáveis em temas essenciais, como 
impostos, taxas de juros, inflação e salário mínimo, independentemente das inclinações 
ideológicas nominais do presidente em exercício. Por exemplo, Lula sustentou medidas que o 
seu partido – o esquerdista PT – havia combatido durante toda a sua história anterior, como a 
tributação de rendimentos de aposentadoria. De forma similar, o PSDB – o partido de centro-
direita de Cardoso – frequentemente mudou de posição em relação àquelas que defendia 
quando no governo (p. ex., o imposto sobre transações financeiras, conhecido como CPMF). 
Mesmo os argumentos usados por cada um dos lados mudaram e parecem mais um atributo de 
estar o partido no poder ou na oposição. Os governos apontam para as restrições 
orçamentárias, enquanto a oposição destaca as “necessidades” dos beneficiários e a 
“equidade” das políticas que propõe. [Nota de Rodapé 6] 
[Nota de Rodapé 6] Essa dinâmica é mais verdadeira quando envolve medidas que criam ou 
modificam despesas e receitas, as quais incluem as políticas públicas mais relevantes. No 
entanto, há algumas políticas em torno das quais as posições não mudaram, tais como ações 
afirmativas e privatizações. Pesquisas posteriores terão de delimitar com exatidão a 
abrangência dessas “preferências contingentes em relação ao papel” dos partidos políticos. 
(ZUCCO, 2009, p. 1079, tradução nossa) 
 The past few Brazilian governments have shared stable positions on core issues, such as taxes, 
interest rates, inflation, and minimum wage, irrespective of the nominal ideological inclinations 
of the incumbent president. For instance, Lula pushed for measures his party—the leftist PT—
had fought against during its entire previous history, such as the taxation of retirement benefits. 
Conversely, the PSDB—Cardoso’s center-right party—has often switched sides relative to 
positions it defended when in government (e.g., the tax of financial transactions, known as the 
CPMF). Even the arguments used by either side have shifted and seem more an attribute of 
whether the party is in power or opposing the government. Governments point to budget 
constraints, while the opposition highlights the ‘‘needs’’ of beneficiaries and the ‘‘fairness’’ of 
their proposed policies. [Footnote 6] 
[Footnote 6] This dynamic is mostly true regarding measures that create or modify expenditure 
and revenue, which include most relevant policies. Nonetheless, there are some policies on 
which the positions have not changed, such as affirmative action and privatization. Further 
research will need to pin down exactly the extent of these ‘‘role contingent preferences’’ of 
political parties. (ZUCCO, 2009, p. 1079) 

299 Alguns modelos mais complexos que envolvem a variável orçamentária como um elemento central de 
seu mecanismo explicativo sobre o período (PEREIRA; MUELLER, 2004; MELO; PEREIRA, 2013) 
tampouco adotam esse pressuposto: ainda que se refiram, como no caso dos primeiros, a um “baixo 
custo” (em termos de valores financeiros) a ser alocado em pork para obtenção da governabilidade, 
colocam a posição do Executivo como defendendo as suas “preferências”, não associadas 
necessariamente a um menor gasto.  
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geral” vem associado a uma forte expansão do gasto público, inclusive sobrepondo-se a 

qualquer consideração relativa a estabilidade de preços ou equilíbrio fiscal. 

5.5.2 – A influência da universalidade orçamentária 

Outro ponto que não pode deixar de ser problematizado é o significado mesmo 

do orçamento de 1946 como esfera de decisão das despesas públicas. Em outras 

palavras, em que medida o orçamento votado pelo Congresso representa a totalidade das 

receitas e despesas públicas. Alguns alertas eram feitos, em termos gerais ou 

conceituais, pela literatura técnica da época (DEODATO, 1954; BRASIL. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA, 1950). Juridicamente, reconhecia-se como regra vigente 

a aprovação dos orçamentos das diferentes autarquias pelos seus "órgãos controladores 

próprios" e, em seguida, diretamente pelo Poder Executivo (CG 47, pp. 226-227; 

CCG49 p. 11; CG 48, p. 8), sendo a pura e simples recusa desses entes a submeterem-se 

à fiscalização do Tribunal de Contas um objeto de constante denúncia por parte daquela 

instituição (CG 49, p. 214; CG 49, p. 219-223, CG 51 pp. 152-153; CG52, p. 9; CG56, 

p. 300),  

Os relatos dos observadores cotidianos das finanças públicas apresentam 

estimativas que impressionam pela pequena dimensão relativa que assumia o orçamento 

formal, objeto do procedimento constitucional de aprovação legislativa, diante do rol de 

rincões da fazenda pública que passavam ao largo desse processo, deixados à 

discricionariedade absoluta do Poder Executivo. As diferentes tentativas de 

quantificação desse fenômeno esbarram na óbvia dificuldade de que os diferentes 

segmentos descentralizados não incluídos no orçamento não têm seu movimento 

econômico-financeiro registrado de forma consolidada em qualquer documento ou 

demonstrativo. Os métodos para essa estimativa são, portanto, indiretos.  

Um método inicial é a comparação feita pelo relator do parecer prévio às contas 

de 1951, que comparou a despesa orçamentária contabilizada como executada no 

Balanço Orçamentário (Cr$ 21 bilhões) com o movimento de saídas de caixa registradas 

no Balanço Financeiro (Cr$ 49 bilhões), atribuindo a diferença exatamente a esses entes 

não incluídos no orçamento: 
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Verifica-se dos Balanços que a despesa efetivamente paga foi de CR$ 
21.963.826.182, 40. [...] Advirta-se, porém, que pelo Orçamento não 
passa a maior porção dos dinheiros públicos. Atente-se em que, nas 
Contas de 1951, as cifras do Balanço Financeiro alcançaram a ordem 
de grandeza de quase quarenta e nove (49) bilhões de cruzeiros [...] E 
ainda não é tudo. Não estão compreendidas na fiscalização efetiva as 
empresas incorporadas, o patrimônio estatal das sociedades de 
economia mista, os resíduos dos Ministérios Militares e a larga messe 
dos Fundos de aplicação especial. (CG 51, pp. 86-88) 

 
 

O relator das mesmas contas em 1960 é ainda mais taxativo, mostrando que o 

orçamento não cobria, naquele exercício, mais de um quinto do movimento econômico-

financeiro da União:  

Antigamente o orçamento federal representava 100% das receitas e 
despesas da União, ou, quando assim não ocorria, muito se 
aproximava disso. Hoje, dito orçamento representa cerca de 20% da 
receita e da despesa do governo central. Além da carência de unidade 
orçamentária, existem igualmente falhas no que se refere à 
universalidade, pois as autarquias elaboram seus orçamentos e 
balanços sob padrões diversos. (CG60, p. 127) 

 
 

Outras estimativas colocam a ênfase não no valor global da parte excluída do 

orçamento, mas sim nas relações entre este e a administração descentralizada. As 

relações com institutos e caixas de previdência em 1953 apontavam para uma suposta 

“dívida” da União de Cr$ 11,445 bilhões, para uma receita orçamentária global 

arrecadada naquele ano de Cr$ 37,057 bilhões (CG 57, p. 96). Os entes 

descentralizados, não obstante a existência de inúmeros fluxos de receita atribuídos 

diretamente a esses entes, ensejavam em sua operação custos que em muito superavam 

os ingressos e que, portanto, os contribuintes eram chamados a cobrir. O conjunto de 

ferrovias, em particular, representava constantes desembolsos diretos do Tesouro: só as 

18 ferrovias existentes em 1957300 consumiram Cr$ 9 bilhões para a cobertura do déficit 

respectivo, valor equivalente a 21 % do déficit global do orçamento (CG 57, pp. 109-

112)301; em 1959, esse valor de subvenção atingiu Cr$ 23,5 bilhões, equivalente a 73 % 

                                                 
300 Ano em que se iniciou formalmente o seu longo e precário processo de integração numa empresa 
holding, a Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA (BGU57, p. 36) 
301 Esse viés deficitário global é uma média de um universo heterogêneo, existindo casos escatológicos 
como as Estradas de Ferro Madeira-Mamoré e Bragança, cuja despesa era superior à receita em dez e 
dezoito vezes, respectivamente. (CG 57, pp. 109-112) 
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do déficit previsto para o orçamento daquele ano (CG59, p. 63). Em 1962, a cobertura 

de déficits de entidades descentralizadas ascendeu a Cr$ 134 bilhões na Proposta 

Orçamentária apresentada ao Executivo (comparados a um déficit orçamentário formal 

de Cr$ 126 bilhões). Em outras palavras, o Congresso não decidia sobre a arrecadação 

nem a alocação de despesa dessa vasta população de entes302 (que engloba desde 

entidades de exploração econômica subsidiadas, como a holding ferroviária RFFSA ou 

a Comissão de Marinha Mercante e seus subsídios a armadores públicos e privados, até 

serviços públicos típicos que só nominalmente representariam "autarquias" no sentido 

econômico, como os Institutos e Caixas de previdência social, universidades e escolas 

industriais, o IBGE, o CNPq, o Instituto Nacional de Imigração e Colonização e o 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER): no entanto, era instado a 

cobrir, em verbas globais, as insuficiências econômicas dessas entidades, em proporções 

que equivaliam a 33,7 % da receita estimada e 25,8% da despesa fixada (CG62, pp. 33-

34). O mesmo ocorria em 1963, quando 70 % do déficit global da proposta orçamentária 

equivalia à cobertura de déficits de autarquias e entes de fomento econômico (CG63, p. 

17).  

Esta realidade de encolhimento do orçamento diante da realidade financeira 

federal também se reflete na dimensão da receita; ao longo do período, o orçamento 

federal foi perdendo receitas que passaram a ser arrecadas de forma paralela, sem 

integrar a receita orçamentária: 

Na realidade, a arrecadação tributária em 1958 está longe de exprimir 
o verdadeiro encargo que a título de impostos, taxas e contribuições 
compulsórias de várias naturezas, pagou então o contribuinte para o 
erário público da União e organizações paraestatais. Assim é que, no 
ano de 1958, a União arrecadou de impostos, taxas, adicionais sobre o 
imposto de renda, adicional sôbre lucro da pessoa jurídica, imposto 
sobre combustível líquido, importados e de produção nacional, cifra 

                                                 
302 Não apenas não decidia, como sequer delas tomava conhecimento. Como denunciava o relator na 
Comissão de Tomada de Contas da Câmara dos Deputados das contas presidenciais de 1958:  

10 . De igual gravidade é o caso de despesas autorizadas pelo Executivo e feitas através do 
Banco do Brasil sem que tenha havido siquer autorização prévia ou conhecimento do 
Legislativo e incluídas posteriormente na prestação de contas do Presidente da República. 
Destes casos o Tribunal de Contas só vem a conhecer sem que qualquer elemento informativo o 
ilustre sobre a aplicação de tais dinheiros quando enuncia o seu parecer prévio sobre a tomada 
de contas do Presidente. (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1963. p. 5) 
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superior a 122 bilhões de cruzeiros. Por sua vez, os institutos de 
previdência e as autarquias de intervenção econômica, como o 
Instituto do Açúcar e do Álcool, do Mate, etc., arrecadaram 
importância superior a 50 bilhões de cruzeiros. E se a essas 
importâncias forem acrescidas aquelas que foram arrecadadas a título 
de ágio, atingiremos a uma cifra impressionante, superior a 277 
bilhões de cruzeiros, de encargos fiscais e parafiscais e de diferenças 
de câmbio que vieram acrescer ao custo da produção nacional 
afetando, consequentemente, os preços de venda das utilidades e 
serviços e o movimento dos negócios. (BRASIL. CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 1963, p. 13-14) 
 

Ainda no que tange à receita, a dimensão macroeconômica somente dos órgãos 

previdenciários não orçamentados é estimada pelo relator das contas de governo de 

1949 (início do período, portanto) na Comissão de Tomada de Contas da Câmara dos 

Deputados, com uma forte crítica política: 

[..] a renda dos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões, em 
1947, subiu a Cr$ 4.486.146.000,00, enquanto a renda geral de 19 
Estados, a saber [...] foi de Cr$ 4.413.357.000,00. Como se vê, a renda 
geral de 19 Estados em que vivem mais de 3/4 da população do País, é 
inferior em Cr$ 72.789.000,00 à arrecadação dos Institutos e Caixas. 
Representa ainda a receita destes Institutos mais do que o triplo da 
receita do Distrito Federal, que em 1947 foi de Cr$ 1.407.152.000,00. 
E ultrapassa em 18,6% a receita do Estado de São Paulo, que à mesma 
época foi de Cr$ 3.780.554.000,00. Finalmente, com uma população 
de funcionários, pensionistas, aposentados e beneficiários inferior à de 
Mato Grosso, o menos habitado dos Estados, os Institutos formam o 
Estado mais rico da União, não obstante a vida apertada, em tempo de 
arrebatar suas finanças, como a bem pouco alardearam a respeito da 
lei de aumento de pensões. Com tais dados e tais exemplos deve 
pasmar a todos nós perdure na nossa organização orçamentária, que 
tem de ser una, por força de lei, a perniciosa herança da Ditadura, que 
deu às autarquias autonomia financeira, além da administrativa. 
(BRASIL. CAMARA DOS DEPUTADOS, 1950, pp. 56-57) 
 

 

Os mesmos órgãos previdenciários são abordados pelo relator na Câmara das 

contas presidenciais de 1958, que informa que esse “outro orçamento paralelo ao da 

União” foi de Cr$ 52.336 bilhões em 1957, e dado o aumento nominal dos salários de 

contribuição, facilmente ascenderiam a Cr$ 100 bilhões em 1959 (BRASIL. CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, 1963, p. 19), contra uma receita orçamentária arrecadada de Cr$ 

85,768 e Cr$ 134,416 bilhões, respectivamente. 
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Outra forma de descrever a extensão do “setor extraorçamentário” é pelo número 

de entes que o integram. Havendo diferentes definições legais dessas entidades, 

formuladas em termos bastante genéricos303, figuram nesse rol, além das autarquias de 

serviço público no sentido tradicional, também serviços de exploração econômica 

(estradas de ferro, companhias de navegação), empresas produtivas como Companhia 

Siderúrgica Nacional e Petrobrás, bancos como o BNDE e até mesmo conglomerados 

comerciais sem qualquer conotação de serviço público e que haviam sido “encampados” 

por decisão política304. A tabela abaixo, extraída do parecer prévio às contas de 1958 

(CG58, p. 77) mostra o crescimento do número de “entidades autárquicas” (e a lentidão 

com que as prestações formais de contas anuais eram enviadas ao Tribunal de Contas 

para julgamento305) – crescimento este que prosseguiu exponencial, constando a 

existência de 207 entidades em 1960 (CG60, p. 107) 

 

 

 

 

                                                 
303 Inicialmente, a regra geral do art. 2º do Decreto-Lei 6016, de 22.11.1943, parecia restringir a criação 
de entes aos de direito público, ainda que definidos de forma ”implícita” ("Serviço estatal, 
descentralizado, com personalidade de direito público, explícita ou implicitamente reconhecida por lei" - 
CG 47, p. 226). Posteriormente, a própria Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei 830, de 23.09.1949) 
viria a expandir a possibilidade de inserção a esse título (“entidade autárquica”) de praticamente qualquer 
tipo de entidade pública ou privada: 

Art. 139-Consideram- se entidades autárquicas: 
a) o serviço estatal descentralizado, com personalidade jurídica, custeado mediante orçamento 
próprio independente do orçamento geral; 
b) as demais pessoas jurídicas especialmente instituídas por lei para execução de serviços de 
interesse público ou social, custeados por tributos de qualquer natureza ou por outros recursos 
oriundos do Tesouro. 

304 Denominadas "Empresas incorporadas ao patrimônio Nacional" e ciosamente mantidas sob a 
subvenção estatal ao longo de todo o período, são organizações que integravam o Grupo "A Noite" (10 
empresas agrícolas, agroindustriais, industriais e jornalísticas, incluindo a Rádio Nacional, encampadas 
pelo Decreto-Lei 2.436/40) e a "Organização Lage” (4 companhias de navegação, inclusive o Lóide 
Brasileiro, encampadas pelos Decretos-Lei 4.618/42, 7.124/44 e 9.521/46) - CG57, p. 176.  
305 Quanto a essas tentativas de manter a opacidade, o próprio número de prestações de contas enviadas 
pode ser um estimador sub-avaliado: no parecer das contas de 1961, o Tribunal aponta que as autarquias 
mais importantes financeiramente (especialmente as previdenciárias) mantêm a negativa a prestar contas, 
sendo que esses números agregados de processos entregues compunham-se basicamente de entidades de 
pequeno tamanho (CG61, p. 121) 
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TABELA 7 – NÚMERO DE ENTIDADES AUTÁRQUICAS EM 1958 
 Número de entidades 

autárquicas 
Processos de contas 

remetidos ao Tribunal 
1946 181 - 
1947 181 - 
1948 182 48 
1949 184 76 
1950 186 118 
1951 192 131 
1952 195 140 
1953 197 165 
1954 199 166 
1955 200 153 
1956 207 166 
1957 208 190 
1958 208 209 

 Fonte: Elaboração própria a partir de CG58, p. 77 

Ressalte-se que este quadro anterior refere-se tão somente àquelas entidades que 

o Tribunal considerava sujeitas à prestação de contas, o que não incluía as sociedades de 

economia mista (empresas com participação da União no capital de controle), que 

segundo o parecer prévio das contas de 1957 atingiam já nesse exercício o número de 

18 (além de 3 em fase de constituição), entre elas organizações de muito grande porte 

econômico como o Instituto de Resseguros do Brasil – IRB, a Companhia Vale do Rio 

Doce, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Fábrica Nacional de Motores S.A., 

o Banco do Nordeste do Brasil, a Petrobras e a própria RFFSA (CG57, p. 178).  

O esforço mais completo de mapeamento desse segmento, porém, foi realizado 

pelo relator do parecer prévio às contas de governo de 1964 no Tribunal de Contas (CG 

64, pp. 32-33) ao examinar os dados de 1963:  

TABELA 8 – MOVIMENTO FINANCEIRO DA UNIÃO VERSUS ENTIDADES 
AUTÁRQUICAS 

 Orçamento da União 
(A) 

Entidades Autárquicas 
(B) 

B/A  
(%) 

Despesa orçada (*) 1.024,5 356,2 34,77 
Despesa executada 1.435,0 1.464,4 102,05 
Receita executada 930,3 1.540,7 165,61 

(*) A “despesa orçada” para as entidades autárquicas corresponde ao 
valor das dotações do Orçamento da União destinadas à cobertura de 
déficits ou outras transferências feitas a essas entidades. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de CG64, pp. 32-34 
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Ou seja, uma pletora de entidades, das mais diversas naturezas e finalidades, 

movimentavam mais despesas e mais receitas por conta da União, ou por ela 

subsidiadas, do que ela própria em seu orçamento. E não se trata de atividades 

especializadas ou meramente regulatórias: algumas autarquias descentralizadas tinham 

intervenção direta em decisões distributivas e de política pública de elevado potencial 

tanto na agenda desenvolvimentista quanto na barganha de benefícios políticos. Neste 

particular, destacam-se as autarquias previdenciárias pela sua alavancagem política e 

possibilidade de mobilização de recursos de longo prazo: os institutos de aposentadorias 

e pensões eram utilizados para levantar recursos significativos para investimentos em 

empresas estatais e privadas de interesse governamental306, e para a distribuição política 

de benesses como empregos e imóveis residenciais de sua carteira de ativos 

(OLIVEIRA, 1999, pp. 146-148307).  

O universo extraorçamentário não era, porém, limitado ao âmbito organizacional 

com entidades formalmente criadas de forma apartada da administração central. 

Também a existência de “fundos especiais” representava uma subtração de grande parte 

dos recursos públicos à decisão orçamentária: trata-se de uma modalidade de execução 

financeira que vincula determinadas receitas a despesas ou aplicações específicas, 

destinando a sua arrecadação não à conta geral de receita do Estado (aquela que é 

estimada no orçamento, e que custeia as despesas nele autorizadas), mas a contas 

bancárias específicas cuja aplicação fica à discricionariedade da autoridade 

administrativa. O que se destaca aqui não é a vinculação de receitas em si, que seria 

                                                 
306  Os institutos de aposentadorias e pensões também entraram com uma parte do capital? 

 Dias antes da constituição da CSN, o governo autorizou não só os institutos dos industriários, 
dos comerciários e dos bancários, mas também a Caixa Econômica do Rio e a de São Paulo, a 
subscrever ações preferenciais da companhia. E o Guinle também tinha muita ascendência 
sobre os presidentes das autarquias e das caixas econômicas, porque financiava seus projetos. 
(HIPPÓLITO; FARIAS, 1988, p. 97) [Cabe observar que a subscrição de ações da CSN 
apontada ocorreu em 1941, mas o modus operandi extraorçamentário em nada se modificou sob 
o regime da Constituição de 1946] 
No Plano de Metas, em que colaborei com o Lucas Lopes, não havia previsão para Brasília. 
Juscelino a construiu, então, principalmente com recursos dos institutos de previdência, que 
tinham naquela ocasião bastante caixa. O número de contribuintes era muito elevado em 
relação ao número de beneficiários. E também a população era mais jovem, portanto, era a fase 
áurea do sistema de repartição, com muitos contribuintes e poucos beneficiários. Os recursos 
eram substanciais. Ele mobilizou esses recursos. (Roberto Campos, apud COUTO, 2001, p. 247) 

307 Para uma abordagem do outro lado da moeda, ou seja, do efeito do controle desses institutos sobre a 
política interna partidária (no PTB), cf. BENEVIDES, 1981, pp. 218-239.  
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compatível em tese com a universalidade orçamentária308, mas o fato de que a 

vinculação de receitas309 implica na criação de mecanismos paralelos de execução 

financeira e orçamentária, subtraindo tais montantes à decisão legislativa. Esta 

proliferação adicional de recursos que passavam ao largo da decisão e até mesmo da 

fiscalização do Congresso é matéria repetidamente apontada e criticada nos pareceres de 

contas (CG54 p. 35-37, BGU57 pp. 41-43310, CG57 pp. 76-90; CG61 p. 14, CG62 p. 

30), apontando-as como mais uma espécie de "orçamentos paralelos cuja execução é 

difícil de ser acompanhada" (CG60 p. 93).  

Não se tratava de fenômeno de pouca monta: em 1958 eram pelo menos 55 

fundos, três criados diretamente pela Constituição (Fundo para a Valorização 

Econômica da Amazônia, Fundo para o Aproveitamento Econômico do Vale do São 

Francisco, Fundo de Socorro contra as Secas do Nordeste) e outros 52 criados por lei ou 

decreto (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1963, pp. 20-22). Uma estimativa 

de seu montante pode ser alcançada a partir da comparação entre o saldo contábil dos 

fundos especiais311 e o valor da despesa total executada, constante da Tabela abaixo. 

Desse movimento, fica claro que na maior parte dos exercícios o montante passível de 

execução discricionária somente nesses fundos atinge uma proporção elevada em 

                                                 
308 Ainda que existam críticas, inclusive no próprio período, acerca do mérito desse mecanismo (o relator 
do parecer prévio do TCU às contas de 1951 colaciona manifestações críticas do Conselho Nacional de 
Economia, seguindo as linhas clássicas da teoria econômica, no sentido de que a existência de fundos 
especiais tem por problema central o fato de que a necessidade e conveniência dos objetos de despesa a 
que se destinam as receitas vinculadas guarda "variações assimétricas com as de crescimento do fundo", 
ficando a administração impossibilitada de suprir as necessidades dos demais fundos (ou do orçamento 
central) quando estes exibirem déficit, e vice-versa (CG 51 p. 75-76 ). Para uma discussão exaustiva dos 
aspectos teóricos e práticos da existência de fundos extraorçamentários, cf. SCHIAVO-CAMPO, 2007, 
especialmente pp. 61-72.  
309 Outra forma igualmente empregada para obter o mesmo resultado, mesmo quando não havia a 
vinculação de receita específica, era a concessão de dotações globais, genéricas, no orçamento, destinadas 
não a projetos ou aplicações específicas mas sim ao simples suprimento do fundo, cuja aplicação far-se-ia 
em etapa posterior e independente do orçamento (inclusive sem restrição de exercício, podendo realizar-
se em qualquer data futura). Na descrição do relator das contas de governo de 1958 na Câmara dos 
Deputados:  

11. Equivalente ao que atrás nos referimos é o sistema que vem sendo introduzido da criação de 
"Fundos" para os quais se fazem dotações orçamentárias vultosas “em globo” que são postas à 
disposição das administrações desses "Fundos" que as aplicam sem qualquer espécie de 
controle do Tribunal de Contas.(BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1963, pp. 20-22) 

310 A menção ao problema por parte da Contadoria-Geral no Balanço Geral da União mostra que ele afeta 
o próprio Executivo, fragilizando sua capacidade de gestão e controle fiscal.  
311 Embora os fundos não sejam incluídos no orçamento, são captados na contabilidade patrimonial como 
bens e direitos da União.  
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relação ao gasto disciplinado pelo orçamento, e ainda que no período entre 1958 e 1960 

o volume de movimentação financeira dos fundos foi extraordinariamente elevado, 

representando componente central do financiamento do setor público (no caso, trata-se 

do “fundo de ágios” vinculado a diferenças de câmbio, que será abordado mais adiante).  

TABELA 9 – SALDO DOS FUNDOS ESPECIAIS COMPARADOS À DESPESA 
ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA  

 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 
Saldo dos fundos especiais (A) 965,94 1.229,26 1.116,47 1.151,01 829,25 1.947,06 1.913,14 4.399,79 6.733,45
Despesa total executada (B) 13.392,98 15.660,75 20.726,70 23.669,84 24.609,32 28.459,87 39.925,48 53.661,01 66.668,19
(A)/(B) % 7,21% 7,85% 5,39% 4,86% 3,37% 6,84% 4,79% 8,20% 10,10%
 

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Saldo dos fundos especiais (A) 27.221,68 27.135,12 55.021,48 101.335,25 145.629,37 12.272,83 12.456,43 34.840,46 
Despesa total executada (B) 111.012,93 99.806,38 120.721,43 138.008,45 165.228,35 219.098,85 477.238,76 793.826,19 
(A)/(B) % 24,52% 27,19% 45,58% 73,43% 88,14% 5,60% 2,61% 4,39% 

Fonte: Tabelas 21 e 38 do Apêndice 2 

Em suma, parte considerável das despesas da União (não somente das 

autarquias, mas também daquelas de responsabilidade de órgãos diretamente inseridos 

na administração direta) mantinha-se à margem da intervenção decisória do 

Legislativo312. Cabe destacar que esta reserva de decisão para o Executivo concentrava-

se nos pontos mais centrais da agenda desenvolvimentista. Eram assim operados, para 

acentuar apenas os casos mais expressivos313: 

a) o Plano Salte, primeira tentativa de planejamento por meio da organização 

dos gastos públicos em torno de alguns projetos com horizonte plurianual 

(CG 50, p. 209-211; CG 52, p.20; CG59 p. 55; BGU51 pp. 20-21; BRASIL. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1955, p. 40; BAER, 1996, p. 75); 

                                                 
312 Como descrito nos parágrafos anteriores, essa exclusão poderia ser completa (quando as receitas eram 
depositadas diretamente em contas vinculadas e não alcançadas pelo controle orçamentário), ou apenas na 
especificação do objeto da despesa (quando, como no Plano SALTE, nos Fundos Constitucionais do 
Nordeste, da Amazônia e das Secas ou no Fundo da Fronteira Sudoeste, o orçamento limitava-se a definir 
um “suprimento” global a determinado fundo, que era então excluído de qualquer decisão orçamentária 
posterior, sendo aplicado no exercício ou em qualquer outro seguinte (ou até mesmo no pagamento de 
despesas já incorridas em exercício anterior) segundo planos e decisões exclusivas de seus 
administradores vinculados ao Executivo.  
313 Maiores detalhes da estrutura institucional dos fundos e dos valores que acumulavam ano a ano 
encontram-se nas Tabelas 37 e 38 do Apêndice 2. 
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b) os projetos de investimento que deram vida à Petrobras (LEOPOLDI, 1994, 

pp. 178-179314) 

c) os investimentos federais em energia elétrica, antes e depois da criação da 

Eletrobrás (LOPES, 1991, p. 186; LEOPOLDI, 1994, p. 187315) 

d) os pesados investimentos rodoviários realizados pelo DNER e financiados 
por parcela do imposto único sobre combustíveis (CG 50, pp. 213-214; 
CG60 p. 91-92; LAFER, 2002, p. 90)  

e) o funding para as aplicações do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico – BNDE, proveniente do Fundo de Reaparelhamento Econômico 
(CG56, pp. 189-190 e 318; CG57, p. 76 e 85; BGU54 p. 16; BGU55 p. 25; 
BGU57, p. 61; BGU58, p. 59), que representam o instrumento básico de 
mobilização de recursos para o investimento industrial e de infraestrutura 
desde o segundo governo Vargas não só no setor público, mas 
principalmente em favor dos grandes capitais privados quer de setores então 
inovadores - estaleiros, indústria automobilística ou química -, quer da 

                                                 
314 Inicialmente tratou-se do projeto que buscava criar os recursos internos para a montagem e o 
funcionamento da Petrobrás. Enviou-se ao Legislativo um substitutivo do projeto anterior, estabelecendo 
a cobrança do imposto único sobre derivados do petróleo. Originalmente este imposto era usado 
integralmente no programa rodoviário. O substitutivo modificou a alocação desse tributo: 25% seriam 
agora atrelados ao programa nacional do petróleo, coordenado pelo CNP (Conselho Nacional do 
Petróleo), enquanto que os 75% restantes seriam destinados às rodovias. Como esperava a assessoria, o 
projeto tramitou de forma relativamente tranqüila pelo Congresso, transformando-se na Lei no 1.749, de 
novembro de 1952. Entrando em exercício já em 1953, esse imposto propiciou recursos fundamentais 
para a Petrobrás, antes mesmo que ela fosse criada. Posteriormente, novos tributos foram criados como 
fonte de recursos para a Petrobrás: impostos aduaneiros sobre veículos importados e um novo imposto 
sobre o licenciamento de qualquer tipo de veículo (marítimo, aéreo ou terrestre), que ficou conhecido 
como o Imposto da Petrobrás. (LEOPOLDI, 1994, pp. 178-179 
315 O Fundo Federal de Eletrificação foi sancionado em 1954 poucos dias após o suicídio do presidente 
Vargas. Até ser criada a Eletrobrás em 1962, foi gerido pelo BNDE. Como era aplicado esse fundo no 
período em que o senhor era presidente do banco?  
O mecanismo do Fundo Federal de Eletrificação era o seguinte: o Banco do Brasil arrecadava os 
impostos sobre energia elétrica e, em vez de depositá-los na conta geral do Tesouro, depositava-os numa 
conta especial do Fundo de Eletrificação. Esses recursos depois eram transferidos para o BNDE na 
proporção em que este os solicitava para aplicação em projetos específicos. Na época em que fui 
presidente do BNDE, nenhum recurso do Fundo Federal de Eletrificação era alocado sem a prévia 
aprovação de um projeto, que se fazia segundo a rotina do banco: os órgãos competentes examinavam o 
dossiê completo dos projetos, com previsão de custos, e só então o aprovavam, em alguns casos depois 
de consulta ao presidente da República. (LOPES, 1991, p. 186) 

Assim, seguiu inicialmente para o Congresso, em junho de 1953, o projeto de lei criando o imposto único 
de eletricidade e o Fundo Federal de Eletrificação. Esse fundo seria formado pelo imposto único e gerido 
pelo BNDE até que fosse criada uma companhia estatal de energia elétrica - a Eletrobrás. Os assessores 
de Vargas sabiam que não haveria oposição a esse projeto, pois ele capacitava o governo a gastar em 
projetos de eletricidade para os setores privados (em especial a Light e a Amforp) e para o setor público. 
(LEOPOLDI, 1994, p. 187) 
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exploração econômica tradicional – a exemplo de companhias de navegação 
ou concessionárias de serviços públicos (CG60 p. 139; BASTOS, 2012, pp. 
400-401; LEOPOLDI, 1994, pp. 167-169) 

f) as políticas de previdência social que representavam o outro lado da moeda 
do pacto populista, incorporando o trabalhador formal urbano a um certo 
grau de consenso em torno do modelo desenvolvimentista; tais políticas, 
embora executadas diretamente por autarquias corporativas herdadas da era 
Vargas (Institutos e Caixas de Aposentadorias e Pensões), eram fortemente 
subsidiadas pelos recursos do Fundo Único da Previdência Social, formado 
entre outros por sobretaxas às importações depositadas diretamente à conta 
do fundo (CG56 pp. 184-186), além de receberem recursos do orçamento 
federal a título de cobertura das insuficiências financeiras e déficits atuariais 
das instituições (CG 62, p. 42);  

g) a própria manutenção com fundos públicos do aparelho sindical corporativo, 
por meio do imposto sindical recolhido em 75 % diretamente às contas dos 
sindicatos e em 25 % para um “Fundo Social Sindical” executado pelo 
Ministério do Trabalho sem intervenção do orçamento (CG56, pp. 281-283) 

  

Caso especial é o “fundo dos ágios” (“Fundo de Modernização e Recuperação da 

Lavoura Nacional”), instrumento extrafiscal extremamente polêmico destinado a 

acumular as diferenças (“ágios”) entre os preços de compra e venda pela União de 

licenças para aquisição de câmbio, um complexo mecanismo em que o exercício do 

monopólio federal para compra e venda de câmbio foi implementado por meio da 

manipulação da oferta em leilões segregados com base nos produtos a serem pagos com 

o câmbio neles adquirido ou dos produtos que geraram as divisas nele vendidas pelos 

exportadores (maiores detalhes sobre a estrutura do fundo e os fatos apresentados neste 

parágrafo constam da Tabela 37 do Apêndice 2). Formalmente, esses recursos 

acumulados destinavam-se tão somente à gestão das operações cambiais (bonificações a 

exportadores, regularização de passivos de operações cambiais anteriores) e aplicações 

em crédito agrícola (posteriormente, também em pavimentações rodoviárias)316. Na 

prática, porém, a diferença de taxas de compra e venda de câmbio terminou por ter um 
                                                 

316 Todo o desenho formal do mecanismo (Instrução 70 da SUMOC, de 1953) reflete a sua origem, que 
foi realmente extrafiscal e destinada a manipular indiretamente as taxas de câmbio (formalmente fixas no 
sistema de Bretton Woods) para permitir maior receita em divisas para as exportações de café 
(LEOPOLDI, 1994, pp. 209-213; NOGUEIRA, 1993, p. 75-81; SILVA, 2000, p. 81; SKIDMORE, 1982, 
p. 126-127).  
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efeito tributário (quer como dedução da renda do setor exportador, basicamente 

cafeeiro, quer como tributo indireto sobre os bens importados) de tal monta que o saldo 

líquido do fundo ao final dos exercícios mostrava em 1955 um valor superior a 25 % de 

toda a despesa executada pela União, daí elevando-se a mais de 88% dessa despesa em 

1960 (último ano em que o fundo apresentou saldo, dado que foi extinto pelo governo 

Quadros em 1961). Em termos de fluxo, as estimativas na literatura são de que o “fundo 

dos ágios” chegava a 30% da receita do governo (BULHÕES, 1990, p. 102; 

FURTADO, 1978, p. 32317) Essa arrecadação foi, ao contrário do que preconizava a 

legislação de criação, intensamente utilizada como fonte de financiamento dos déficits 

da União (embora cuidadosamente ausente do orçamento, inclusive com a aposição de 

veto a emendas do Congresso que tentavam registrá-lo como receita e empregá-lo como 

fonte de despesas constantes na lei orçamentária – BRASIL. CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 1960, p. 41-49). Passou a representar, no período de sua vigência, um 

componente essencial da receita fiscal, atuando como um verdadeiro substituto do 

imposto sobre importações (ainda que o balanço entre o ágio cambial e o imposto de 

importações tenha sido alterado em favor do último quando da reforma da lei aduaneira 

em 1957318). Alocações de recursos das mais vultosas se debatiam e decidiam de forma 

inteiramente alheia ao mecanismo orçamentário, como a política cafeeira319; os recursos 

                                                 
317 SKIDMORE (1982, pp. 200-201) menciona o papel arrecadatório que cumpriu o fundo dos ágios, sem 
porém quantificar o seu efeito. Esse efeito arrecadatório, aliás, teria sido uma das razões pelas quais o 
governo Café Filho, de orientação conservadora em política econômica, terminou por não tocar no fundo, 
quer sob a gestão mais radical de Gudin, quer na sua substituição por Whitaker. 
318 A Lei no 3.244, de 14 de agosto de 1957, conhecida como Lei de Tarifas, adotou um sistema de taxas 
ad valorem que incidiam sobre cerca de 6.500 produtos, variando de 0 a 150%. Inspirada no sistema 
norte-americano, criou uma agência reguladora da política tarifária, o Conselho de Politica Aduaneira, 
que combinou a presença de técnicos e de empresários, tornando-se um organismo poderoso de 
formulação da política econômica. Embutida na Lei de Tarifas, havia uma pequena reforma cambial, que 
reduzia as cinco categorias de importação para duas: especial (bens essenciais) e geral (bens 
supérfluos). O câmbio de custo foi mantido e transferiu-se a decisão sobre a essencialidade das 
importações da Cacex para o Conselho de Política Aduaneira. (LOPES, 1991, p. 234) 
319 " Na verdade, o conflito que tive logo no primeiro momento com os cafeicultores foi conseqüência da 
política que Alkmin vinha desenvolvendo, e que resultou numa crise de liquidez. Alkmin insistia em 
manter o preço do café num nível que o mercado não absorvia mais, pois havia superprodução. Para 
atender às pressões dos cafeicultores, começou então a "exportar" café para o próprio governo 
brasileiro. Esta era a situação que encontrei no dia em que assumi o Ministério da Fazenda: algumas 
centenas de milhares de sacas sobre a bolsa de Nova York, sem preço e sem comprador, pertencentes ao 
governo brasileiro. Ao que parece, existia uma antiga distorção na política de café no Brasil. Em vez de 
os cafeicultores quererem exportar café, eles queriam vender ao governo por um preço bom. Isso forçava 
o governo a fixar um preço mínimo favorável aos cafeicultores, em vez de batalhar por um preço 
internacional melhor. A política de café foi sempre distorcida nesse sentido. Porque a partir do momento 
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dos ágios passaram a ser essenciais para a viabilidade financeira do programa 

governamental de despesas (VIANNA, 1989A, pp. 138-143; LEOPOLDI, 1994, p. 152) 

e a sua extinção com a reforma promovida pelo governo Quadros por meio da Instrução 

204 da Sumoc é identificada como um dos maiores fatores de fragilização financeira 

que afetaram o governo Goulart na crise terminal da democracia competitiva 

(FURTADO, 1978, p. 32; FURTADO, 1989, p. 159). Tratamos aqui do fundo dos ágios 

de forma individualizada para exibir um exemplo em que não apenas despesas setoriais 

ou específicas eram arrecadadas e aplicadas fora do orçamento: durante a sua vigência, 

esse fundo representou um “canal” paralelo de montantes que chegaram a 30% da 

receita federal anual, e cuja destinação era discricionariamente ditada pelo Executivo 

(podendo inclusive financiar despesas previstas no orçamento) – sem estar de forma 

alguma sujeito à deliberação e ao escrutínio parlamentar no processo legislativo 

orçamentário.  

Esta pluralidade de centros decisórios e de caixas não é vista pela literatura 

como inadvertência ou como intenção de quaisquer dos agentes de repartir o poder. Ao 

contrário, é explicada por Lafer (2002)320 como um ponto central da implementação da 

política desenvolvimentista a partir do Plano de Metas de Kubitschek. Do ponto de vista 

técnico-administrativo, mais e mais intervenções passaram a ser demandadas ao 

governo federal, exigindo uma capacidade técnico-institucional que a máquina 

administrativa albergada nas estruturas tradicionais da administração direta, por uma 

série de razões também abordadas na seção seguinte, não tinha possibilidade de 

oferecer. A jusante da formulação da política, também as diferentes lógicas políticas 

geravam incertezas quando da eventual submissão de decisões ao Congresso 

                                                                                                                                               
em que o governo assumia a responsabilidade de comprar os excedentes da safra, ele, governo, também 
tinha interesse em que o preço do café não caísse muito, pois queria manter suas receitas cambiais em 
níveis altos. Tanto o governo como os cafeicultores tinham a mesma intenção de manter o preço do café 
em níveis altos. E a mecânica, para isso, era reduzir a oferta de café no mercado mundial. Esta foi a 
essência da política de café no Brasil.  
Foi isto o que o senhor pretendeu mudar? Ou seja, sua intenção era fazer com que o Tesouro gastasse 
menos no subsídio ao café e se exportasse mais a melhores preços?  
Exato. Minha preocupação, inicialmente, foi procurar liquidar a posição operacional do governo 
brasileiro no mercado de café com o mínimo de prejuízo, o mínimo de descrédito possível. (LOPES, 
1991, p. 240; corroborando essas afirmações, SKIDMORE, 1982, pp. 219-220) 
320 No mesmo sentido, SILVA, 2000, pp. 79-81. 
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(LEOPOLDI, 1994, p. 198-199; LOPES, 1991, pp. 170-176321). Com tudo isso, a 

tomada de decisão (e todos os passos prévios de processamento da informação) foi 

delegada a órgãos executivos ad hoc, acumulados sob o controle hierárquico da 

Presidência - a qual, em decorrência disso, resultou bastante inchada e tinha que 

controlar diretamente a implementação de políticas específicas e especializadas como as 

de petróleo (LAFER, 2002, pp. 122-123). Tais órgãos na maioria das vezes sequer 

tinham uma institucionalização formal como unidades da administração, consistindo de 

“grupos executivos” formados por representantes de todas as agências responsáveis pela 

oferta e utilização dos incentivos e recursos empregados na consecução de cada meta, 

concentrando em um único ponto todas as decisões das diferentes instâncias setoriais 

(Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, BNDE, Sumoc, Conselho de 

Política Aduaneira) e reduzindo as incertezas e a demora associadas à dispersão dos 

poderes decisórios envolvidos na concessão de cada recurso (LAFER, 2002, pp. 101 e 

104-105). A óbvia necessidade de coordenação intersetorial foi também obtida por 

soluções ad hoc: a coordenação macroeconômica e fiscal (dentro do que era possível 

obtê-la) era responsabilidade do conselho da SUMOC, no qual sentavam-se à mesma 

mesa para decisão o Banco do Brasil e o Ministério da Fazenda; no manejo dos 

instrumentos de política industrial, cambial e de incentivos, o presidente do BNDE foi 

colocado em lugares-chave de coordenação global, como a secretaria do conselho de 

Desenvolvimento e o próprio Conselho da Sumoc (LAFER, 2002, p.99). Assim, mais 

que simplesmente uma herança do Estado Novo, a pulverização organizacional e a 

criação de estruturas “informais” e segregadas da administração direta tradicional 

                                                 
321 Um testemunho dessa lógica de insulamento ad hoc da formulação de políticas, do ponto de vista de 
seus protagonistas, é dado por Lucas Lopes ao relembrar a execução das políticas de eletrificação no 
governo Kubitscheck?  

Mas não havia nenhuma ingerência política na alocação dos recursos do Fundo Federal de 
Eletrificação pelo BNDE?  
Se houve, não teve bom resultado, porque o essencial, que era executar os projetos 
fundamentais do Plano de Metas, foi atingido. Nós olhávamos, por exemplo, para aquele Plano 
Nacional de Eletrificação que estava no Congresso e dizíamos: ampliação de Paulo Afonso -
muito bem, é um projeto fantástico, vamos fazer. Furnas era a obra capaz de salvar a região 
Centro-Sul de uma crise decisiva - lutamos para que a maior parte dos recursos do fundo fosse 
alocada ao projeto. Sabíamos que, enquanto o Plano Nacional de Eletrificação estava dormindo 
na Câmara, com os deputados lutando por verbinhas aqui, verbinhas ali, estávamos fazendo 
aplicações muito corretas e satisfatórias, no sentido de que não tinham implicações 
regionalistas. Fiz um esforço enorme para dar a essas aplicações um caráter nacional. (LOPES, 
1991, pp. 186-187). 
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passou a ser intrínseca ao projeto desenvolvimentista, fortalecendo a concentração cada 

vez maior no Executivo de poderes decisórios sobre a alocação de recursos.  

O mesmo movimento é usado para explicar a multiplicação de “caixas paralelos” 

por meio dos fundos especiais, mesmo quando não envolvida uma unidade autárquica 

ou grupo executivo ad hoc. Segundo Lafer (2002, p. 89-92), não havendo capacidade na 

estrutura tradicional (no caso, o Departamento Administrativo do Serviço Público – 

DASP) de formular políticas financeiras e coordenar os programas de investimento, o 

processo orçamentário consistia em simplesmente somar pedidos de verba (tendência 

agravada posteriormente pelo Congresso, que tinha exatamente o mesmo 

comportamento), tudo isso com dois anos de antecedência em tempos de alta inflação. 

O resultado final era o irrealismo financeiro do orçamento resultante, que dava 

posteriormente ao Ministério da Fazenda a possibilidade de arbitrar a concessão ou não 

de recursos para as despesas orçadas – e portanto gerava alta incerteza quanto aos 

recursos financeiros disponíveis para a concretização das metas a cargo do setor 

público. Essa incerteza era multiplicada pelo efeito inibidor sobre o crédito externo, 

uma vez que os potenciais emprestadores tendiam a exigir contrapartida local aos 

fundos que emprestavam, contrapartida esta que dificilmente seria assegurada com o 

mecanismo orçamentário tradicional.  

Tentando reduzir tais incertezas na consecução de metas, o governo Kubitschek 

usou deliberada e intensamente os fundos especiais, atribuindo-lhes recursos específicos 

vinculados a aplicações no atingimento das metas do Plano – conseguindo desta forma 

reservar para as suas prioridades de governo fundos que não estivessem sujeitos às 

vicissitudes técnicas ou políticas do processo orçamentário tradicional. Lafer estima que 

os fundos corresponderam, para todo o período 1957-61, a 55% dos fundos públicos 

reservados para a implementação do Programa de Metas. Desta forma, o governo 

federal organizava uma estrutura paralela de financiamento (via fundos especiais) e um 

organismo também paralelo para sua gestão (o BNDE), contornando completamente a 

estrutura administrativa e orçamentária tradicional para a consecução de sua principal 
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agenda de políticas públicas – mesmo que as despesas ocorressem em projetos na alçada 

formal de competência de ministérios tradicionais322.  

As informações antecedentes não sustentam uma afirmação apressada de que 

inexistiriam recursos orçamentários para barganhar. A própria descrição do esquema 

financeiro do Plano de Metas no parágrafo anterior deixa claro que 45% do 

financiamento do próprio Plano, e mais todo o gasto não abrangido por ele, inseriam-se 

no orçamento. A administração paralela abrangia os objetivos estratégicos de política 

pública, mas deixava intocada parcela da atividade estatal para sua operação nos moldes 

tradicionais de clientela (BENEVIDES, 1976, p. 224-225; SANTOS, 2003a, p. 277). 

Como exemplo, a atuação de alguns órgãos da administração tradicional representa um 

paradigma da apropriação dos recursos do Estado para fins privados por parte de 

oligarquias tradicionais, com evidentes reflexos na barganha política clientelista; são os 

chamados por Lafer de órgãos “de preservação” conservadora (contrapostos aos órgãos 

de “transformação” como o BNDE), em especial o Instituto do Açúcar e do Álcool – 

IAA e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS (LAFER, 2002, 

pp. 80-81). Este último organismo merece um registro à parte como mecanismo de 

sucção dos recursos federais para a execução de um verdadeiro “plano hidrológico às 

avessas”, financiando açudes e estradas vicinais cujo uso e rendimento econômico eram 

destinados praticamente com exclusividade aos latifúndios cujos proprietários 

controlavam boa parte da bancada nordestina no Congresso (OLIVEIRA, 1981, pp. 52-

56). É claro, portanto, que a negociação em torno do pork não poderia estar ausente das 

relações Executivo-Legislativo no período. O que os elementos empíricos constantes 

                                                 
322 Lafer (2002, pp. 94-97) quantifica sob várias perspectivas macroeconômicas o perfil dessa 
intervenção do BNDE, listando ainda um rol extenso de exemplos desse agente como "caixa paralelo" da 
execução de vários projetos relevantes dentro da área de competência dos ministérios tradicionais. 
Compare-se isso com o quase desalento que Francisco de Oliveira demonstra sobre o papel de outro 
banco federal que não dispunha nem do acesso à emissão de moeda como o Banco do Brasil nem dos 
fundos paralelos do BNDE:  

 Mesmo em 1953, quando se cria o Banco do Nordeste do Brasil, apontado agora por muitos 
como precursor da SUDENE, a intervenção do Estado fica muito aquém de sua própria atuação 
num caso como o do BNDE: não apenas o Banco do Nordeste do Brasil viverá amarrado aos 
recursos orçamentários, sendo portanto ainda uma forma rudimentar de transferência de 
imposto, como é importante ressaltar que nessa transferência, o BNB, sigla mediante a qual 
ficou sendo conhecido, operava por exemplo nas mesmas taxas bancárias que o Banco do 
Brasil, com o que sua capacidade de redefinir o esquema de reprodução do capital do Nordeste 
minimizava-se enormemente. (OLIVEIRA, 1981, p. 94) 
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desta seção alertam, porém, é que esse potencial de pork não estava circunscrito ao 

orçamento, mas também envolvia uma parcela absolutamente relevante de recursos 

públicos (e canais administrativos pelos quais eles tinham de ser mobilizados) que não 

passava pelo orçamento tradicional, sendo ao contrário discricionários por parte do 

Executivo, o que significa que os poderes formais do Congresso sobre o orçamento têm 

importância no máximo secundária para fins de análise e modelização.  

Por outro lado, não se pode considerar - quer em relatos historiográficos, quer 

construindo modelos analíticos - que a situação seja a mesma em 1988. Os relatos são 

relativamente convergentes no sentido de que uma proporção muito menor da despesa e 

da receita pública encontra-se excluída da apreciação dos documentos orçamentários. 

Em termos formais, o conceito de universalidade orçamentária (a inclusão de todos os 

fluxos de despesas e receitas públicas no processo de decisão orçamentária, ou seja, 

exatamente o que se discute aqui) teve sua primeira menção na legislação quando da 

edição da Lei no 4.320, de 19 de março de 1964 (já, portanto, nos estertores do último 

período democrático), sendo enunciado explicitamente em seu art. 2º (embora essa 

menção formal viesse a ser obstruída na prática pelo art. 4º, que circunscrevia o 

orçamento ao movimento das administrações centralizadas, e pelos arts. 107, 108 e 109, 

que previam a aprovação dos orçamentos das autarquias e empresas públicas por 

simples decreto executivo, incorporando-se-lhes ao orçamento geral tão somente pelo 

saldo líquido anual323). A Constituição autoritária de 1967 também veiculava o princípio 

                                                 
323 Lei no 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar 
a política econômica financeira e o programa de trabalho do Govêrno, obedecidos os princípios 
de unidade, universalidade e anualidade. [..] 
Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá tôdas as despesas próprias dos órgãos do Govêrno e 
da administração centralizada, ou que, por intermédio dêles se devam realizar, observado o 
disposto no artigo 2°. [..] 
Art. 107. As entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social ou investidas 
de delegação para arrecadação de contribuições parafiscais da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal terão seus orçamentos aprovados por decreto do Poder 
Executivo, salvo se disposição legal expressa determinar que o sejam pelo Poder Legislativo.     
(Vide Decreto nº 60.745, de 1967) 
Parágrafo único. Compreendem-se nesta disposição as emprêsas com autonomia financeira e 
administrativa cujo capital pertencer, integralmente, ao Poder Público. 
Art. 108. Os orçamentos das entidades referidas no artigo anterior vincular-se-ão ao orçamento 
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, pela inclusão: 
I - como receita, salvo disposição legal em contrário, de saldo positivo previsto entre os totais 
das receitas e despesas; 
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de forma mais ampla em seu art. 62324, sendo ele definitivamente inserido em seu 

contexto mais abrangente possível apenas no art. 165, § 5º da Constituição de 1988 

(para uma descrição do processo de constituição do conceito jurídico-formal ao longo 

do tempo, cf. NETO, 2006, pp. 41-46). O processo de implementação prática do 

conceito, porém, foi mais acidentado: após a criação de um sistema múltiplo de 

orçamentos sob o regime autoritário (excluindo da apreciação legislativa formal a maior 

parte das despesas), o movimento de distensão política foi acompanhado no âmbito 

econômico por um conjunto de iniciativas do governo Geisel de ao menos agrupar as 

despesas em três arremedos de consolidação contábil325, movimento este forçado pelas 

necessidades de gestão macroeconômica decorrentes da crise dos anos 80; tais 

iniciativas provocaram fortes resistências internas na máquina político-burocrática da 

ditadura e somente puderam consolidar-se no âmbito administrativo a partir de 1986, 

com medidas como a inclusão no orçamento fiscal de parte das operações de dívida 

pública e fomento, a criação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a extinção da 

“conta-movimento” entre o Banco do Brasil e o Banco Central, e a divisão de funções 

entre o Tesouro Nacional e o Banco Central (GUARDIA,1992, pp. 18-23 e 35-36; 

SANTOS, 2003, p. 187). Com um tal histórico, a unificação ampla, geral e formal da 

decisão orçamentária foi tomada pelo constituinte de 1988 como uma precondição 

fundamental para a recuperação do papel institucional do Legislativo na recém-

readquirida democracia – é, pois, a partir de 1988 apenas que a estrutura formal da 

                                                                                                                                               
II - como subvenção econômica, na receita do orçamento da beneficiária, salvo disposição legal 
em contrário, do saldo negativo previsto entre os totais das receitas e despesas. 
§ 1º Os investimentos ou inversões financeiras da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal, realizados por intermédio das entidades aludidas no artigo anterior, serão 
classificados como receita de capital destas e despesa de transferência de capital daqueles. 
§ 2º As previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido 
das mencionadas entidades. 
Art. 109. Os orçamentos e balanços das entidades compreendidas no artigo 107 serão 
publicados como complemento dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal a que estejam vinculados. 

324 CF/67, Art. 62 - O orçamento anual compreenderá obrigatoriamente as despesas e receitas 
relativas a todos os Poderes, órgãos e fundos, tanto da administração direta quanto da indireta, 
excluídas apenas as entidades que não recebam subvenções ou transferências à conta do 
orçamento. 

325 São eles o orçamento fiscal submetido ao Congresso e praticamente limitado às despesas 
administrativas do governo central; o orçamento “monetário” envolvendo as operações de fomento e 
subsídio deixadas a cargo do complexo de “autoridades monetárias mistas” Banco do Brasil/Banco 
Central, e o “Orçamento SEST”, uma tentativa de demonstração residual ex post de todo o gasto federal 
que não estava incluído em nenhum dos outros dois. (GUARDIA, 1992, pp. 10-23 e 55-56) 



225 
 

 

universalidade orçamentária passa a ser mais que uma intenção genérica, mas uma meta 

política perseguida com afinco pelos Poderes (GUARDIA, 1992, pp. 74-81; SANTOS, 

2003, pp 188-189). Assim, o âmbito de abrangência dos orçamentos federais do atual 

período democrático foi ampliado, formal e materialmente, para proporções muito 

maiores do que em qualquer época anterior326.  

Isso não significa afirmar que a totalidade da intervenção pública em 1988 esteja 

submetida ao mesmo processo decisório, quer em termos de transparência da dotalidade 

dos fluxos, quer na possibilidade de intervenção legislativa: os anos recentes viram uma 

série de críticas a componentes do sistema fiscal brasileiro que não são abrangidos pela 

universalidade. Com destaque, as críticas centram-se na complexidade e opacidade das 

tax expenditures, benefícios fiscais e renúncias de receita (AFONSO; SOARES; 

CASTRO, 2013, pp. 91-106), na persistência de alguns nichos de arrecadação e 

transferência compulsória excluídos da apreciação orçamentária, como o Sistema S e o 

FGTS (LISBOA; LATIF, 2013, pp. 27-28), no subsídio cruzado imposto pelas regras de 

direcionamento do crédito bancário (LISBOA; LATIF, 2013, p. 30), e no subsídio 

público direto (mas não orçamentado) ao funding dos bancos oficiais, especialmente o 

BNDES (LISBOA; LATIF, 2013, pp. 30). A particularidade deste período é de natureza 

comparativa: em relação ao que se verificava em 1946, a universalidade em 1988 é 

muito mais abrangente e rigorosa (tanto conceitualmente quanto em números efetivos 

de receita e despesa orçamentária quando comparados com os fluxos de recursos 

públicos alheios ao orçamento).  

Em síntese da presente seção, os elementos empíricos mostram que uma parte 

considerável da despesa pública no período de 1946 (incluindo áreas de prioridade da 

política pública e de relevância na negociação política) era executada de forma 

inteiramente apartada do orçamento em que intervinha o Legislativo327. Tal constatação 

                                                 
326 Essa realidade é reconhecida também pelo Tribunal de Contas da União (CG96, p. 67): “Cabe destacar 
que, com a implantação de novo conceito de Gestão, a partir de 1993, todos os órgãos e entidades 
passaram a compor os orçamentos federais, com o objetivo de dar maior transparência a execução de todo 
o universo do Orçamento Geral da União.” 
327 Os melhores esforços foram envidados para tentar gerar uma estimativa, por especulativa que fosse, da 
dimensão desse setor, embora sem sucesso: as fontes examinadas neste trabalho referem-se ao orçamento 
propriamente dito, pois sobre ele versavam as questões e hipóteses, e nelas apenas se localiza referências 
obiter dictum aos demais movimentos financeiros desses entes e fundos paralelos (os quais, por natureza, 
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sugere fortemente que é preciso considerar, na modelização envolvendo orçamentos no 

período de 1946328, que as regras institucionais relativas a esse processo decisório 

tradicional precisam ser relativizadas em seu impacto no modelo, pois não se aplicam 

senão de forma indireta a esse novo universo. Em contraste, pode-se – deve-se - 

considerar na construção de modelos comparativos, que a situação em 1988 é 

significativamente diferente, constando uma porção muito maior da receita e da despesa 

sob o mecanismo orçamentário formal e suas regras institucionais.  

5.5.3 – Recalibrando a visão da patronagem nos modelos analíticos 

 

Outra vertente dos modelos comparativos que pode ser proveitosamente trazida 

à discussão a partir dos elementos empíricos da pesquisa é o papel da patronagem, aqui 

entendida como a distribuição de postos no Executivo para fins de captação de apoio ao 

presidente no Congresso por parte dos partidos por ela beneficiados. Não há dúvida que 

esse recurso estratégico está presente de forma explícita nos modelos comparativos, 

tendo um papel explicativo central na dinâmica explicativa do presidencialismo de 

coalizão brasileiro (cf. todos os textos apontados nas seções 2.5 e 2.6 acima, em especial 

SANTOS, 1997 e AMORIM NETO; SANTOS, 2001). No entanto, essa ferramenta de 

montagem de coalizões aparenta ser, em muitos modelos, uma ferramenta “paralela” e 

relativamente independente da concessão de pork por meio do orçamento (como se 

patronagem e pork fossem considerados instrumentos alternativos). Os trechos abaixo 

mostram excertos dessa lógica aparente. Amorim Neto e Santos descrevem os políticos 

                                                                                                                                               
destinavam-se a não figurar no orçamento geral). Para cada um desses segmentos (autarquias, fundos 
especiais, empresas estatais), os poucos dados localizáveis nessas fontes referem-se a exercícios isolados, 
sem pontos de contato metodológico entre si; nessas condições, para um exercício existe a dimensão 
estimada das autarquias; para outro, o movimento financeiro dos fundos especiais; de um terceiro, 
extraem-se projeções da receita e despesa previdenciária, e assim por diante. Portanto, não podemos aqui 
apresentar um número ou série único sobre o tamanho dessa parcela, mas tão somente a cumulação de 
evidências isoladas de que, em todas e cada uma das vezes em que é sondado, emerge como muito grande 
em relação ao total orçamentário. Uma afirmação mais precisa exigiria uma pesquisa especificamente 
voltada a totalizar movimentos de renda e patrimônio desses entes econômicos e administrativos a partir 
dos dados primários produzidos individualmente por cada um deles (especialmente os balanços), o que é 
inteiramente distinto dos objetivos e das possibilidades deste trabalho. 
328 Não localizamos na literatura analítica sobre o período menção a essa realidade (exceto por um breve 
alerta de Lima Jr. de que “parte significativa dos investimentos no setor [desenvolvimento econômico] 
não fluem através do Orçamento da União, mas sim em orçamentos próprios de órgãos da administração 
federal descentralizada e de empresas públicas.” (LIMA JR., 1977, p.  157) 
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incluídos na base parlamentar do presidente, como aqueles que: a) tinham sido 

nomeados para cargos; e/ou b) beneficiaram-se de verbas públicas; por sua vez, Zucco 

deixa claro que parte da utilidade da barganha para os legisladores vem diretamente na 

forma de pork e parte vem sob a forma de postos no gabinete para os partidos, 

distinguindo-se a apropriação seletiva de fundos a legisladores individuais por meio do 

pork da divisão do controle de partes do governo pelos partidos através da nomeação de 

seus membros para o gabinete ministerial.  

Recorrendo à patronagem para obter a cooperação dos deputados, os 
presidentes também criavam uma oposição, porque as verbas e cargos 
disponíveis são limitados. Se os recursos de patronagem fossem 
ilimitados, a estabilidade do processo legislativo não seria 
problemática, já que os presidentes poderiam simplesmente comprar a 
maioria dos votos que precisassem. Mas em virtude de restrições 
orçamentárias, a patronagem ao mesmo tempo excluía e incluía 
políticos na base parlamentar do presidente. De um lado, incluía os 
que tinham sido nomeados pelo presidente para cargos executivos 
e/ou os que se haviam beneficiado de verbas públicas e, de outro, 
excluía todos os demais, impelindo-os para o campo da oposição. 
(AMORIM NETO; SANTOS, 2001, p. 10, grifos nossos) 
 
Tais resultados são compatíveis com uma teoria de comportamento na 
qual os legisladores encontram utilidade tanto nas posições de 
poder quanto na fruição de favores políticos recebidos do 
presidente.  Se as preferências em termos de políticas públicas são 
exógenas, o presidente pode - e de fato o faz – manipular a oferta de 
favores políticos para obter o apoio legislativo necessário. O 
presidente oferece parte desses favores aos legisladores 
diretamente na forma de pork, mas outra parte é oferecida por 
meio de postos no gabinete. Esta presença pode contribuir tanto para 
a oferta de benefícios diretos tangíveis muito semelhantes ao pork, 
mas também para ativos políticos menos quantificáveis mas 
igualmente relevantes como oportunidades de aparição na mídia e a 
prerrogativa de reivindicar o crédito por determinadas políticas. Neste 
sentido, ser parte da coalizão governante é simplesmente uma proxy 
—embora não a única — para o acesso a favores políticos. 
Na linha de pesquisas realizadas sobre as relações executivo-
legislativo na América Latina em geral, e no Brasil em particular, eu 
diferencio a oferta de pork a legisladores individuais através da 
apropriação seletiva de recursos (Ames1987b; Pereira2002, e 
outros) da alocação de controle sobre partes do governo aos 
partidos por meio da nomeação de membros do gabinete 
(AmorimNeto2006; Amorim Neto,Cox and McCubbins2003; 
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Geddes1994, e outros). (ZUCCO, 2009, p. 1084, grifos nossos, 
tradução nossa). 329 

 

Esta seção pretende matizar esse aparente dualismo para o período de 1946, 

sugerindo que, se existem elementos para considerar o pork e a patronagem como 

detentores de lógicas efetivamente distintas no cálculo político, também há 

plausibilidade no raciocínio de que, em algumas circunstâncias, a patronagem pode ser 

precondição para o próprio acesso às transferências pork.  

Na primeira linha de argumentação, é possível encontrar variadas menções ao 

manejo independente dos dois instrumentos. A concepção de que a distribuição da 

patronagem tem uma dinâmica política própria ganha uma dimensão histórica para o 

período de 1946 na abordagem de Celso Lafer sobre o papel político do emprego 

público. De um lado, o emprego público representava uma forma de cooptação das 

camadas médias urbanas para legitimação de um sistema de poder excludente (“o 

regime do voto de favor barganhado pelo emprego de favor” – LAFER, 2002, pp. 31-

32). Presente desde o início da República, esta barganha teve que ser ainda mais 

ampliada por Vargas, uma vez que a ruptura definitiva do poder das velhas oligarquias 

far-se-ia pelo voto, e o eleitorado urbano – apesar de todas as restrições ao voto do 

analfabeto – cresceu muito em termos absolutos e relativos entre 1930 e 1946 (LAFER, 

2002, pp. 36-37). O projeto desenvolvimentista, pese a conciliar os interesses dos 

                                                 
329 Such outcomes are compatible with a theory of behavior in which legislators derive utility 

both from policy positions and from the fruition of political favors received from the 
president. While policy preferences are exogenously determined, the president can, and 
does, manipulate the provision of political favors to obtain the necessary legislative support. 
The president provides part of these favors to legislators directly in the form of pork, but 
another part is provided to the parties through posts in the cabinet. Now, such presence can 
contribute both to the provision of direct tangible benefits much alike pork, but also to less 
quantifiable but equally relevant political assets such as photo ops and credit claiming 
prerogatives. In this sense, being part of the government’s ruling coalition is simply a 
proxy—though not the only one—for access to political favors. 
Following work done on executive-legislative relations in Latin America in general, and in 
Brazil in particular, I distinguish the provision of pork to individual legislators through the 
selective appropriation of funds (Ames1987b; Pereira2002, and others) from the allocation 
of control over parts of government to parties through the appointment of cabinet 
members (AmorimNeto2006; Amorim Neto,Cox and McCubbins2003; Geddes1994, and 
others). (ZUCCO, 2009, p. 1084, grifos nossos).  

 



229 
 

 

segmentos operários pela expansão massiva do emprego industrial privado, não poderia 

deixar de manter uma captação de apoio de uma importante fração urbana por meio da 

oferta de emprego público330. A natureza “finalística” dessa concessão de empregos, 

cuja finalidade exauria-se em si mesma sem representar a constituição de uma 

burocracia profissionalizada com capacidade de formulação e implementação de 

políticas, fica clara desde as primeiras iniciativas de mobilização institucional por 

Vargas, que para avançar a sua agenda regulatória teve de montar um engenhoso 

processo de coabitação de duas lógicas opostas dentro do aparelho estatal, a burocracia 

tradicional e o emprego de favor:  

Tais medidas [introdução do sistema de mérito no acesso ao emprego 
público], decorrentes da percepção da necessidade de racionalização 
da administração pública, foram consagradas pela Lei no 284, de 10-
10-1936, que criava o Conselho Federal do Serviço Público 
[posteriormente sucedido pelo DASP]. Nesse órgão foram 
centralizados os concursos para todos os cargos de carreira, 
distinguindo-se duas categorias de servidores: os funcionários e os  
extranumerários. Os funcionários eram pessoas legalmente investidas 
em cargo público, isto é, criado por lei, sendo nomeados através de 
concurso; os extranumerários exerciam funções criadas por decreto 
executivo. Essa distinção, mantida até 1960, revela a precariedade do 
sistema de mérito, pois se os empregos de favor eram teoricamente 
abolidos na categoria dos efetivos, o clientelismo persistia na 
categoria dos extranumerários. Percebe-se, portanto, como a Lei no 
284 refletia claramente aquelas demandas conflitantes em torno da 
reforma administrativa, uma vez que expressava ao mesmo tempo os 
esforços de racionalização do serviço público e a persistência da 
política de clientela através da possibilidade de nomeações dos 
extranumerários.(LAFER, 2002, p. 71) 

 

O período democrático já arrancou com o setor público dividido em proporções 

aproximadamente iguais entre as duas lógicas, sugerindo que ambas realmente 

                                                 
330 Skidmore (1982, p. 114), concordando com o ponto, vê inclusive uma dimensão diretamente 
partidária nesse pacto de legitimação pelo emprego: a UDN pretendia empolgar a classe média com um 
ideário liberal, mas os eleitores da classe média mantinham ampla sintonia com um projeto de 
intervenção estatal na economia no qual cabia exatamente aos elementos da classe média assumir as 
novas posições burocráticas decorrentes dessa mesma intervenção. A possibilidade de ganhar posições na 
burocracia estatal por parte da classe média urbana (segmento que os udenistas tratavam como seu caudal 
natural de votos)  dava legitimidade à agenda desenvolvimentista - e a suas personae PSD e PTB – aos 
olhos dessa mesma classe média – a qual poderia, se inexistisse tal canal de cooptação, colocar-se em 
oposição mais ampla ao projeto desenvolvimentista. 
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operavam e impactavam as relações entre Estado, Parlamento e sociedade331. O 

aprofundamento do projeto desenvolvimentista exigiu intervenções cada vez mais 

sofisticadas do governo federal, mas o crescimento da burocracia profissional (medida 

pela métrica mais benevolente ou otimista possível, a simples proporção numérica de 

funcionários que haviam sido concursados sob as regras do DASP) foi muito mais 

modesto do que o crescimento do outro segmento, o que ocorreu em proporções muito 

maiores nos estados de menor prosperidade econômica (refletindo as pressões políticas 

pela manutenção da política de clientela), somando-se às sucessivas diluições, pela via 

legislativa promovida pelo Congresso em atenção a interesses clientelistas332, da 

distinção de prerrogativas e acesso ao poder entre os dois segmentos (LAFER, 2002, p. 

77-80).  

Como resultado, a incapacidade política de estruturar a burocracia em moldes 

profissionais levou Kubitscheck a delegar a formulação e execução das políticas 

centrais do Plano de Metas à “administração paralela” de algumas poucas empresas 

estatais (tanto diretamente quanto mediante a requisição de seu pessoal burocrático para 

postos-chave na administração central) e dos grupos executivos, tal como já descrito na 

seção 5.5.2 acima333. O fato dessa “administração paralela” assumir a implementação 

das políticas públicas mais cruciais à agenda presidencial, por sua vez, não significou 

em absoluto o fim do emprego clientelista tradicional: ao contrário, esse permaneceu 

inchado, ocupando com “interinos” e “extranumerários” 91 % do emprego público em 

1952 e “apenas” 88 % em 1960 (LAFER, 2002, pp 107-108).  

                                                 
331 Medindo-se a participação de cada um pelo impacto na folha de pagamento, o aumento concedido ao 
pessoal civil em 1948 teve a seguinte distribuição entre categorias (CG48, p. 17): Pessoal Permanente: R$ 
234,185 milhões; Extranumerários (divididos entre “Mensalistas”, “Contratados”, “Diaristas” e 
“Tarefeiros”): Cr$ 244,223 milhões.  
332 Dadas as características da participação política no período 1943-64, a administração paralela era, 
sem dúvida, a alternativa mais conveniente; uma reforma administrativa global levaria a um confronto 
com os interesses e preocupações da ainda florescente política de clientela - amplamente representados 
no Congresso -, o que provocaria, certamente, uma ruptura com o estilo conciliatório caro a Kubitschek. 
(LAFER, 2002, p. 87) 
333 Com efeito, o recurso a uma “administração paralela” já havia sido ensaiado por Vargas com sua 
Assessoria Econômica da Presidência (SOLA, 1982, p. 62; ARAÚJO, 1999, p. 107; ARAÚJO, 1992, pp. 
151-154).  
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Uma vez esgotado o mandato de Kubitschek e atingidos os objetivos do Plano de 

Metas, o quadro agravou-se ao paroxismo, contribuindo decisivamente para o colapso 

da experiência democrática. De um lado, a tendência nesses anos de ocaso do regime 

constitucional foi uma agravação exponencial dos desequilíbrios políticos em torno da 

demanda por emprego público como favor: o próprio sucesso da industrialização, com a 

implantação de um parque produtivo mais mecanizado e racionalizado, impedia que o 

crescimento do emprego privado absorvesse como antes parte significativa da 

população urbana. As pressões de todo esse grupo por incorporação (inclusive e 

especialmente pela mediação ativa dos partidos políticos, em particular o PTB) 

concentravam-se então sobre o emprego público de baixa produtividade.  A participação 

do setor público na PEA aumentara de 2,9 % em 50 para 6,6 % em 60, e esse 

crescimento havia ocorrido basicamente pela incorporação nessas bases de uma massa 

de baixa qualificação e produtividade (64 % do funcionalismo federal em 66 tinha até o 

primário completo; 13 % haviam sido nomeados pelo sistema de mérito; “56 mil eram 

porteiros, 11 mil, guardas, e 19 mil, motoristas”. - LAFER, 2002, p. 171-172). Já sob o 

ponto de vista de capacidades estatais, o arranjo anterior praticamente “implodiu” como 

estrutura decisória e instrumental, uma vez que a estrutura tradicional seguia – ou 

aprofundava – sua incapacidade de oferecer respostas às demandas da sociedade, e os 

órgãos ad hoc haviam sido montados para abordar problemas (“pontos de 

estrangulamento”) que já haviam sido superados; a nova economia a que se chegara 

colocava desafios de outra natureza que demandavam muito maior capacidade 

organizacional e política - explicitados por Furtado, no Plano Trienal, os novos pontos 

de estrangulamento são exatamente os impasses institucionais a serem enfrentados pelas 

reformas de base: agrária, urbana, tributária, bancária e ... administrativa (LAFER, 

2002, pp. 159-174 e 187).  

Convergindo com essa visão geral de Lafer, uma parcela considerável dos 

relatos acerca da patronagem no período (neste caso, muitas vezes denominada 

diretamente “empreguismo”) tem por objeto essencial o simples acesso das redes 

clientelares associadas a um determinado grupo político aos benefícios diretos de um 

cargo público. O já mencionado estudo de Oliveira (1999) sobre o papel político do 

Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários ressalta não apenas o interesse 
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político de nomear dirigentes em função de decisões na utilização dos imóveis 

residenciais da carteira do instituto334, mas igualmente a importância do emprego 

público em si como bem político a ser concedido335. Lafer (2002, pp. 172-173) relata a 

massificação desse jogo político, chegando a condicionar sob pressões aparentemente 

irresistíveis o próprio Presidente da República336.  As autarquias previdenciárias e os 

organismos sindicais controlados pelo Estado, aliás, são objeto de relevantes estudos 

sobre a dinâmica política do empreguismo e do favor individual como alavanca 

fundamental da existência política do PTB, no qual superpunham-se conflitivamente 

                                                 
334 A gestão do primeiro presidente escolhido pelos sindicatos foi, certamente, a mais controvertida na 

história do Instituto. Acusado de corrupção pelos sindicatos liderados pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Empresas de Créditos — CONTEC —, foi alvo de uma forte campanha por 
sua destituição. Uma das denúncias foi contra a concordância de Enos Sadock de Sá Motta com a 
Portaria da Presidência da República cedendo os apartamentos de propriedade dos IAPs em 
Brasília aos servidores públicos federais. Os bancários consideraram que suas contribuições não 
poderiam transformar-se em benefícios para estranhos à classe. Diziam que o IAPB poderia 
construir em Brasília, ou em qualquer outra cidade brasileira, “mas as instalações, as casas, os 
apartamentos construídos deveriam ser ocupados pelos contribuintes da autarquia, que são seus 
legítimos beneficiários” (OLIVEIRA, 1999, p. 05). 
Outro incidente ocorreu quando o Conselho Fiscal do IAPB, com o apoio do sindicato, vetou 
despacho do presidente autorizando construção de quinze unidades de “apartamentos de luxo” na 
cidade de São Borja. Segundo o Conselho, a cidade contava com sessenta e cinco bancários, a 
construção do edifício beneficiaria apenas quinze e, destes, nove teriam de possuir renda bem 
superior a média salarial dos bancários para poder arcar com as pesadas prestações. 
[..] 
Há uma infinidade de outras denúncias sobre a má utilização dos recursos da autarquia: cargos de 
diretores entregues a elementos estranhos ou a bancários de suas (do presidente do IAPB) relações 
pessoais sem consulta aos sindicatos; centenas de funcionários requisitados e à disposição de 
outros órgãos; centenas de nomeações; construções luxuosas, contrariando resoluções dos 
Congressos da categoria; apartamentos do Instituto locados a não bancários; empréstimos a 
entidades sem nenhuma relação com a categoria (como a Rádio Continental por exemplo); 
empréstimo de veículos do Instituto para outros órgãos; gastos exagerados em publicidade etc. 
(OLIVEIRA, 1999, pp. 148-149) 

335 O entrelaçamento entre as estruturas sindical e do Instituto extrapolava as relações formais e 
políticas e chegava a estabelecer ligações “sangüíneas” entre eles, no seu artigo trigésimo quarto, 
onde garantia preferência em sessenta e seis por cento dos postos de trabalho no IAPB a bancários, 
seus filhos ou irmãos (BRASIL. Decreto nº 24.615, 1935; BRASIL. Decreto nº 54, 1935). A influência 
das direções sindicais nas contratações, aproveitando-se bancários demitidos ou desempregados, 
aposentados e familiares, deu-lhes enorme poder junto à categoria. Ao dar emprego, estabeleciam 
vínculos de gratidão, traduzidos em dívida política. Por outro, ao colocar “apadrinhados”, abriam 
canais informais de influência no atendimento dos segurados. (OLIVEIRA, 1999, p. 146) 

336 No dia seguinte [18-7-1963], Goulart assinou um decreto proibindo por um ano qualquer nomeação 
para o serviço público federal. Aparentemente, no entanto, o dia anterior havia sido extremamente 
pródigo em nomeações para os institutos de aposentadoria e pensões. O estratagema, ao ser 
ventilado, criou uma espinhosa questão política que culminou com a demissão, em 3-9-1963, de todos 
aqueles nomeados para os institutos desde janeiro do mesmo ano. Essa medida radical acarretou 
pressões de tal forma contundentes que no dia seguinte as demissões foram anuladas. Como resultado 
final da crise, contava-se em 1963 com um aumento de cerca de 6 mil funcionários nos quadros dos 
institutos de previdência social. (LAFER, 2002, pp. 172-173). 
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uma pesada máquina clientelista que, sob Vargas e Goulart, sempre comandou o 

partido, e uma fração ideológica de matriz nacionalista (na qual figuras pioneiras como 

Alberto Pasqualini ou Lúcio Bittencourt foram sucedidas ao longo do período por outros 

como San Tiago Dantas ou Fernando Ferrari), que era tolerada – e na verdade cada vez 

mais indispensável à viabilidade eleitoral do partido na conjuntura crítica dos anos 

1960, – e tinha relativa liberdade de ação no parlamento, mas sem jamais conseguir pôr 

em xeque o domínio interno (GOMES, 1994; ARAÚJO, 1996, esp. pp. 61-83 e 91-96). 

Em imagem especular, sobre os entes previdenciários e sindicais recaíam as críticas 

mais ácidas de uma fração da oposição udenista sobre as “nomeações como partilha de 

despojos de guerra”, o “empreguismo peleguista” ou o controle dos institutos “como 

capitanias hereditárias” (BENEVIDES, 1981, pp. 187-188), mostrando a alta 

visibilidade que tais questões (quer como práticas reais, quer como bandeiras 

simbólicas) assumiam no contexto político de então. Mas o tema da patronagem como 

“um fim em si” estava longe de ficar circunscrito ao PTB ou ao setor previdenciário. 

Lúcia Hippólito chega a argumentar, falando sobre o PSD majoritário, que “é 

praticamente impossível”, “é um suicídio político”, dispor de tais recursos para 

distribuir e não o fazer, “pois a distribuição de recursos – quando se os tem – é inerente 

à atividade do partido que está no governo” – o que implica que qualquer partido no 

poder não pode deixar de “implementar alguns interesses” mesmo  que persiga a 

transformação de suas ideias em políticas (HIPPOLITO, 1985, p. 68). Até a própria 

UDN abrigava em si a simbiose da crítica exaltada - por uma de suas alas, a famosa 

“Banda de Música” - e da busca por cargos e participação em “acertos” por parte de 

outra de suas facções (BENEVIDES, 1981, pp. 102-103337). Concretamente, e 

corroborando as observações empíricas de Lafer (2002, pp. 107-108) os relatos em 

torno da figura de Kubistchek, ícone da macroagenda desenvolvimentista de 

abrangência nacional, mencionam um ativo empreendedor da nomeação de cargos 
                                                 

337 Data desta época a brilhante efervescência da "Banda de Música", em episódios de grande 
repercussão, como a vitória parlamentar sobre a tentativa de processar o deputado Carlos Lacerda 
(maio 57); data desta época, por outro lado, a predominância dos "realistas" sobre os "bacharéis", 
no trato das questões eleitorais, e no encaminhamento da campanha sucessória os antigos "golpistas" 
transformam-se em ardentes defensores da "verdade das urnas". A contrapartida do sucesso da 
"Banda de Música" é dada, também, pela intensa atuação dos "chapas brancas", que numa estranha 
simbiose de interesses, dependiam do rigor da oposição feita pelos bacharéis: quanto mais violenta a 
"Banda de Música”, maior valor de barganhas (sic) adquiriam os "votos traídos" dos "chapas 
brancas". (BENEVIDES, 1981, pp. 102-103) 
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públicos, alternando-se entre uma aceitação do jogo do empreguismo (HIPPÓLITO, 

1985, p. 76338; HIPPÓLITO; FARIAS, 1988, pp. 107-109339) e uma desalentada 

tentativa de substituição por outros parâmetros de administração estatal (BADARÓ, 

1996, p. 148)340. Esta aceitação mais ou menos resignada da lógica do empreguismo 

tout court, aliás, é como narram sua própria passagem no Executivo vários agentes 

políticos importantes, como Lucas Lopes (LOPES, 1991, p. 162341), Amaral Peixoto 

                                                 
338 “Segundo depoimento de Martins Rodrigues, durante o governo Kubitschek, nos estados "todas as 

indicações para cargos e funções ligados ao Ministério da Justiça eram feitas pelo presidente do PSD 
ou por deputados pessedistas". (HIPPÓLITO, 1985, p. 76) 

339 É claro neste sentido o depoimento de Edmundo de Macedo Soares Silva sobre sua permanência 
como presidente da CSN:  
O presidente Juscelino o manteve na presidência da CSN. Havia outros candidatos ao cargo?  

Não me lembro, mas devia haver. Antes de assumir, o Juscelino me chamou a Belo Horizonte e me 
pediu a presidência da siderúrgica; queria me nomear presidente da Petrobrás, porque queria encher 
Volta Redonda de gente. Eu lhe disse: "Presidente, não entendo de petróleo, não sou homem de 
petróleo; sou homem de siderurgia. Se Vossa Excelência quer a Companhia, fique com ela, pois é 
Vossa Excelência quem nomeia. Agora, tenho receio de aceitar a Petrobrás, porque não entendo de 
petróleo." Aí ele recuou: "Bom, então o senhor fica na siderúrgica, mas eu preciso empregar 30 
médicos e 30 advogados no escritório de Belo Horizonte." Respondi: "Presidente, já temos médicos e 
advogados, não temos tanta gente doente, nem tanta gente com problemas jurídicos, para poder 
empregar esses homens." Ele retrucou: "Mas eu sou o presidente da República." Eu disse: "Mas o 
presidente da Companhia sou eu. Entretanto volto a dizer: se Vossa Excelência quer a Companhia, 
fique com ela, eu saio." Ele me manteve na siderúrgica. Aí eu perguntei: "Vossa Excelência não tem 
um engenheiro para me indicar?" Ele respondeu: "Tenho dois." Eu, então, cedi um pouco: "Esses eu 
nomeio." Nomeei; não precisava, mas nomeei. 
[..] 
Sua demissão da CSN, em 1959, deveu-se a um atrito com o presidente, que criou uma nova diretoria 
sem consultá-lo, foi isso? Foi. Durante todo o seu governo, o Juscelino voltava freqüentemente à 
carga. Eu morava na rua Fonte da Saudade, no Rio, e às sete horas da manhã ele me telefonava: 
"General, preciso empregar 20 médicos na Companhia em Belo Horizonte." Eu respondia: "Não 
posso, presidente, não temos tantos doentes assim. Mas precisamos de engenheiros; o senhor tem 
algum engenheiro para me indicar?" Ele respondia: "Engenheiro não me interessa." E eu: "Pois é a 
única coisa que posso empregar." O Juscelino não sossegou enquanto não criou uma diretoria, com 
vários cargos, à minha revelia. Pedi exoneração, e ele mandou seu primo, o Kubitschek de 
Figueiredo, vice-presidente da siderúrgica, me dizer que ele ainda tinha confiança em mim. Aí eu 
falei: "Diga ao presidente que eu é que não tenho mais confiança nele." Saí e fui tratar da minha 
vida. (HIPPÓLITO; FARIAS, 1988, pp. 107-109) 

340 Juscelino pediu-lhe [a José Maria Alkmin] mais, tivesse paciência e permanecesse por mais algum 
tempo na secretaria da Educação, pois não havia conseguido uma solução para aquele difícil e 
complicado posto. Em Minas, remover professora, designar diretora, nomear serventes, não raro, 
constituía-se em motivo de grandes disputas políticas. O governador, repetia sempre, precisava 
substituir rapidamente o binômio "delegado-professora" pelo outro "energia e transporte" 
(BADARÓ, 1996, p. 148). 

341 Café Filho sempre foi muito limpo em matéria de política na minha área, nunca permitiu 
interferências políticas na administração. Logo de inicio eu lhe fiz uma sugestão: "O Ministério da 
Viação e Obras Públicas tem uma porção de órgãos extremamente politizados, como por exemplo o 
Departamento de Correios e Telégrafos. Aí, como em outros departamentos, há um empreguismo 
muito grande. Vou encaminhar todos os expedientes desses departamentos por intermédio do José 
Monteiro de Castro - era o meu amigo udenista da Casa Civil -, mas aqueles que eu achar que devem 
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(CAMARGO et. al., 1986, p.438342; HIPPÓLITO, 1985, p. 77343), Evandro Lins e Silva 

(SILVA, 1997, p. 345344), Rômulo Almeida (ALMEIDA, 1988, pp. 101-102345), 

                                                                                                                                               
ser tratados seriamente, sem intervenção política, encaminharei por intermédio da Casa Militar." De 
modo que eu sempre despachava diretamente com Café ou com a Casa Militar, que encaminhava os 
meus expedientes para decisão. Deixei José Monteiro um pouco livre naquela área de politicalha, de 
que eu não tomava conhecimento, nem a favor nem contra. Ele, aliás, naquela correria do governo, 
tampouco tinha tempo para fazer política. (LOPES, 1991, p.162). 

342 Afinal de contas, sob esse aspecto o que mudou da República Velha para o início dos anos 60? O 
clima de demandas clientelistas que o senhor descreve é muito semelhante ao do sistema oligárquico 
tradicional dominante antes de 1930. 
Não, antes de 30 não havia eleição. Os governos não se substituíam, os mesmos grupos ficavam 
permanentemente. Depois passou a haver eleição. A representação caiu de nível intelectual, mas 
ficou mais verdadeira, mais representativa do povo. Agora, quanto aos pedidos e nomeações, não há 
dúvida de que no regime democrático, com Congresso funcionando, as pressões aumentam. Mas acho 
que assim mesmo é possível conciliar. Há cargos para os quais você tem necessidade de fazer 
concurso: e outros não. 
A primeira vez que conversei com o Celso Furtado, ele ia ser nomeado para a Sudene. Eu tinha 
indicado Apolônio Sales. E Juscelino mandou Celso conversar comigo e explicar os seus planos. Ele 
começou a conversa dizendo: “Sou muito grato ao senhor porque no fim do seu primeiro governo no 
estado do Rio foi criado um concurso para técnico de administração. Resolvi me candidatar, mas me 
alertaram logo: 'O interventor é candidato a governador e vai nomear seus cabos eleitorais para 
esses lugares.' O senhor mandou abrir concurso, eu fiz as provas e tirei primeiro lugar. Fui 
nomeado." É possível conciliar as coisas. Para um lugar de técnico de administração eu não podia 
nomear um cabo eleitoral. Agora, nomear carteiro, guarda portuário ... Para isso, o máximo que se 
pode fazer é uma prova de habilitação, para saber se eles sabem ler e escrever, e têm condições 
mínimas de exercer a função O DASP, organizado pelo Luís Simões Lopes durante o Estado Novo,  
representou um avanço muito grande para a administração pública no Brasil, adotando o sistema de 
seleção e de mérito para o funcionalismo. (CAMARGO et. al., 1986, p.438) 

343 " ‘Quando fui despachar. a primeira vez com um coronel que era diretor dos Correios e Telégrafos, 
ouvi dele que havia 17 mil vagas nos Correios. Dezessete mil vagas!" Amaral Peixoto, 1977-84, p. 
722.’ ” (HIPPÓLITO, 1985, p. 77) 

344 Que objetivo tinham os senadores e deputados que o senhor disse que o procuravam?  
Vou dizer uma coisa séria: nunca era para a solução de um problema nacional. Eram reivindicações 
de todo tipo. De cargos, de influência aqui, de uma medida acolá, uma providência para atender ao 
interesse da sua região, outras vezes interesses pessoais. Isso era diário. Em relação a empregos, 
havia a exigência do concurso, e nisso fui absolutamente intransigente. Muitas vezes vinha uma 
indicação, que eles tinham conseguido com o presidente, para nomear, digamos, uma determinada 
pessoa para um cargo de procurador de uma autarquia. Eu então, imediatamente, submetia aquilo ao 
DASP, e o DASP informava se havia ou não cargo, para a nomeação. 
Naquela época, quais eram os cargos mais ambicionados? 
Siderúrgica, Caixa Econômica, Banco do Brasil, tudo isso era sempre motivo de um empenho muito 
grande, de um lobby, de uma corrida. Os políticos disputavam muito a indicação de candidatos seus 
para ocupar esses cargos. Era muito comum. (SILVA, 1997, p. 345) 

345 [..] O senhor foi vice-presidente da Rede Ferroviária Federal. E a área ferroviária é uma área que 
realmente é afetada, vamos dizer assim, por sindicatos muito fortes, como o da Leopoldina, da Rede 
Ferroviária do Nordeste, da Leste Brasileiro e outros mais. E o senhor tratava, na vice-presidência, 
exatamente de problemas ligados ao pessoal. O senhor nunca sofreu pressão da parte dos sindicatos 
no sentido do clientelismo na Rede, não? 
 R.A. - Do clientelismo dentro da Rede... Bom, os sindicatos dos ferroviários me pareceram sindicatos 
razoavelmente autênticos para a época, entendeu? Eu tive uma experiência muito positiva com esses 
sindicatos. Porque eu fiz um jogo muito aberto. Eu disse a eles, mostrei e fiz com que eles 
participassem do conhecimento dos números da Rede, mostrei a eles que a Rede tinha um número 
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Abelardo Jurema (JUREMA, 1964, p. 29346); por esse meio (nomeações) também 

mediam sua influência no governo parlamentares que disputavam espaços ideológicos 

no PSD, como José Joffily (HIPPOLITO, 1985, p. 68347). 

Também na linha da dualidade de lógicas, encontram-se ainda menções à 

distribuição direta de pork como objeto exclusivo e direto das barganhas. Algumas 

poucas são precisas no que tange ao momento e ao instrumento concretos em que a 

concessão de pork teria sido o eixo da interação entre os Poderes, como a descrição de 

ALMEIDA (1995, pp. 141-142) sobre as intervenções feitas pelo Legislativo ao 

orçamento de 1962 modificando o montante e a destinação de valores dos projetos de 

obras públicas nele constantes348; as referências mais precisas e intensas são as já 

mencionadas de Francisco de Oliveira sobre o papel que a apropriação direta da 

aplicação dos recursos do DNOCS representava para os interesses da oligarquia agrária 

do semiárido nordestino (OLIVEIRA, 1981, pp. 52-56). Outras, porém (a maioria do 

que pôde ser levantado neste estudo), são genéricas, apontando uma preferência ou 
                                                                                                                                               

exagerado de pessoal, disse a eles... O meu pacto fundamental com eles foi o seguinte, eu disse: 
"Olha, eu preciso demitir, aliviar a Rede de muita gente inútil, sobretudo os que não trabalham, 
alguns que têm prestígio oficial muito grande, gente do palácio do Catete. Isso para eu ter condição 
de melhorar o salário dos maquinistas, quer dizer, do pessoal que trabalha na frente." E eles toparam 
muito essa parada. Então, me deram apoio. O certo é que durante a minha curta gestão, salvo 
engano, eu reduzi quatro a cinco mil postos na Rede Ferroviária. Agora, comecei com umas 
assessoras que tinham sido "miss" em Minas Gerais.  [risos] (ALMEIDA, 1988, pp. 101-102) 

346 Pelos Estados, todas as indicações para o preenchimento de cargos e funções do Ministério da 
Justiça eram feitas pelo presidente do PSD, Amaral Peixoto, ou por deputados pessedistas das 
correspondentes representações na Câmara Federal. Não havia interferência, nem de outros 
partidos, nem de outras arregimentações políticas, nem tampouco do Presidente da República,  que 
nunca se negou a assinar os meus atos e nunca interferiu para o preenchimento desse ou daquele 
cargos fosse feito com gente sua ou do seu partido ou mesmo dos seus círculos familiares. (Cap.III - 
Primeiros Passos no Ministério) (JUREMA, 1964, p. 29) 

347 A esse respeito, afirma José Joffily: 
Nós da Ala Moça éramos tolerados até com uma certa simpatia, porque não estávamos disputando a 
política de clientela, para termos autoridades em nossos estados. Isso não quer dizer que eu não 
tenha nomeado ninguém. Nomeei também, mas não era a tônica do grupo. (HIPPÓLITO, 1985 pp. 
67-68) 

348   A Câmara modificou, votou e aprovou o orçamento de 1962. Realizado isto, o Conselho aceitou de 
um modo geral as modificações feitas pelo órgão. Contudo, não havia consenso entre os ministros 
acerca de determinados aspectos das alterações. O Ministro Virgílio Távora, por exemplo, achava 
que a Câmara havia mudado elementos fundamentais do plano como a magnitude e a finalidade dos 
gastos em obras. Pelo plano do Poder Executivo o governo gastaria Cr$ 9 bilhões em obras 
fundamentais, ao passo que a Câmara aprovou gastos da ordem de Cr$ 21 bilhões pulverizados em 
obras que satisfaziam em grande medida aos interesses dos parlamentares, consideradas não 
prioritárias pelo Executivo (reunião de 8/6/62). Távora considerava que o governo não poderia 
simplesmente executar o plano aprovado pela Câmara, mesmo que o Senado não o modificasse. 
(ALMEIDA, 1995, pp. 141-142). 
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ambição inespecífica de terceiros (parlamentares, políticos em geral) pela distribuição 

direta de benefícios pulverizados: o relato do então premier Tancredo Neves 

lamentando a pulverização de recursos realizada pelo Congresso no orçamento 

(ALMEIDA, 1995, p. 142349); Lucas Lopes denunciando o interesse paroquialista das 

destinações de recursos federais desvinculadas de qualquer estratégia ou mesmo de 

projetos concretos passíveis de execução, quer no Vale do São Francisco quer no 

conjunto do Ministério de Viação e Obras Públicas (LOPES, 1991, p. 103 e 216350); o 

biógrafo de um José Maria Alkmin recém-chegado ao parlamento em 1946 descrevendo 

seu “interesse parlamentar imediato” em “garimpar verbas destinadas à sua região” 

(BADARÓ, 1996, p. 177351); Celso Furtado descrevendo a carreira política dos 

parlamentares nordestinos, inteiramente centrada em pork (FURTADO, 1989, p. 40352); 

                                                 
349  Para o Gabinete, não havia possibilidade de implementação de uma política de âmbito nacional, 

devido ao detalhamento feito pelo Congresso de verbas que deveriam ser consideradas globalmente. 
O Primeiro-Ministro fez um diagnóstico preciso dessa realidade: “tem-se observado, nestes últimos 
anos, uma grande distorção da elaboração orçamentária, de vez que o excessivo detalhamento da 
verba e a excessiva pulverização dos recursos orçamentários vêm tornando praticamente impossível a 
execução de uma política orçamentária coerente, uniforme e com objetivos definidos. A tendência que 
se verifica no Orçamento da União é para uma crescente municipalização da aplicação dos recursos 
nacionais” (reunião de 6/4/62). (ALMEIDA, 1995, p. 142). 

350  Antes de ser criada a comissão, fazia-se um uso político do São Francisco? Ou seja, reivindicava-se 
a construção de obras, de barragens, para fins políticos?  
Anteriormente, a aplicação de verbas no São Francisco fazia-se por dotações orçamentárias. A partir 
da Constituição de 46, quando se criou a obrigação de aplicar no vale 1 % da renda da União e se 
estabeleceu a instrução de que se deveria elaborar um plano de desenvolvimento, decidiu-se também 
que, aprovado esse plano, todas as obras deveriam nele se enquadrar. Daí para diante, não haveria 
mais aquela facilidade de um deputado chegar e dizer: "Quero duzentos mil cruzeiros para fazer um 
porto em minha cidade." Na verdade, ele queria fazer o conserto de uma avenida, pôr umas lâmpadas 
na beira do rio. Não havia porto algum. Havia um desperdício muito grande de obras no São 
Francisco antes da Comissão do Vale. (LOPES, 1991, p. 103). 
Gudin insistiu muito junto ao presidente Café Filho que se fizesse um programa de economia, e pediu 
que cada ministro desse uma contribuição, aplicando esse programa ao orçamento de sua pasta para 
o ano seguinte, que àquela altura já tinha sido aprovado pelo Congresso. Eu dei uma grande 
contribuição no Ministério da Viação, examinando o que era o nosso orçamento e verificando 
quantas verbas havia ali sem nenhum sentido. No orçamento elaborado pela Câmara cada deputado 
tinha o direito de fazer as propostas que bem entendesse, de modo que eles combinavam as propostas, 
e com isso apareciam dezenas de ramais ferroviários e obras públicas sem o menor cabimento. Não 
havia sequer projeto. Na verdade era um orçamento fantasioso, que não ia ser gasto porque existia a 
verba, mas não existia o projeto para consumi-la. (LOPES, 1991, p. 216). 

351  Seu interesse parlamentar imediato estava na Comissão do Vale do São Francisco e do Polígono das 
secas. Era ali o ponto exato para garimpar verbas destinadas à sua região, principalmente diante das 
dificuldades naturais por haver perdido o governo estadual, certamente levado a prestigiar seus 
adversários. (BADARÓ, 1996, p. 177) 
352 A atividade política polarizava-se em torno das disputas de “verbas” do governo federal aplicadas 
na região. Daí a valorização da representação parlamentar e o empenho dos congressistas nordestinos 
em ocupar posições-chaves no Parlamento nacional. As barreiras à entrada na atividade política eram 
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Lafer sustentando que os investimentos deixados à decisão orçamentária tradicional 

eram a “válvula de segurança” para captação de apoio da elite aos esforços exigidos 

pelo Plano de Metas desenvolvimentista (LAFER, 2002, p. 61) 353. 

Esta visão de que a concessão de pork seria autônoma em relação à interação 

com a máquina governamental, e de que seria obtida diretamente pela inserção do 

objeto de interesse na lei de orçamento, é reforçada pelas sólidas referências na 

literatura apontando que a participação nas comissões especializadas em orçamento era 

vista como muito relevante pelos partidos políticos no Congresso Nacional: o PSD 

(partido majoritário) controlava a presidência das comissões354 que tinham essa 

competência na Câmara dos Deputados e preenchia-as com seus melhores quadros em 

termos de expertise, senioridade, capacidade eleitoral (bons resultados eleitorais no 

distrito) e lealdade partidária (medida pela convergência do voto do parlamentar com o 

da maioria da bancada) – embora as evidências não sejam inteiramente conclusivas para 

UDN e PTB (SANTOS, 2007, pp. 55-64; SANTOS, 2003, pp. 65-67). A mesma ênfase 

do PSD nas comissões do orçamento como uma das poucas posições importantes 

demais para servirem de “moeda de troca nas alianças parlamentares” é corroborada 

pelo estudo de Lúcia Hippólito especificamente sobre o partido (HIPPÓLITO, 1985, pp. 

                                                                                                                                               
grandes. Vínculos de parentesco e a possibilidade de aportar recursos financeiros obtidos fora da região 
contavam consideravelmente. Uma vez no Congresso, cabia ao parlamentar abrir-se um espaço no 
orçamento público, sendo corrente a adjudicação de verbas a instituições fantasmas, onde obtinham 
sinecuras cabos eleitorais ou a parentela do parlamentar. Essa corrupção da vida política nordestina 
refletia e agravava a decadência da região, de onde emigravam as pessoas mais empreendedoras, e 
muitas das mais capazes. (FURTADO, 1989, p. 40) 
353 A validade dessa aliança era reforçada por um mecanismo de realimentação (feedback), pois assim 

como o Programa de Metas era revisto pelo método de aproximações sucessivas, a aliança precisava 
ser ajustada para coincidir com a realidade política através da flexibilidade dos investimentos a curto 
prazo a serem alocados pelos meios tradicionais do sistema político. Essa margem de investimentos a 
curto prazo era a válvula de segurança da aliança, pois ao mesmo tempo em que permitia a Kubitschek 
avançar na implementação do Programa de Metas, propiciava também os necessários ajustes para a 
manutenção do apoio político." (LAFER, 2002, p. 61) 

354 Mencionam-se “comissões” no plural porque, como visto no capítulo 4, a competência regimental 
sobre orçamento variou entre mais de uma comissão ao longo do tempo, com desdobramento, fusão e 
criação de novos colegiados. A própria mobilidade da competência entre as comissões é indicativa do 
interesse partidário na matéria: 

Interessante notar que a partir do momento em que o orçamento deixa de ser matéria afeita à CFT 
[Comissão de Finanças e Tributação], o PSD abre mão de sua presidência, reivindicando, contudo, a 
presidência da CFF [Comissão de Fiscalização Financeira] – para onde a política alocativa do 
governo passou a ser apreciada. Além disso, este mesmo partido sempre controlou a maioria das 
cadeiras dessas Comissões. Nota-se, finalmente, que as duas outras principais agremiações estão 
sempre presentes em alguma das vice-presidências. (SANTOS, 2007, p.55) 
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67-68355). A ocupação de cargos permanentes na comissão encarregada do orçamento é 

considerada por BENEVIDES (1981, p. 174) como o maior fator de acúmulo de poder 

de parlamentares individuais relevantes no Congresso, não apenas no PSD mas também 

na UDN356.  Tais conclusões não são, porém, unânimes: Lyne  alega que os partidos em 

1946 não utilizavam a designação para a comissão do orçamento para recompensar ou 

incentivar a lealdade nas posições dos deputados (“Claramente, a lealdade partidária não 

era o fator determinante para o deputado ganhar uma cadeira na poderosa Comissão de 

Orçamento em nenhum dos cinco maiores partidos do período” – LYNE, 2008, p. 295, 

tradução nossa357), mesmo reconhecendo o poder de influência que uma tal designação 

conferiria ao beneficiário. 

Em que pesem todas estas referências consistentes em defesa da argumentação 

dualista, é possível encontrar na literatura e nos dados empíricos levantados por este 

estudo fundamentos para considerar, também, situações em que a concessão de 

empregos e funções públicas tem caráter instrumental (mais que isso, de instrumento 

essencial) para a obtenção de transferências de recursos de interesse dos beneficiários. 

De início, existe uma forte tradição de estudos e relatos de oferta e demanda de 
                                                 

355 A segunda comissão em importância, a Comissão de Orçamento, apreciava as emendas ao orçamento 
da União, determinando, em última instância, a alocação de recursos para a realização de obras dos 
municípios, entre outras despesas. Era a comissão que tratava do poder no varejo, a "comissão 
fisiológica por excelência", no entender de Ulisses Guimarães. Criada em 1947 com o título de Comissão 
de Finanças e Orçamento, ela teve três presidentes: dois pessedistas – Souza Costa (1947-1950) e Israel 
Pinheiro (1951-1952 e 1954) - e um petebista - Abelardo Andréa (1953). Em 1955 a comissão é 
desdobrada em duas: Comissão de Finanças e Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira. A 
primeira ficou incumbida da redação final da proposta de orçamento, sendo que todas as atribuições 
relevantes da comissão primitiva foram transferidas para a nova Comissão de Orçamento e Fiscalização 
Financeira. Por isso mesmo, o PSD desistiu da presidência da Comissão de Finanças, mas conservou a 
da Comissão de Orçamento. Entre 1955 e 1964, todos os seus presidentes eram pessedistas: Israel 
Pinheiro (1955- 1956), Wagner Estelita (1957-1961), Leite Neto (1962), Guilhermino de Oliveira (1963) 
e Waldemar Guimarães (1964). Com exceção das duas comissões citadas, de cuja presidência o PSD 
praticamente não abriu mão -  et pour cause ... -  todas as outras estavam abertas à negociação com os 
demais partidos. Entre 1948 e 1950 – por exemplo – durante a vigência da aliança PSD/UDN/PR, o PSD 
presidiu 12 das 14 comissões; entregou uma ao PR (Segurança Nacional) e uma à UDN (Obras 
Públicas). (HIPPÓLITO, 1985, pp. 67-68) 
356 A Comissão do Orçamento, por exemplo, sempre controlada pelo PSD, era tão importante que a 
Ranieri Mazzilli, "um obscuro pessedista de Caconde", chegou a ser eleito presidente da Câmara (tendo 
inclusive, ocupado interinamente a presidência da  República em diversas ocasiões) pelo fato de ser 
relator da Receita na Comissão de Orçamento. E na UDN dois deputados detinham considerável "poder 
de manobra" na Câmara devido aos cargos permanentes na Comissão de Orçamento: José Bonifácio, 
para as questões do Ministério da Agricultura e Paulo Sarazate, para o Ministério da Educação (apud O 
Estado de S. Paulo, 29/10/1978, p 4). (BENEVIDES, 1981, p. 174) 
357 “Clearly, party loyalty was not the key determinant of whether a deputy would gain a seat on the 
powerful Budget Committee for any of the five largest parties of the period.” (Lyne, 2008, p. 295) 
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patronagem como meio de acesso a poderes de policymaking. Inicialmente, a divisão 

ministerial de gabinetes em função da formação de coalizões eleitorais e pós-eleitorais 

(cenário clássico da divisão de cargos em função de compartilhamento de 

responsabilidade e autoridade política), já é objeto de exaustiva análise teórica e 

empírica na literatura (AMORIM NETO, 1994; 2000; 2006; FIGUEIREDO, 2007; para 

relatos de casos concretos dessa lógica na República de 46, cf. COUTINHO, 1956, p. 

512 e SKIDMORE, 1982, pp. 110-111). Relatos existem, porém, de extensão desse 

conceito à disputa generalizada de cargos em todo o conjunto do Estado, para ter acesso 

a poderes decisórios específicos, quer seja os de implementar (ou não) sobre o terreno 

as deliberações adotadas nos escalões superiores da administração federal (FURTADO, 

1989, p. 49358; HIPPÓLITO, 1985, pp. 76-77359), quer para participar, além disso, da 

                                                 
358 Destarte, o cargo de governador de Estado, antes privilégio indisputado de algumas famílias 
oligárquicas, aparecia agora como expressão do pacto de um líder com importantes segmentos da 
população. Esse quadro somente se apresentava com plena nitidez no Estado mais urbanizado, 
Pernambuco, mas nos demais começava a esboçar-se. Era de esperar, portanto, que as relações entre 
governadores estaduais e governo federal, de onde podiam provir os recursos, tendessem a ser tensas e 
mesmo conflitivas. Por outro lado, as pressões exercidas sobre o governo federal por interesses locais 
privavam-no de liberdade de ação. Com freqüência, os órgãos federais mais importantes eram entregues 
a grupos políticos locais, nem sempre em bons termos com o governo estadual, aparecendo os 
governadores como força renovadora que era obstaculizada por interesses retrógrados apoiados no 
governo federal. Daí que os elementos mais progressistas se aglutinassem em torno do governo estadual, 
ainda que a capacidade de ação deste fosse pequena, enquanto que no Congresso apareciam os 
representantes das velhas oligarquias. O controle dos órgãos federais na região, por via de regra, estava 
em mãos de representantes dos interesses rurais ou corporativos. (FURTADO, 1989, p. 49) 
359 O Ministério da Justiça e Negócios Interiores era a pasta política por excelência, exercendo enorme 
influência sobre largas parcelas da vida nacional. Não surpreende, portanto, que o PSD o reivindicasse. 
Controle sobre a polícia federal, a área da justiça, escolha e promoção de desembargadores, contatos 
com o Supremo Tribunal Federal, intervenção nos estados, censura, contatos com a justiça eleitoral, 
indicação para a nomeação de titulares de cartórios, administração dos territórios eram instrumentos à 
disposição do Ministério da Justiça, e conseqüentemente do partido que o ocupasse. [..] 
Outro ministério sempre solicitado pelo PSD era o de Viação e Obras Públicas, que abrangia a Marinha 
Mercante, conservação de navios, linhas de navegação (Lóide e Costeira), estradas de ferro, 
Departamento de Estradas de Ferro (para construção de novas ferrovias), Departamento de Estradas de 
Rodagem, portos, Correios e Telégrafos, concessão para rádio e televisão, obras de saneamento, obras 
contra as secas.  Dispondo de tais órgãos, o Ministério da Viação constituía-se num formidável 
instrumento de poder para o partido que o controlasse, pelo extraordinário potencial de empregos e pela 
enorme quantidade de recursos a serem alocados, atendendo a muitos interesses partidários. Para o 
PSD, controlar o Ministério da Viação significava fortalecer seus apoios nos estados, pois “os 
governadores tinham grandes interesses. Com o Departamento de Estradas de Rodagem na mão, por 
exemplo, podia-se ajudar muito o governador", afirma Amaral Peixoto, ministro da Viação no governo 
Kubitschek. (HIPPÓLITO, 1985, pp. 76-77) 
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própria formulação da política concernida (FURTADO, 1969, pp. 156-157360; 

HIPPÓLITO; FARIAS, 1988, p. 125361).  

Em linha paralela de raciocínio, o trabalho de Limongi (2015) sobre “fazer 

eleitores” permite levantar outra possibilidade: a patronagem vista como um acesso 

indireto aos meios de se “produzir” o “produto” mais importante para um político ou 

partido: eleitores. Antes da reforma eleitoral que introduziu a cédula única oficial362, 

cabia a cada partido “fazer eleitores”, ou seja, providenciar (em competição com outros 

                                                 
360 Ademais, todas as nomeações para postos—chave no serviço público têm de ser discutidas e 
acertadas com as forças políticas dominantes, em outras palavras, com a classe dominante tradicional. 
Em certas esferas de decisiva importância, as possibilidades do executivo atuar estão restritas pela lei. 
Assim,sucede que a organização que formula a política do café é controlada efetivamente pelos próprios 
interesses dos plantadores de café, direta o indiretamente, através dos representantes do governo estatal. 
A administração federal parece ser, à primera vista, um sistema articulado regido por um comando 
unificado. No entanto, um exame mais atento revelará de imediato que este comando encontra-se de fato 
dividido e subordinado a quadros regionais de governo. Como as instituições políticas regionais estão 
sujeitas ao controle muto estrito da velha classe dominante, a capacidade da autoridade central para 
seguir as linhas políticas que escolher é sabotada pela ação obstrutiva dos interesses locais. A superação 
desses obstáculos é uma tarefa cara e difícil. (FURTADO, 1969, pp. 156-157, tradução nossa) 
Además, todos los nombramientos para puestos clave en el servicio público tienen que ser discutidos y 
concertados con las fuerzas políticas dominantes, en otras palabras, con la clase dominante tradicional. 
En ciertas esferas de decisiva importancia, las facultades del ejecutivo para actuar están restringidas por 
la ley. Así, sucede que la organización que formula la politica del café es controlada efectivamente por 
los propios intereses de los cultivadores del café, directa o indirectamente, a través de los representantes 
del gobierno estatal. La administración federal parece ser, a primera vista, un sistema articulado regido 
por um mando unificado. Sin embargo, un examen más atento revelará de inmediato que este mando se 
encuentra de hecho dividido y subordinado a cuadros regionales de gobierno. Como las instituciones 
políticas regionales están sujetas al control muy estricto de la vieja clase dominante, la capacidad de la 
autoridad central para seguir sus líneas elegidas de política es saboteada por la acción obstructora de 
los intereses locales. La superación de estos obstáculos es una tarea costosa y difícil. (FURTADO, 1969, 
pp. 156-157) 
361 O relato que faz Edmundo de Macedo Soares sobre as exigências de cargos dos parlamentares sobre o 
então governador estadual do Rio de Janeiro envolve posições tão elevadas na hierarquia que sugere 
igualmente a disputa por posições com essa capacidade de determinação de grandes linhas de política 
pública:  

Na política, ou a gente dá os cargos para os vereadores, deputados e senadores, ou a gente não 
é votado - e eu não dava. Por exemplo, se nomeio um homem escolhido por mim como ministro 
do Tribunal de Contas ou do Tribunal de Justiça do estado, se não aceito a indicação do 
deputado ou do senador, eles ficam contra mim. Acontece que eles, geralmente, apontam alguém 
que não tem mérito, e eu não aceitei isto. Como resultado, tive tribunais excelentes; até hoje, 
recebo telegramas e cartões por ocasião do Natal. Isso não quer dizer que eu não aceitasse 
indicações dos políticos, nem que não tenha nomeado homens bons indicados por eles; mas 
mandava verificar. Quando eu recusava, expunha os motivos a quem indicou. Eles me diziam: 
"Sendo assim, vou votar contra o senhor na Assembléia." Eu respondia: "Paciência. Saio do 
estado do Rio, não continuo na política, mas quero sair daqui limpo.” (HIPPÓLITO; FARIAS, 
1988, p. 125) 

362 Em 1955 para as eleições presidenciais e 1958 para as legislativas (LIMONGI, 2015; NICOLAU, 
2006, esp. pp. 692-693) 
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partidos) o alistamento e, na data da eleição, o transporte, alimentação e hospedagem, 

para garantir que os eleitores comparecessem às urnas com a cédula eleitoral do próprio 

partido - além de evitar que os demais partidos tivessem acesso a eles para tentar 

impingir-lhes a própria cédula (LIMONGI, 2015, para um panorama completo dessa 

característica concreta do sistema eleitoral; BADARÓ, 1996, p. 223, confirmando o 

impacto político e as transformações quando da implantação da cédula única). Sendo 

este um dos motores mais importantes da competição eleitoral, e representando um 

elevado custo aos partidos políticos (para o que a instituição do “fundo partidário” com 

recursos públicos chegava a ser justificada como “ressarcimento”), a possibilidade de 

dispor de cargos públicos “na ponta” que dispusessem– ainda que de forma dissimulada 

ou irregular – de meios públicos para facilitar em alguma circunscrição essa tarefa a 

algum partido surge como hipótese plausível de interesse autônomo pela patronagem. 

Deve ficar claro que esta hipótese não é postulada por Limongi, que discute apenas o 

custo privado de “fazer eleitores” para o partido e o fortalecimento do papel do chefe 

político local que, também privadamente, negociava os seus próprios meios de fazê-lo 

em troca de influência dentro do partido a que aderisse. Porém, a dinâmica do processo 

de “fazer eleitores” sugere a possibilidade de que o cargo público local e suas alavancas 

de intervenção direta sobre a vida do eleitor sejam objeto de pretensão na barganha da 

patronagem também com essa finalidade. 

A revisão procedida até agora nesta seção teve por objetivo demonstrar um 

ponto: se é verdade que existem autores e relatos que sustentam que o acesso ao pork e 

o acesso aos cargos públicos dar-se-ia de forma relativamente independente (do que se 

poderia ainda deduzir, sem dificuldade, que o controle da redação final da lei 

orçamentária asseguraria a obtenção do pork por parte do parlamentar interessado), 

existem igualmente aqueles que colocam os dois elementos como associados: sem o 

controle dos cargos executivos por parte do grupo político interessado, as políticas 

desejadas (incluindo as despesas e transferências de recursos) não chegariam a se 

materializar na República de 1946. Portanto, a patronagem seria, segundo essas 

abordagens, não apenas um fim em si, mas também um meio indispensável para se obter 

o pork (o que não exclui, naturalmente, que convivam as duas lógicas: uma parte dos 
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cargos tendo valor em si mesma, à moda do “pacto de empregos por votos” que 

menciona Lafer, e a outra valendo especialmente pelo acesso à capacidade de executar). 

Não é possível discutir essas duas visões alternativas sem pesquisar uma 

característica empírica essencial: a possibilidade do controle da execução orçamentária 

por parte de uma autoridade central do Executivo. Em outras palavras, a possibilidade 

de uma autoridade central do governo conter ou contingenciar, na prática, a execução do 

que está autorizado. Esse é um requisito básico de um processo orçamentário 

centralizado, que modernamente exige pelo menos duas características institucionais: 

primeiro, a autorização prévia dessa autoridade central (normalmente um ministério de 

finanças) para o desembolso de caixa; além disso, exige a capacidade dessa autoridade 

central impor fisicamente limites aos saques ou desembolsos de caixa dos demais 

órgãos (VON HAGEN, 2007, p. 41). Sem isso, o governo central fica à mercê dos 

ocupantes de cada um dos cargos de direção dos seus órgãos, incapacitado de gerir a 

execução da despesa pública contra a disposição desses subordinados. Nesse particular, 

Fabiano Santos (ao defender uma visão próxima à primeira abordagem de que o acesso 

ao pork era determinado diretamente na lei orçamentária) alega que o Presidente de 

1946 tinha posição estruturalmente frágil, incapacitado totalmente de controlar o fluxo 

de despesas do orçamento:  

2) Em segundo lugar, não havia a figura do contingenciamento - as 
despesas podiam ser automáticas e provocadas. As automáticas 
referiam-se às verbas para aquisição de material e para pagamento de 
pessoal; sob as provocadas ficavam as despesas de investimento e 
demais gastos cuja execução dependia de demanda das repartições, 
ministérios e autarquias, junto às chamadas estações pagadoras - 
Tesouro e Banco do Brasil. O importante é que essas estações 
encontravam-se despojadas da prerrogativa de reter rendas 
arrecadadas, existindo lei que autorizasse os gastos correspondentes.  
(SANTOS, 2007, p. 52) 

 

É preciso matizar essa afirmação, não sendo possível generalizá-la: é possível 

considerar uma relativa fragilidade presidencial no controle de despesas, que já 

discutimos na seção 5.5.2 acima, no âmbito político, ou seja, admitir hipóteses segundo 

as quais que os presidentes terminavam cedendo às pressões políticas e autorizando 

gastos públicos mesmo que não contassem necessariamente com seu beneplácito 
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integral. Porém, essa não era uma inevitabilidade técnica nem havia falta de meios para 

impedi-lo, ao menos nos montantes totais da despesa e no que se refere à administração 

direta. Isto porque a execução financeira da despesa, a partir de 1946, era 

operacionalizada pelo Banco do Brasil, mandatário que operava sob contrato e sob a 

autorização direta do Ministério da Fazenda363. O Decreto-lei n.º 9.813, de 9 de 

setembro de 1946, teve por essência exatamente retirar dos ministérios finalísticos a 

autoridade formal de deliberar sobre o desembolso de recursos. Todas as receitas 

eventualmente arrecadadas diretamente pelas unidades federais não poderiam ser por 

elas retidas, devendo ser recolhidas diariamente ao Banco do Brasil (além daqueles 

recebimentos que fossem feitos diretamente junto ao próprio Banco). Do lado inverso, a 

autorização prévia para o desembolso de despesas era de responsabilidade de uma 

unidade do Ministério da Fazenda (a Delegacia Fiscal), que autorizava ao Banco o 

crédito do saldo bancário correspondente para que a unidade pagadora realizasse o 

saque ou transferência ao destinatário do crédito (todas as informações relativas ao 

mecanismo de execução financeira extraídas de DE LA ROCQUE, 1963, pp. 40-42364, e 

                                                 
363 Poder-se-ia argumentar, num tour de force, que o Banco como agente poderia descumprir as 
determinações ministeriais, levantando como exemplos os diferentes conflitos entre Ministro da Fazenda 
e presidente do Banco do Brasil ocorridos no período. Para os fins do raciocínio desenvolvido neste 
ponto, porém, a mudança é irrelevante: se, por hipótese, for o Banco a autoridade final nos desembolsos, 
será este também quem cumpra o papel de autoridade central para fins de controle da execução da 
despesa.  

364 As operações financeiras de cada exercício são controladas, em última análise, pela centralização das 
contas do Tesouro Nacional abertas no Banco do Brasil S. A. É ao Banco do Brasil a quem cabe 
receber tôda a arrecadação executada pelas exatorias [repartições fazendárias de arrecadação] da 
União, assim como promover os suprimentos e remessas de fundos que o Tesouro Nacional 
determinar. (DE LA ROCQUE, 1963,  p. 40) 
[..] 
Assim, exerce o Banco do Brasil S. A. papel importantíssimo no mecanismo financeiro do país e 
trabalha como agente financeiro do Estado. Os serviços de recolhimento da arrecadação e 
pagamentos das despesas federais estão de há muito através de sucessivos contratos, ajustados entre 
a União Federal e o Banco do Brasil cujas linhas mestras, pouco modificadas nos diversos 
instrumentos já celebrados, teremos oportunidade de examinar.   
Atualmente, o contrato em vigor ajusta-se aos termos e condições estipuladas no Decreto-lei n.º 
9.813, de 9 de setembro de 1946, que centralizou no Ministério da Fazenda  os pagamentos à conta 
dos diversos Ministérios e que dispõe sôbre o recolhimento da arrecadação federal.  
São pontos básicos dêsse diploma legal os seguintes dispositivos: 
 a) extinção de Tesourarias em Departamentos de Administração de diversos ministérios, cujos 
pagamentos, que eram por elas atendidos centralizaram-se no Tesouro Nacional e suas Delegacias 
Fiscais; 
b) as Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional nos Estados e outras repartições que possuam 
Tesouraria ou Pagadoria deverão recolher, diàriamente, ao Banco do Brasil, na conta RECEITA DA 
UNIÃO, os saldos da arrecadação do dia anterior;  
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CG51, pp. 119-132). Desta forma, no montante agregado, estão dadas as condições para 

que a Fazenda possa realizar contingenciamentos gerais ou setoriais de recursos (o que, 

como vimos no quesito “Caráter meramente autorizativo do orçamento” tratado no 

capítulo 4, efetivamente acontecia) – além de prover também a estrutura institucional 

que permita a utilização do caixa do Banco independentemente da autorização 

orçamentária, o que examinamos em detalhe na seção 5.5.1 deste capítulo. Assim, longe 

de fragilizar a posição do presidente, a arquitetura institucional da administração 

financeira conferia-lhe, dentro do possível, maior poder vis-à-vis o Legislativo. Esta 

posição de força presidencial não significa, é certo, um controle centralizado como o 

que se espera de um moderno sistema de administração financeira nos dias atuais. 

Atuavam limitações ao menos de duas ordens. Uma delas é informacional: com 

operações feitas por escrita manual, sem qualquer automação ou meio de comunicação 

de dados à distância, a capacidade da autoridade central do Executivo de conhecer a 

exata posição do caixa e da despesa era evidentemente limitada e defasada, o que 

impedia uma “sintonia fina” dos agregados. Em outras palavras, a programação de 

desembolsos a ser operada teria de ter alguma medida de “automatismo” baseado em 

expectativas e projeções, uma vez que não se dispunha de meios informacionais para 

processar e gerenciar centralizadamente a posição atualizada da despesa executada, das 

demandas por desembolsos, etc. – no entanto, esses parâmetros de execução 

“automática” eram passíveis de fixação ex ante pela própria autoridade central 

fazendária. As tentativas que descrevemos na seção 5.5.1 de estabelecimento de uma 

gestão centralizada do caixa a partir do primeiro governo parlamentarista (já iniciados 

                                                                                                                                               
c) deverão as repartições da União nos Estados solicitar, à respectiva Delegacia Fiscal, os 
suprimentos de que necessitarem para ocorrer aos seus pagamentos, sendo que, no Distrito Federal, 
tais suprimentos serão atendidos pela Diretoria da Despesa Pública; (DE LA ROCQUE,1963, p. 41) 
[..] 
Constituiu-se, assim, o Banco do Brasil S.A. como mandatário do Tesouro Nacional para os serviços 
em questão, circunstância que levou a ficarem estabelecidas nos contratos sucessivos que vão sendo 
ajustados, entre outras condições, as seguintes principais:  
[..] 
f) obrigando-se o Banco do Brasil a suprir os valores que lhe sejam solicitados, levá-los à conta de 
DESPESA DA UNIÃO, colocando-os nominalmente à disposição das repartições indicadas, não lhe 
cabendo verificar a legalidade da sua concessão;  
g) é vedado ao Banco do Brasil, salvo ordem expressa do ministro da Fazenda, abrir quaisquer 
contas especiais a repartições, servidores, ou entidades públicas federais; (DE LA ROCQUE,1963, 
p. 41) 
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os anos 1960, portanto) mostram exatamente um primeiro enfrentamento dessa 

limitação. A outra limitação ao controle centralizado é procedimental: inexistindo uma 

automação do procedimento de execução da despesa, será sempre possível à unidade 

administrativa detentora do crédito orçamentário assumir compromissos junto a 

terceiros sem ter a cobertura financeira, sem que algum órgão central possa fisicamente 

impedi-lo, o que gerará uma série de situações possíveis, tais como o registro de 

“despesa sem crédito”, que como já visto na seção 5.2 somente em dezembro de 1962 

teve sua competência, até então de cada Ministro de Estado, avocada pelo Presidente da 

República; a inscrição em Restos a Pagar; ou uma série de casos em que o credor 

buscará com maior ou menor sucesso ser pago (DE LA ROCQUE, 1963, p. 155; CG56, 

p. 179). Além disso, a ausência de vinculação física entre o processo de execução 

orçamentária e o meio de pagamento (emissão de cheques, saques em espécie) permite 

que o processo de pagamento seja formalizado para pagamento de um credor ou objeto 

de despesa e o desembolso efetivo ocorra em favor de outrem. Cada um desses casos é 

uma fragilização das possibilidades de controle centralizado365; porém, não decorre de 

regras institucionais, e sim das limitações inevitáveis a qualquer sistema de 

administração financeira de uma organização das dimensões do governo federal sob as 

condições tecnológicas da época.  

Portanto, a avaliação inicial das condições de execução orçamentária conduz à 

hipótese de que, em uma medida considerável, o controle presidencial não pudesse 

condicionar a realização qualitativa da despesa (ou seja, assegurar sobre o terreno que as 

disposições detalhadas de gasto do orçamento fossem tornadas concretas, ou ainda, em 

termos mais simples, que o dinheiro entregue a uma unidade administrativa fosse gasto 

com uma determinada obra ou subvenção de preferência do parlamentar constante da lei 

de meios e não com outra, inscrita ou não no orçamento); do ponto de vista quantitativo, 

também, o controle era parcialmente efetivo: podia o órgão central do governo, como 

executor da política presidencial, controlar de forma relativamente rígida o desembolso 

de caixa a curto e médio prazo (pois a ele cabia autorizar a remessa de numerário), não 

                                                 
365 Existem insistentes referências, nos pareceres do TCU às contas de governo, ao abuso no mecanismo 
de Restos a Pagar, com acumulação de estoques elevados desse tipo de compromissos assumidos sem 
cobertura financeira. (CG56, pp. 180-182; CG57 p. 73; CG60  p. 92; CG61 p. 21).  
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podendo no entanto evitar por completo a assunção de compromissos formais de 

despesa que viessem a ser cobrados pelos credores a posteriori (ainda que com atraso e 

altos custos de transação).  

A força dessas hipóteses dependerá ainda de outro pressuposto fático: a ausência 

ou ineficácia das eventuais sanções decorrentes do descumprimento das disposições 

orçamentárias ou comandos regulamentares por parte dos agentes públicos responsáveis 

pela ordenação da despesa (outras que não a simples possibilidade de afastamento do 

cargo por decisão política do presidente). Isso porque um sistema rigoroso de apuração 

e sanção das inconformidades entre o prescrito pela legislação (em especial, o 

orçamento) e o efetivamente realizado tenderia a reduzir as ações independentes dos 

agentes públicos, e portanto a elevar a sua disciplina em relação à política 

governamental definida pelo chefe do Executivo. A este respeito, os relatos do Tribunal 

de Contas revelam um autêntico desconsolo em relação à possibilidade de alcançar 

alguma eficácia em inibir ou punir qualquer desvio. Quanto ao controle ex post, 

representado pela prestação de contas, sucedem-se as lamentações acerca do número 

massivo de contas não prestadas pelo respectivo responsável, situação que não 

encontrava na lei qualquer punição e que, ainda assim, era agravada pelo Congresso e 

pelo Executivo com sucessivas anistias e prescrições retroativamente que alcançavam as 

contas não prestadas  - por vezes, ironicamente, nas próprias leis que reorganizavam o 

Tribunal de Contas (CG 47, p. 167, CG49 p. 182 CG 50 p. 206; CG59, pp. 79-80; 

BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. 1953, p. 6). Segundo esse argumento, ainda 

que as contas fossem prestadas, o leque de sanções previsto na legislação seria incapaz 

de coibir comportamentos exclusivos, como ilustrativamente descreve o relator das 

contas de 1958 no Tribunal: 

Suspender ou determinar a prisão de responsável foragido, julgá-lo à 
revelia quando bens inexistem, multá-lo em 50% dos vencimentos 
quando os prejuízos à Fazenda Nacional são de vulto considerável, é 
decidir platonicamente, é julgar em termos líricos, sem escopo, sem 
endereço e sem finalidade. (CG58 p. 93) 

 

Por outro lado, a alternativa que a própria legislação da época previa para tentar 

controlar de forma prévia alguns aspectos da despesa (um “registro prévio” formal junto 
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ao Tribunal de Contas), se alguma eficácia poderia ter tido, viu-se diminuída a uma 

fração irrisória da despesa (CG 48, p. 22-23; CG 49 p. 195; CG56 p. 25) chegando em 

1956 a não representar mais que 10 % do gasto total (CG56, pp. 143-159). Assim, os 

elementos de pesquisa indicam que a ausência de possibilidades de controle fino do 

desembolso, em caráter prévio, por parte da autoridade econômica central (portanto, por 

parte do presidente) não era de forma alguma mitigada por controles ou sanções 

posteriores que pudessem inibir a eventual inclinação dos agentes operadores da 

despesa em praticar os atos que decorram de sua própria opção de políticas públicas, 

independentemente da orientação oficial366.   

Todo este quadro de virtual impossibilidade de controle centralizado, ressalte-se, 

está demarcado no setor orçamentário tradicional, isto é, aquele sobre o qual incide a 

obrigação de autorização legislativa prévia no orçamento e todos os demais requisitos 

formais de registro e prestação de contas. Como vimos exaustivamente na seção 5.5.2, 

este segmento representava uma parcela pequena – e decrescente ao longo do tempo – 

da despesa da União (sendo algumas estimativas, lá mencionadas, de que não superaria 

vinte por cento dessa despesa).  Sobre todo o segmento extraorçamentário (ou seja, 

autarquias, empresas públicas, despesas sem crédito realizadas diretamente pelo Banco 

do Brasil à ordem do Ministério da Fazenda), tampouco se tem qualquer menção a 

controle a posteriori – ao contrário, as manifestações do Tribunal de Contas e da 

Comissão de Tomada de Contas da Câmara dos Deputados deploram que, por omissão 

na apresentação das contas formais, esses organismos sequer têm controle ou 

verificação de espécie alguma (CG 47, p. 226-227; CG 48, p.8; CG 49, pp. 214 e 223367; 

                                                 
366 Esta constatação é consistente com o mecanismo de “administração paralela” descrito por Lafer para o 
Plano de Metas: se o presidente não pode contar com a estrutura tradicional para implementação de sua 
agenda, é racional que procure desviar o poder decisório para estruturas informais diretamente sob sua 
intervenção e confiança.  
367 Começou-se no Brasil, por subtrair-lhes a vida financeira à Contadoria da República e ao Tribunal 

de Contas, e, finalmente, ao próprio Congresso, sem intervenção nos orçamentos dessas entidades, as 
quais participam do Estado apenas para reclamar exceções, evitando os ônus ou deveres 
correspondentes. (CG 49, p. 214) [..] 
E bilhões de cruzeiros continuaram a ser arrecadados à grande e pobre massa de contribuintes, para 
desaparecer na via tortuosa, mas sedutora, de verdadeiro ensilhamento imobiliário e bancário, 
fundamento escuso de improvisadas opulências. Em contrapartida, não foi possível tomar menos 
magras as pensões que, sob sol ou chuva, a multidão de pacíficos trabalhadores espera à porta dos 
institutos mal despertos do sonho em que têm vivido. Em compensação afrontosa, muitas casas 
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CG 51, pp. 152-153; CG54, pp. 58-59;  CG56, p. 12; CG60, p. 30368; CG61, p. 121; ; 

CG62, p. 43, BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1963, p. 19).   

Em síntese, os dados empíricos resenhados acima sugerem que a execução da 

despesa pública de interesse de parlamentares e partidos políticos na ponta (ou, o que é 

o mesmo, as condições necessárias para o enforcement dos acordos formalizados no 

parlamento, quer em torno de política pública tout court, quer na estrita distribuição 

direta de pork) não esteve, em grande medida, assegurada pela decisão presidencial nem 

muito menos pela sua formalização como crédito orçamentário. Desta forma, uma nova 

perspectiva para considerar a distribuição de patronagem surge com contornos bastante 

particulares: não se trataria apenas de conceder o benefício direto dos empregos 

públicos à clientela do parlamentar ou partido, ou mesmo de compartilhar as grandes 

decisões formando um gabinete como agenda cartel. Todas essas dimensões são 

plausíveis, por certo, mas emerge uma outra possível dimensão da patronagem: o acesso 

aos cargos-chave de execução da despesa pública,  sem o qual  nenhuma barganha 

orçamentária poderia ser formulada nem executada, quer pela impossibilidade física do 

presidente garantir o cumprimento preciso dessas barganhas (mesmo quando 

codificadas formalmente no orçamento), quer pela simples ausência do instrumento de 

intervenção orçamentária para a maior parte da despesa pública do período. Para definir 

em uma frase, a hipótese que se surge indutivamente desses dados é que, por mais 

poderes formais que o Congresso pudesse ter sobre o orçamento, eles nada 

representariam em termos de pork ou influência nas políticas públicas se não fossem 

acompanhados da distribuição de cargos nas áreas correspondentes do Executivo para 

                                                                                                                                               
bancárias surgiram, e rapidamente sumiram, nos meandros de concordatas e falências, que sangraram 
os cofres de alguns Institutos. (CG 49, p. 223) 

368Os quadros anexos, relativos ao exercício de 1959, demonstram de maneira bastante expressiva o 
volume das operações dessas entidades num total que, apesar de incompleto pelas razões nos 
próprios quadros apontadas, revelam o enorme desvio de receitas, e o desperdício nas despesas, cujo 
controle a posteriori nunca poderá ser eficiente, dada a constante substituição dos respectivos 
administradores, responsáveis que gerem tão vultosos patrimônios sem qualquer fiança. Esses 
orçamentos paralelos, em vez de exercerem influência benéfica sobre as necessidades sociais e 
econômicas do Estado, constituem verdadeiras sangrias nos seus recursos, com a criação de quadros 
de funcionários, com salários, muitas vezes, acima dos percebidos pelas altas autoridades do país. 
(CG60, p. 30) 
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agentes que apoiem a alocação pactuada dos recursos, refletida ou não no orçamento (ou 

ao menos não se oponham à mesma), ao ponto de implementá-la sobre o terreno369. 

Esta situação contrasta vivamente com o quadro que algumas abordagens da 

literatura (FIGUEIREDO; LIMOGI, 1999, pp. 35-36; LYNE, 2008, pp. 293-294) 

apontam para o período pós-88, segundo o qual a centralização partidária não se daria 

apenas para decidir a alocação no Congresso  - FIGUEIREDO; LIMOGI, 1999, pp. 28-

31), mas também para garantir que os recursos não seriam contidos por um presidente 

que teria a capacidade de conter ou modificar a sua distribuição caso assim o deseje (um 

presidente que “monopoliza o acesso aos recursos públicos” (FIGUEIREDO; LIMOGI, 

1999, p. 36). É preciso apontar, porém, que tal quadro analítico vem de ser 

recentemente contestado por BATISTA (2015), que levanta em estudo voltado à 

execução de pork no período 2004-2010 a observação de que as chances de execução de 

emendas de sua autoria são diferentes para cada parlamentar em função do partido a que 

pertence o ministro da área (variando-se, em ordem decrescente, se o parlamentar é do 

partido do ministro, do partido do presidente, de outro partido da coalizão ou de partido 

na oposição). 

Esta é, portanto, a última característica nova que os dados sugerem para a 

construção de modelos comparativos: a possibilidade de que a distribuição de pork (ou, 

mais genericamente, a alocação de recursos) negociada entre Executivo e Legislativo 

não seja considerada no modelo como independente de uma parcela da patronagem: 

aquela relativa aos cargos cuja ocupação irá garantir ao interessado nos recursos em 

questão que a sua aplicação far-se-á da forma pactuada.  

 

                                                 
369 Neste particular, é vivamente ilustrativa a já mencionada descrição de HIPPÓLITO (1985, pp. 76-77) 
da exigência que o majoritário PSD fazia dos “ministérios cruciais, tanto do ponto de vista político quanto 
dá dotação orçamentária” (Justiça, Fazenda, Viação e Agricultura) pela alavancagem que davam em 
relação ao poder decisório de alocação concreta de recursos, e o relato, pelo seu então presidente, da 
oposição do partido à distribuição de ministérios dessa natureza para o PTB na formação da aliança que 
elegeu Kubitscheck, pela qual os trabalhistas passariam a controlar o Trabalho e suas as autarquias (“é um 
mundo, tem todos os institutos”) e a Agricultura (pelo que “a penetração no interior, que era inteiramente 
do PSD, passava para eles”).  
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6 – Conclusões 
 

Este estudo buscou verificar empiricamente a sustentação de uma das hipóteses 

centrais dos modelos comparativos entre as duas democracias do Brasil contemporâneo, 

a de aumento dos poderes institucionais do Presidente da República vis-à-vis o 

Congresso Nacional no que se refere à elaboração e execução do orçamento. Em 

seguida, a pesquisa suscita - a partir do estudo empírico dos procedimentos e dos 

números da elaboração e execução orçamentária do período 1946-1964 - algumas 

opções a serem sugeridas para a especificação de modelos comparativos posteriores. Os 

objetivos mencionados foram alcançados por meio da sistematização dos dados 

relativos às regras institucionais e aos números do orçamento público nos dois períodos, 

que são oferecidos na forma de séries históricas para os dois períodos estudados 

constantes no capítulo 4 (regras institucionais) e no Apêndice 2, e que também são 

passíveis de subsidiar estudos posteriores tendo por objeto o orçamento público e sua 

contextualização política. 

 

6.1 – Hipóteses de fortalecimento de poderes presidenciais e seus resultados 
empíricos 

 

No que se refere ao primeiro objetivo, vimos que existem elementos empíricos 

que apoiam as hipóteses teóricas de fortalecimento dos poderes presidenciais no 

orçamento quando se compara o período de vigência da Constituição de 1988 com a de 

1946. Esse incremento ocorre tanto nos aspectos jurídico-formais quanto na prática da 

decisão e execução orçamentárias, permitindo sustentar a permanência das hipóteses 

examinadas, uma vez que não foram falseadas pelo exame empírico.  
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QUADRO 19 – SÍNTESE DAS HIPÓTESES EMPIRICAMENTE TESTADAS 

Houve aumento significativo dos poderes de decisão do Executivo, em relação ao 
Legislativo, na elaboração e aprovação do orçamento da União, quando comparado o 
processo legislativo que emerge da Constituição de 1988 às regras institucionais vigentes 
sob a égide da Carta de 1946  

 Em seus aspectos normativos e regras procedimentais 
formais que aumentam significativamente a 
capacidade do Executivo para determinar o conteúdo 
final do orçamento. 

MANTIDA 

 Em seus aspectos quantitativos, por meio do aumento 
da capacidade do Executivo de determinar os 
números finais do orçamento aprovado e executado. 

MANTIDA 

 

Nos aspectos formais, a discussão do capítulo 4 (especialmente na seção 4.3) 

conclui no sentido de corroborar, com moderação, as afirmações de uma maior 

concentração de poder nas mãos do Executivo no regime de 1988. A mensuração na 

forma de indicadores das diferentes dimensões desse poder relativo resulta em que dos 

quinze indicadores, oito registram aumento, quatro são reduzidos e três não apresentam 

alteração quando se comparam o novo regime com o anterior. A média dos indicadores 

(que deve ser tomada com a limitação de uma simples ilustração ou sugestão inicial, 

uma vez que se trata de ponderar variáveis não comensuráveis) mostra uma elevação de 

15,56% entre 1946 e 1988, sintetizando o movimento crescente desses poderes do 

primeiro para o segundo período.  

Resumindo os aspectos mais relevantes das mudanças, as várias regras que 

poderiam caracterizar variação no número de veto players no processo decisório têm 

sentidos divergentes entre si, sem uma resultante conclusiva; os recursos de veto em 

mãos do presidente também tiveram evolução contraditória, mas o efeito líquido sugere 

um aumento do poder presidencial (pois o fator que aumentou – o grau de detalhamento 

do veto possível – tem menor impacto sobre as leis orçamentárias que sobre as leis 

comuns, enquanto as maiorias exigidas para derrubar o veto mostram-se mais custosas 

ao Legislativo); o tratamento da não-decisão (o status quo quando o orçamento não é 

aprovado) inclinou-se fortemente em relação ao Executivo; as restrições formais para 

modificações legislativas à proposta do Executivo tornaram-se muito mais fortes, 

limitando a intervenção parlamentar (esta, aliás, é a dimensão mais ressaltada nos 

modelos comparativos da literatura) Em síntese da mudança dessas dimensões: ainda 
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que o parlamento continue como veto player, sendo necessária a sua anuência para a 

decisão orçamentária, sua capacidade de influência no resultado final dessa decisão foi 

fortemente erodida.  No que tange ao controle positivo da agenda, este é um universo 

em que o Legislativo inequivocamente perdeu, não podendo mais formular sua própria 

proposta (ainda que apenas na omissão da sua apresentação pelo presidente), enquanto o 

o Executivo ganhou tendo em vista que seu poder de decreto formal (créditos 

extraordinários) foi grandemente ampliado (embora o impacto desse aumento tenha sido 

reduzido pela supressão da possibilidade de execução de despesas sem crédito ou além 

do crédito, que não mais subsistiu sob a Carta de 1988).  

Quanto ao tempo disponível para a deliberação legislativa, as diversas mudanças 

normativas também tiveram efeitos contrários entre si, sendo inconclusivo o impacto 

final (embora o contexto contemporâneo de recursos muito maiores de tratamento da 

informação sugira que condições institucionais inalteradas terminem por fortalecer a 

posição do Legislativo, que dispõe de um tempo semelhante mas também de muito mais 

recursos informacionais para sua deliberação). Ainda sob o ponto de vista 

informacional, a criação em 1988 de uma comissão bicameral especializada no tema 

orçamentário representa também claro fortalecimento da situação do parlamento.  

Ou seja, o quadro geral da mudança institucional emerge como um presidente 

fortalecido em seus poderes de agenda formais, fortalecendo a hipótese, ainda que 

diante de um parlamento mais bem aparelhado técnica e informacionalmente para sua 

participação no jogo. Essa conclusão é robustecida pela comparação consistente (ainda 

que, inevitavelmente, parcial e preliminar) com parâmetros internacionais procedida na 

seção 4.4. Se tomados os valores absolutos de indicadores de poderes presidenciais dos 

países da OCDE em 2003, o Brasil de 1988 posiciona-se entre os países com mais 

poderes presidenciais de agenda orçamentária do mundo, e o primeiro entre os 

presidencialistas (ou seja, o presidente brasileiro somente tem menos poderes que os 

primeiros ministros de regimes parlamentaristas); em contraste, o presidente no Brasil 

de 1946-1964 localizava-se no extremo inferior da comparação. Isto indica que a a 

diferença encontrada na comparação direta entre as duas Constituições brasileiras não é 

apenas de natureza relativa: a divergência é grande também em termos absolutos, 
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quando os respectivos poderes são projetados sobre o espectro contemporâneo da 

configuração de poderes presidenciais na matéria.  

Naturalmente, a mera existência formal dos poderes de agenda é condição 

necessária mas não suficiente para que tais poderes sejam exercidos, na decisão inicial 

sobre a autorização de valores na lei orçamentária e na capacidade de efetiva 

transformação dessa autorização em despesa pública. Assim, o capítulo 5 (cujas 

discussões estão sintetizadas na seção 5.3) trata do conteúdo quantitativo do orçamento 

federal ao longo de suas fases (proposta, deliberação orçamentária, modificações no 

correr do exercício e execução final), com a finalidade de verificar diferenças entre os 

valores decorrentes das decisões de Executivo e Legislativo ao longo dessas fases (o 

que indicará as diferenças na capacidade de influência de ambos sobre o orçamento).  

Neste sentido, a primeira constatação – na fase de discussão e votação da 

proposta do Executivo para transformá-la em lei orçamentária - é de que o Congresso 

modifica, sim, a proposta do Executivo, em proporção significativamente maior no 

período de 1946 quando tomados os valores nominais, embora não em valores 

deflacionados (ou seja, considerando-se apenas a inflação entre a data da apresentação 

da proposta e a data da aprovação da lei pelo Congresso). Esse fato poderia em princípio 

sugerir que não haveria intervenção parlamentar significativa (limitada esta a refletir os 

efeitos de taxas maiores de inflação e da maior defasagem entre a data de apresentação 

da proposta pelo Executivo e a data da aprovação da lei). No entanto, uma análise mais 

fina dos dados sugere que essa configuração específica dos números reflete uma 

estratégia específica de modificação orçamentária por parte do Parlamento: aumentar o 

valor total em termos nominais, mas não pela aplicação linear da inflação à totalidade 

das despesas, e sim por meio da adição de despesas novas de caráter discricionário ao 

montante original (cujo componente de despesas obrigatórias já se sabe estar sub-

avaliado). Essa postura joga com a expectativa de que a totalidade (ou ao menos uma 

parcela) dessas novas despesas criadas seja efetivada, enquanto as já consabidas 

insuficiências nas despesas obrigatórias venham a ser cobertas por outros meios (quer 

através da abertura de créditos adicionais - ampliando mais ainda a despesa nominal, o 

que de fato ocorre - quer por meio da simples realização de despesas sem crédito – o 
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que ocorre, em alguns exercícios, até mais do que a abertura de créditos adicionais). 

Esse procedimento legislativo é seletivo (sugerindo intencionalidade): os aumentos 

nominais incidem sobre despesas que têm maior interesse potencial de barganha política 

(a exemplo de obras e subvenções, epítome do pork), deixando de lado categorias 

(como pessoal e serviço da dívida), tipicamente obrigatórias e pouco proclives a 

negociações de interesses, que sistematicamente são sub-avaliadas. Confirmando que 

uma estratégia assim seria racional em termos de resultados, esse movimento este é 

parcialmente revertido na execução: tipos de despesa de natureza obrigatória recuperam 

nessa etapa parte da sua participação relativa na despesa (a qual, já ampliada em termos 

nominais, acolhe não só esse aumento das despesas obrigatórias mas também parte das 

despesas incluídas pelo Congresso). Este movimento ocorre em 1988, mas em 

proporção muito menor do que em 1946; assim, os dados corroboram a hipótese de 

redução relativa da intervenção legislativa entre os dois períodos.  

Outra dimensão relevante de aumento de poderes presidenciais é a capacidade de 

contenção unilateral de despesas por parte do presidente. No período pós-1988, a 

despesa nominal é sempre inferior em pelo menos 15 % ao valor autorizado no 

orçamento (mais créditos adicionais); já em 1946, o gasto é sistematicamente igual ao 

total autorizado (ou superior a ele em termos nominais, em função da execução de 

despesas sem crédito). Portanto, o exercício do poder de impoundment do presidente é 

nitidamente menor em 1946 sob a perspectiva dos números globais (sugerindo à 

primeira vista que o presidente não “contingenciava” seletivamente as demandas feitas 

pelos parlamentares). No entanto, o presidente de 1946 dispunha de dois recursos 

fortíssimos para deliberação unilateral de despesas: um deles era realizar simplesmente 

“despesas sem crédito e além dos créditos” de seu interesse (as quais, computadas como 

despesa executada, compensavam no total final despesas autorizadas pelo Legislativo 

mas que não tivessem sido executadas); outro recurso era modificar sistematicamente a 

distribuição dos recursos prevista no orçamento (o que não era coibido desde que fosse 

feito abaixo de um nível de detalhamento bastante mais agregado do que aquele que a 

discriminação da lei orçamentária apresentava). Neste quesito, portanto, os dados 

agregados não suportam a afirmação de que o presidente de 1988 teria mais capacidade 

de bloquear uma despesa específica de interesse do parlamentar do que o seu antecessor 
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no período de 1946 (e portanto mais capacidade de usar a “liberação de recursos” como 

alavanca de barganha por apoio legislativo). Esta afirmação somente poderia ser 

corroborada ou refutada de forma conclusiva por meio da comparação entre despesa 

autorizada e executada item a item no nível mais baixo da discriminação da despesa; 

isso é teoricamente possível (os dados ao nível mais detalhado da especificação da 

despesa estão disponíveis no Volume II dos Balanços Gerais da União no período 1947-

1963 e nos sistemas informatizados – como o SIGA Brasil - para exercícios a partir de 

2003), mas excede de muito a capacidade de processamento de informações deste 

estudo (além do desafio material de transcrever em formato computável as milhares de 

páginas impressas dos Balanços prévios a 2003).  

Aprofundando a análise da intervenção legislativa para tratar da composição das 

despesas (proporções dos diferentes componentes dentro da despesa total), constata-se 

que os dados convergem com a hipótese original de que os maiores poderes do 

Legislativo são efetivamente exercidos. As mudanças que o Congresso faz na 

composição relativa do orçamento, frente à proposta do Executivo, são muito mais 

pronunciadas no primeiro período, tanto no que se refere à distribuição por órgãos 

administrativos e ministérios  quanto na distribuição por categorias de despesa 

(lembrando que essa constatação de um maior grau de intervenção é coerente com a 

estratégia de sub-avaliação seletiva de despesas obrigatórias).  

Passando à comparação entre a composição da despesa executada e a do total 

autorizado (lei orçamentária mais créditos adicionais), vemos uma maior capacidade de 

intervenção do presidente atual frente ao de 1946: ele modifica muito mais, na 

execução, as proporções da despesa frente ao que foi permitido pelo Legislativo, e o faz 

executando muito menos de determinados gastos (categorias ou órgãos) que de outros; 

seus antecessores democráticos tendem a executar as despesas de forma mais próxima à 

distribuição especificada pelas autorizações orçamentárias. Em princípio, isto 

fortaleceria a hipótese de poderes congressuais mais fortes em 1946 capazes de 

assegurar uma distribuição de despesas mais próxima àquela que os legisladores 

aprovaram. No entanto, esta conclusão é absolutamente provisória, pois existe a 

possibilidade de que a modificação unilateral na especificação das despesas abaixo de 
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um certo nível de detalhamento (como abordado dois parágrafos acima) implique em 

modificações nos objetos concretos de despesa que, não obstante, sejam “compensadas” 

contabilmente em um nível de agregação mais alto e resulte numa manutenção da 

decisão legislativa nesse nível mais alto (embora o conjunto de despesas individuais 

dentro dessas proporções agregadas resulte materialmente diferente daquele prevista no 

orçamento).  

No âmbito da receita, a intervenção legislativa na votação do orçamento de 1946 

é muito menor (e menos sistemática em valores deflacionados) que no período atual. 

Isso é compatível com a hipótese mais geral de que o Congresso da primeira fase tenha 

por objetivo no orçamento apenas introduzir as despesas de seu interesse particularista – 

como existiam fontes significativas de financiamento da despesa não incluídas no 

orçamento (ágios cambiais e emissão de moeda, essencialmente), a precisão na 

reestimativa de receitas tornava-se preocupação secundária e de pouco efeito prático. 

Em 1988, ao contrário, a exigência constitucional de que todas as fontes de receita 

estejam incorporadas formalmente na receita da lei orçamentária faz com que as 

reestimativas tenham mais relevância, uma vez que delas dependerá a própria 

viabilidade de inclusão de grande parte das despesas pretendidas (ao menos aquela 

parcela que acrescer aos cancelamentos propostos). Quanto às mudanças na composição 

relativa das receitas entre a proposta presidencial e o orçamento aprovado, a distância 

em 1946 é nitidamente maior do que em 1988, mas há diferentes explicações possíveis 

para esse fenômeno, tanto de natureza política quanto decorrentes do simples efeito de 

taxas maiores de inflação no primeiro período.  Essa relativa incerteza na deliberação 

orçamentária é reforçada pela comparação entre a receita prevista e a arrecadada: a 

capacidade preditiva do total da receita em 1946 é menor que no pós-88, e o excesso de 

arrecadação (inclusive em valores deflacionados) é muito mais frequente no primeiro 

período. Esse dado é compatível com a premissa de relativa desimportância da 

reestimativa de receita frente à expectativa das outras fontes de custeio não-

orçamentárias que então predominavam. Quanto à composição relativa entre as 

diferentes espécies de receita, as diferenças entre as proporções previstas e arrecadadas 

em 1988 são maiores que em 1946; essa diferença também pode resultar de uma série 

de explicações possíveis, de natureza política ou estritamente econômica (dentre as 
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quais não se pode descartar a inclusão apenas a partir de 1988, na previsão do 

orçamento, das receitas previdenciárias e de emissão de títulos públicos no mercado 

mobiliário, duas fontes relevantes que são bastante mais voláteis que a receita tributária 

tradicional). Em síntese, os dados da contabilização das receitas públicas não trazem 

movimentos que permitam conclusões firmes sobre as hipóteses relativas aos poderes 

legislativos sobre o orçamento - embora não contradigam qualquer das inferências 

permitidas pela análise da despesa.  

Desta forma, podemos afirmar que os dados agregados da receita e da despesa 

permitem a continuidade da hipótese de que os maiores poderes presidenciais no 

período atual não apenas estão na norma formal, mas também são exercidos na prática. 

Ao mesmo tempo, indicam que o fortalecimento dessa hipótese virá especialmente de 

investigações sobre a microfísica da execução da despesa, ou seja, que comparem item a 

item a despesa autorizada e executada no nível mais baixo da discriminação da despesa 

(ou seja, a um grau de detalhamento que individualize o objeto concreto de cada gasto). 

Sobrevive ao teste empírico, portanto, a hipótese delineada na literatura sobre o 

aumento dos poderes presidenciais – formais e efetivos - sobre o orçamento entre os 

dois períodos democráticos brasileiros.  

 

6.2 – Sugestão de novos critérios para o desenho de modelos comparativos 

 

Em acréscimo a essa conclusão, a sistematização dos dados empíricos aqui 

procedida permite suscitar, de forma indutiva e evidentemente exploratória, outros 

pontos nos quais aspectos até hoje pouco salientados da realidade institucional e 

econômica do período de 1946 sugerem refinamentos ou ponderações aos modelos 

comparativos entre as duas democracias que tenham o orçamento e as finanças públicas 

como componentes explicativos relevantes. Tais sugestões centram-se em três 

dimensões principais. 
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QUADRO 20 – SÍNTESE DOS NOVOS CRITÉRIOS SUGERIDOS AOS MODELOS 
COMPARATIVOS 

A posição do Executivo (ao menos no período de 1946) não deve ser indistintamente 
pressuposta ou modelizada como mais próxima à contenção de despesas ou ao equilíbrio 
fiscal que a do Legislativo. 
O orçamento formal no período de 1946 representava uma parcela muito restrita do total 
da mobilização de recursos a cargo do Estado, e essa limitação deve ser considerada na 
modelização das relações entre Poderes em torno da receita e da despesa pública  
As condições de gestão pública no período de 1946 tornam plausível a hipótese de que a 
distribuição de cargos específicos com capacidade intervenção na execução orçamentária 
seja uma precondição para que as barganhas eventualmente formalizadas na lei de 
orçamento sejam efetivamente materializadas, o que sugere uma nova modalidade de 
utilização da patronagem (como pressuposto de viabilidade material da distribuição do 
pork) dentro da “caixa de ferramentas” de gestão da coalizão 

 

 A primeira dimensão, explorada na seção 5.5.1, é a relativização do padrão 

dicotômico entre um Legislativo “gastador” e um Executivo “guardião” ou “prudencial” 

encontrado em parte da literatura sobre o período (padrão que faz parte de um certo 

senso comum acerca da democracia de 1946 e que inclusive foi instrumentalizado por 

aqueles que defendiam a ruptura do regime democrático e as regras autoritárias que lhe 

sucederam). O que se constata, porém, é que o Executivo de 1946 executa uma parcela 

muito maior da despesa autorizada do que em 1988 - na realidade, executa a prática 

totalidade das autorizações legislativas que recebe em valores nominais, e outro grande 

montante adicional por iniciativa própria e sem qualquer autorização prévia na lei de 

orçamento ou nos créditos adicionais. Em outras palavras, o Executivo não só gasta o 

que montante que lhe foi permitido, mas gasta além dele. Ainda que se identifiquem 

variações temporais desse padrão (mitigado na primeira etapa do governo Dutra - 1947-

1950 e em parte do período Kubitschek - 1955-1958) e dissensões internas dentro do 

Executivo (revelando posições fiscais mais restritivas por alguns dos policymakers), o 

resultado final da ação fiscal presidencial foi inequivocamente expansionista ao longo 

de todo o período.  

Não apenas os números finais mostram isso, mas também o percurso do 

processo decisório e da organização interna.  Em que pesem as dissensões internas, 

somente ao final do período (com as iniciativas do primeiro gabinete parlamentarista ao 

final de 1961) buscou o Executivo dotar-se de mecanismos normativos e operacionais 
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que permitissem à presidência um controle centralizado da realização da despesa capaz 

de impor a sua agenda aos diferentes representantes da coalizão governista abrigados 

nos postos ministeriais e diretivos. Além disso, a cobertura dos déficits orçamentários 

aprovados pelo Legislativo e dos acréscimos que ele próprio fazia corria em sua quase 

totalidade à conta da emissão de moeda, procedimento que era – na prática - 

inteiramente discricionário para o Executivo.  

Portanto, o Executivo não apenas executava voluntariamente a despesa constante 

do orçamento e excessos de sua própria iniciativa (vez que a isso não era obrigado) 

como também aplicava procedimentos financeiros e monetários de sua competência 

exclusiva para que essa despesa fosse concretizada – sendo o papel do Legislativo, 

quando muito, uma legitimação formal ex post facto dos atos presidenciais unilaterais 

pelo Executivo.   

Não se está, neste ponto, a desafiar a lógica da economia política do período: em 

algumas das principais correntes de pensamento a respeito da evolução brasileira, o 

pacto desenvolvimentista é caracterizado como uma solução de compromisso em que 

todos os intervenientes punham-se de acordo em elevar bastante os encargos impostos 

ao Estado (para financiar a construção de capacidade produtiva em determinados 

pontos-chave da economia e a incorporação limitada da população urbana ao universo 

do consumo) sem alterar a escassa base fiscal regressiva herdada da república 

oligárquica.  Nesse pacto participam todos os agentes, dos quais o presidente eleito é o 

principal articulador; portanto (e ainda que possa conceber objetivos diferentes para as 

despesas de interesse presidencial e as de interesse legislativo), a própria noção de 

“agenda desenvolvimentista” tantas vezes mencionada já pressupõe em sua própria 

formulação um papel fiscal expansionista para o Estado subscrito tanto pelo presidente 

quanto pelos parlamentares.  

Em conclusão deste ponto, um modelo de relações Executivo-Legislativo que 

pretenda abranger o período de 1946 poderá, certamente, conceber um presidente 

“maximizador de agenda” voltado para “um projeto coerente de desenvolvimento 

nacional” (SANTOS, 2002, p. 245), mas não pode pressupor que esse “projeto 

coerente” não trata também de “benefícios para seus redutos” (SANTOS, 2002, p. 245), 
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traduzidos em gastos públicos. Tais “benefícios” presidenciais podem, por certo, ser 

postulados como distintos daqueles que o distributivismo parlamentar pretende, ou 

como incidentes em maior escala, ou como tendo beneficiários diferentes, ou como 

tendo impactos distributivos diferentes; não podem ser, no entanto, vistos como a priori 

universalistas, ou voltados prioritariamente à estabilidade econômica. A função-objetivo 

presidencial não deve ser desenhada de forma a contemplar prioritariamente aspectos de 

controle agregado das contas públicas ou disciplina fiscal; ao contrário, não há motivo 

para se lhe atribuir um núcleo distinto daquele que que for aplicado também à função-

objetivo dos parlamentares. Nos termos do modelo do “segredo ineficiente” 

(SHUGART; CAREY, 1992, pp. 167-205), é possível imaginar-se em 1946 legisladores 

centrados em agir “como lobistas perante o Executivo federal buscando maximizar as 

transferências de recursos para suas clientelas” ao mesmo tempo em que “delegam 

autoridade ao Executivo, de modo a limitar sua prodigalidade sobre o orçamento 

federal” para que este se encarregue de “políticas públicas de abrangência nacional” 

(AMORIM NETO; SANTOS, 2003, pp. 662-663). No entanto, a prodigalidade limitada 

por essa delegação é tão somente a do legislador, sem ser possível assumir que não será 

substituída por outra, agora de interesse do próprio Executivo.  

Outra dimensão relevante para condicionar modelos comparativos é a 

universalidade (ou o grau em que é observada): o orçamento de 1946 como esfera de 

decisão das despesas públicas representava tão somente uma parcela restrita da 

mobilização de recursos a cargo do Estado. A literatura técnica e jurídica da época é 

pródiga em alertas, mais gerais ou mais específicos, de que o orçamento (aquele 

submetido à aprovação e fiscalização legislativas) é a parcela minoritária dos fluxos 

financeiros envolvidos na formulação de políticas públicas, ficando a parte do leão sob 

discricionariedade absoluta do Executivo. Em que pese a óbvia limitação de quantificar 

indiretamente um fenômeno que por construção era descentralizado e não sujeito a 

consolidação, há estimativas oficiais de que o orçamento cobrira não mais de um quinto 

das receitas e das despesas do governo central (CG60, p. 127).  

Esta proliferação de caixas extraorçamentárias era fenômeno tanto 

organizacional quanto financeiro. Entes descentralizados que manejavam recursos 
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públicos sem a vinculação ao orçamento proliferaram: autarquias de serviço público 

tradicional, serviços de exploração econômica (estradas de ferro, companhias de 

navegação), bancos, empresas produtivas (de finalidade pública ou simples 

conglomerados comerciais “encampados” sem qualquer intenção de serviço público), 

todos juntos somavam 207 entidades em 1960 (CG60, p. 107), e em 1963 executavam 

de forma independente despesas equivalentes a 102,05 % daquelas incluídas no 

orçamento e receitas de 165,61 % das orçamentárias (CG 64, pp. 32-33).  Para nossos 

propósitos de construção de modelos de interação entre agentes políticos, também é 

relevante apontar que tais organizações não são apenas agências regulatórias no sentido 

convencional: muitas dessas autarquias implementavam diretamente decisões 

distributivas (o pork tradicional) e de investimento público estratégico, sendo 

importantes tanto na realização agenda desenvolvimentista de âmbito nacional quanto 

na barganha de benefícios políticos particularistas (com destaque para a alavancagem 

dos institutos previdenciários nessas duas frentes de atuação).  

Mesmo no universo da administração pública tradicional, porém, o power of the 

purse do Congresso não abrangia a totalidade das despesas: grande parte dos recursos 

públicos eram subtraídos à decisão parlamentar por meio da criação de “fundos 

especiais” (vinculação de determinadas receitas a despesas ou aplicações específicas, 

processando-se a sua arrecadação não pela conta geral de receita do Estado controlada 

no orçamento, mas por meio de contas bancárias específicas cuja aplicação fica à 

discricionariedade da autoridade administrativa).  Eram pelo menos 55 fundos em 1958 

(BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1963, pp. 20-22), cujo saldo acumulado 

variava de 3,37% da despesa orçamentária da União em 1951 até o paroxismo de 88,14 

% em 1960 (Tabela 9). A esses fundos foi atribuído o custeio de medidas centrais na 

agenda desenvolvimentista, como a incorporação previdenciária dos trabalhadores 

urbanos, os projetos de investimento público em energia e transporte, o financiamento 

ao capital privado proporcionado em condições massivas e privilegiadas pelo BNDE, ou 

– durante um certo tempo – a execução integral das políticas de valorização dos preços 

internacionais do café. Com efeito, a subtração desses fluxos financeiros ao orçamento é 

considerada na literatura (LAFER, 2002; SILVA, 2000) uma das estratégias mais 

importantes de implementação das políticas desenvolvimentistas a partir do Plano de 
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Metas de Kubitschek, tanto para viabilizar o tratamento por estruturas administrativas 

ad hoc (consideradas as únicas qualificadas para levar a bom termo essas intervenções) 

quanto para reduzir as incertezas sobre a captura dos recursos pelo Congresso (pela via 

da deliberação orçamentária, precisamente) e sua destinação a finalidades outras.    

Não se trata aqui de alegar que não se alocavam recursos orçamentários à 

barganha. Ao contrário, a “administração paralela” tendia a cobrir os objetivos 

estratégicos de política pública, mas sem suprimir a parcela dos bens públicos dedicados 

à tradicional política de clientela (a exemplo da atuação paradigmática de alguns órgãos 

da administração tradicional, como o Instituto do Açúcar e do Álcool e o Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas). Em outras palavras, a negociação em torno do pork 

mantinha-se viva – a especificidade aqui desvelada é que esse potencial de pork não 

estava circunscrito ao que se manejava no orçamento, mas também envolvia uma massa 

de recursos inteiramente paralela ao orçamento tradicional, sob domínio discricionário 

por parte do Executivo (o que significa que, sobre eles, os poderes formais do 

Congresso sobre o orçamento teriam importância na melhor das hipóteses secundária).  

Neste tópico específico, é preciso lembrar para a construção de modelos 

comparativos que essa balança em 1988 não tem os mesmos pesos: no período atual, 

uma proporção muito menor da despesa e da receita pública está excluída dos processos 

formais orçamentários. Juridicamente, o princípio de universalidade orçamentária (a 

inclusão de todos os fluxos de despesas e receitas públicas no processo de decisão 

orçamentária) somente veio a ser codificado plenamente na própria Constituição de 

1988 – na realidade, foi tomado pelos constituintes como premissa fundamental de 

retomada do papel institucional do Legislativo. Em termos práticos, a sua 

materialização também ocorreu, com idas e vindas, somente nos imediatos anos pós-

Constituinte de 1988.   

Em resgate desse ponto para as nossas finalidades, a modelização que envolva 

orçamentos no período de 1946 tem que ter em conta que uma parte considerável da 

despesa pública (incluindo áreas de prioridade da política pública e de relevância na 

negociação política, e representando evidente fonte de interesse para qualquer 

parlamentar pork seeking) não compunha o orçamento e não era submetida ao 
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Legislativo: assim, as regras institucionais relativas ao processo decisório legislativo 

precisam ser relativizadas em seu impacto, pois não se aplicam senão de forma indireta 

ou secundária a esse novo universo – ao contrário da situação no pós-1988, quando 

fração muito maior da receita e da despesa opera sob o mecanismo orçamentário formal. 

Este ponto merece ser salientado também porque não localizamos, nos estudos 

comparativos dos dois períodos envolvendo o orçamento apresentados no capítulo 2, a 

consideração dessa outra importante arena de barganha da mesma mercadoria (pork) em 

torno da qual a arena orçamentária é estudada370.   

O último ponto a sugerir no âmbito dos novos modelos comparativos é uma 

revisão relativa do papel da patronagem (considerada, para esse efeito, como a 

distribuição de postos no Executivo para fins de captação de apoio ao presidente no 

Congresso por parte dos partidos beneficiados). A visão mais disseminada desse recurso 

estratégico nos modelos comparativos apresenta a patronagem como uma ferramenta 

“paralela” e relativamente independente frente à concessão de pork por meio do 

orçamento - como se patronagem e pork fossem vasos que não se comunicassem. No 

caso do Brasil de 1946, o clássico argumento sintetizado por Celso Lafer e corroborado 

por testemunhos da mais variada origem é a de que o emprego público na República 

tem um valor em si, como forma de cooptação das camadas médias urbanas para 

legitimação de um sistema de poder excludente; no período pós-1930, o projeto 

desenvolvimentista tampouco poderia prescindir desse mecanismo para captação, pela 

via do emprego público, da adesão da parcela crescente de eleitores urbanos que passou 

a ser decisiva na balança de poder no novo sistema eleitoral. Como consequência, 

durante todo o período considerado a administração pública conviveu com o engenhoso 

processo de coabitação de duas lógicas opostas dentro do aparelho estatal: a burocracia 

tradicional (instrumento de políticas públicas) e o emprego de favor. O impacto desta 

dualidade sobre a capacidade organizacional do setor público exigiu inclusive, sob 

Kubitschek, a já referida montagem de uma “administração paralela” baseada em 

núcleos ad hoc para a gestão de cada ponto do Programa de Metas. Assim, arenas como 

os institutos previdenciários, os organismos sindicais controlados pelo Estado, e a 

                                                 
370 Exceto a brevíssima menção, já abordada antes, de Lima Jr. (1977, p. 156) a investimentos que não transitavam 
pelo Orçamento da União e sim pelos entes descentralizados. 
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própria administração tradicional dos ministérios representavam, certamente, espaços 

para o acesso de redes clientelares ao benefício direto decorrente dos cargos públicos. 

Existe também, a reforçar a dualidade em que pork e patronagem são lógicas 

relativamente estanques, alguma referência na literatura à distribuição direta de pork 

como objeto exclusivo e direto das barganhas Executivo-Legislativo. São no entanto 

escassas as referências em que há precisão quanto ao momento e ao instrumento 

concretos em que a concessão de pork teria sido o objeto específico da barganha; a 

maior parte do que pôde aqui ser levantado é de natureza genérica, apontando uma 

preferência ou ambição inespecífica de terceiros (parlamentares, políticos em geral) pela 

distribuição direta de benefícios pulverizados. Outro elemento indireto de reforço à tese 

de que a concessão de pork seria autônoma em relação à interação com a máquina 

governamental, pela via da lei de orçamento, são as constatações na literatura de que a 

participação nas comissões especializadas em orçamento era vista como muito relevante 

pelos partidos políticos no Congresso Nacional 

Por outro lado, é possível encontrar-se elementos empíricos que matizam essa 

visão dualista, revelando situações nas quais a patronagem tem caráter instrumental (e 

indispensável) para a obtenção de transferências de recursos. Esta vertente inicia-se pela 

clássica visão da patronagem como meio de acesso ao policymaking propriamente dito: 

a divisão ministerial de gabinetes (com as correlativas responsabilidade e autoridade 

política) nas coalizões eleitorais e pós-eleitorais; as disputas generalizadas de cargos em 

todo o conjunto do Estado para ter acesso a poderes decisórios específicos; por fim, 

aventamos aqui até mesmo a possibilidade da utilização dos cargos para “fazer 

eleitores”, ou seja, para alavancar, por meio da utilização distorcida dos poderes dos 

cargos públicos nas localidades, as providências de arregimentação e controle de 

eleitores, que antes de 1958 eram atribuídas aos próprios partidos (LIMONGI, 2015)  

A dimensão empírica que este estudo acrescenta a essa discussão é a questão do 

controle da execução orçamentária por parte de uma autoridade central do Executivo: 

caso esta autoridade central (por delegação do presidente) possa determinar de forma 

unilateral o que se gasta ou não, minimizada estará a capacidade dos demais agentes 

públicos de determinar o fluxo de despesas e transferências (e, portanto, o impacto das 
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ofertas dos cargos desses agentes para as barganhas do presidente com partidos e 

parlamentares em busca de pork). Esta capacidade envolve, operacionalmente, duas 

características institucionais: a necessidade de autorização prévia da autoridade central 

para o desembolso de caixa, e a possibilidade dessa mesma autoridade central impor 

fisicamente limites aos saques ou desembolsos de caixa dos demais órgãos. No caso 

concreto do universo orçamentário tradicional (aquele submetido à aprovação 

legislativa), a fragilidade presidencial no controle de despesas (já comentada em 

parágrafos anteriores) era evidente no âmbito político; porém, essa não era uma 

inevitabilidade técnica nem havia falta de meios para impedi-lo, já que a 

operacionalização financeira da receita e da despesa era feita pelo Banco do Brasil sob 

ordens do Ministério da Fazenda, restando muito pouco espaço para os ministérios 

finalísticos no que tange a reter receitas arrecadadas ou realizar pagamentos sem a 

autorização prévia desse núcleo financeiro central – neste sentido, longe de fragilizar a 

posição do presidente, a arquitetura institucional da administração financeira conferia-

lhe, dentro do possível, maior poder vis-à-vis o Legislativo. Por outro lado, as 

limitações técnico-informacionais inerentes às condições tecnológicas da época 

impunham limites a essa possibilidade de controle: sob condições de escrita manual e 

sem recursos de telecomunicações, a gestão do caixa pela autoridade central tinha que 

basear-se, mesmo em termos agregados, em estimativas que continham algum grau de 

imprecisão (ainda que de alguma forma delimitado pela própria autoridade central);  

mais importante, a ausência dos controles transacionais dos atuais sistemas eletrônicos 

abria brechas para que a unidade executora na ponta assumisse compromissos junto a 

terceiros sem ter a cobertura financeira ou pagasse a credores que não fossem os 

registrados nos processos formais, sem que o órgão central possa fisicamente impedi-lo. 

Assim, o controle presidencial não conseguia de todo assegurar sobre o terreno que as 

disposições detalhadas de gasto do orçamento fossem tornadas concretas (nos termos de 

uma barganha clientelista, garantir que o dinheiro entregue a uma unidade 

administrativa fosse gasto com uma determinada obra ou subvenção de preferência do 

parlamentar e não com outra, inscrita ou não no orçamento).  Esta situação era tornada 

possível também pela ausência ou ineficácia de sanções e medidas de controle a 

posteriori quanto ao descumprimento de disposições orçamentárias ou regulamentares 
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por parte dos agentes públicos (exceto, por óbvio, a simples possibilidade de 

afastamento do cargo por decisão política do presidente), ineficácia esta que decorria de 

legislação excessivamente leniente e da gradual supressão dos poucos mecanismos de 

intervenção prévia do sistema de controle formal. Já no vasto segmento 

extraorçamentário (ou seja, autarquias, empresas públicas, despesas sem crédito 

realizadas diretamente pelo Banco do Brasil à ordem do Ministério da Fazenda), que 

representava – como vimos acima – a maior parte das despesas públicas, sequer se 

mencionam possibilidades de um controle central sobre os respectivos dirigentes, quer 

prévio, quer em momento posterior.  

Em síntese, a execução da despesa pública na ponta (ou, nos termos dos modelos 

comparativos de relações entre Poderes, as condições necessárias para garantir o 

cumprimento dos acordos formalizados no parlamento, quer em torno de política 

pública tout court, quer na estrita distribuição direta de pork) não está assegurada pela 

decisão presidencial nem muito menos pela sua formalização como crédito 

orçamentário. Desta forma, a distribuição de patronagem assume mais um objetivo: não 

apenas o benefício direto dos empregos públicos à clientela do parlamentar, e nem 

mesmo só compartilhar as grandes decisões pela participação nos gabinetes ministeriais, 

mas também conceder acesso aos cargos-chave de execução da despesa pública. No 

período de 1946 o que se infere é que, sem a garantia de aliados do parlamentar ou do 

partido em cargos-chave, nenhuma barganha orçamentária poderia ser formulada nem 

executada, quer pela impossibilidade física do presidente garantir o cumprimento 

preciso dessas barganhas quando codificadas formalmente no orçamento, quer pela 

simples ausência do instrumento de intervenção orçamentária para a maior parte da 

despesa pública do período (ou seja, barganhas envolvendo despesas em autarquias ou 

empresas sequer se podem materializar no orçamento, dependendo exclusivamente da 

ascendência sobre os respectivos dirigentes). Em contraste com a interpretação 

predominante na literatura sobre o período constitucional atual, que vê o presidente 

como virtual monopolista do acesso aos recursos públicos cuja capacidade decisória 

permitir-lhe-ia barganhar no Congresso em torno da maior parte dos recursos, e entregar 

as transferências que prometer, as observações relativas à República de 1946 sugerem 

que, por mais poderes formais que o Congresso pudesse ter sobre o orçamento, eles 
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pouco ou nada representariam em termos de pork ou influência nas políticas públicas se 

não fossem acompanhados da distribuição de cargos nas áreas correspondentes do 

Executivo para pessoas que, como agentes do interesse parlamentar na alocação dos 

recursos - refletida ou não no orçamento – ajam concretamente para implementá-la nas 

providências de realização da despesa. Em termos de especificação de modelos 

comparativos, não caberia considerar a distribuição de pork (ou, mais genericamente, a 

alocação de recursos) negociada entre Executivo e Legislativo como uma arena 

independente de uma parcela da patronagem, aquela relativa aos cargos cuja ocupação 

irá garantir ao interessado nos recursos em questão que a sua aplicação far-se-á da 

forma pactuada. Ao contrário, a segunda surge como pressuposto de viabilidade da 

primeira.  

6.3 – Desdobramentos sobre as categorias de modelos do presidencialismo de 
coalizão 

 

Por fim, cabe realizar breves observações acerca de possíveis projeções dos 

resultados desta pesquisa sobre as diferentes famílias de abordagens explicativas do 

presidencialismo de coalizão brasileiro expostas nas seções 2.3 a 2.6. Como lá se 

descreve, a literatura parte do pressuposto de que a dinâmica do sistema é 

profundamente marcada pela existência de fortes poderes de agenda presidenciais, os 

quais são elementos explicativos praticamente indissociáveis em todos os modelos. No 

entanto, os poderes presidenciais isoladamente não explicam tudo: vêm sendo 

consistentemente acompanhados da descrição de diferentes formas de formação e gestão 

de coalizões de governo por parte do presidente com o fito de alcançar maiorias 

legislativas que lhe permitam avançar a sua agenda. Essa gestão de coalizões tem sido 

vista basicamente sob duas óticas: uma, a que denominamos de “transação de 

interesses”, pela qual o presidente negocia com parlamentares (com a obrigatória 

intermediação das lideranças partidárias no Congresso, que funciona como válvula de 

segurança para garantir a ambos os lados o cumprimento do acordo) o apoio à pauta de 

políticas por ele patrocinada, em troca de bens políticos de interesse dos legisladores 

(pork, cargos ministeriais e administrativos, concessões no conteúdo da pauta de 

políticas ou uma combinação desses elementos). A segunda ótica é a que chamamos de 
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“divisão transversal” do poder ou “convergência de agendas”, pela qual o presidente 

forma uma coalizão não para defender a “sua” pauta, mas para estabelecer e defender 

conjuntamente uma agenda; sob essa visão, Executivo e Legislativo têm sua ocupação 

dividida por áreas de atuação ou de interesse de política, ficando cada área específica 

sob a autoridade de algum dos partidos da coalizão; é esse colegiado de partidos que, 

conjuntamente e em interação com o presidente, irá produzir o conteúdo final de uma 

agenda governativa, formulando as propostas legislativas, defendendo-as no Congresso 

e implementando-as no Executivo (num processo dinâmico em que podem existir 

alterações substantivas nas políticas como forma de controle recíproco e ajuste fino no 

consenso intracoalizão).  

As conclusões do presente estudo podem suscitar reflexões sobre esse quadro 

geral, ainda que sem impactos diretamente heurísticos nos modelos – afinal, boa parte 

das discussões na literatura tem por pano de fundo (ou, em muitos casos, por objetivo 

explícito) a discussão comparativa, quer com casos contemporâneos (basicamente 

latino-americanos), quer com experiências históricas anteriores. Assim, observações do 

estudo diacrônico podem também trazer insights úteis à consideração teórica. Em 

primeiro lugar, a constatação exaustiva de aumento dos poderes de agenda formal do 

Executivo é mais um reforço à visão amplamente majoritária de que o centro do jogo de 

coalizões é um presidente ativo e dotado de poderes extremamente relevantes para 

iniciar o jogo e, em muitos casos, forçar a negociação com os legisladores e os partidos.  

Já a constatação de que, materialmente, o Congresso passou a alterar menos o 

orçamento no período de 1988 do que no de 1946 (mas ainda alterando-o), em termos 

agregados e especialmente na sua composição, sugere uma inclinação para a visão de 

que existem duas agendas que, embora possam ter coincidências, não se confundem: a 

pauta de políticas públicas do presidente e a pauta dos partidos legislativos (em especial 

destaque, os partidos da coalizão, pois, como maioria, são eles que definem a resultante 

final das alterações orçamentárias no Congresso). Fortalece-se, então, a visão de uma 

transação de interesses a partir de dois pontos distintos, em contraposição aos modelos 

que pressupõem uma convergência integral de agendas (afinal, se à coalizão coubesse a 

definição total das despesas a realizar em cada área de governo, pouco provável seria 
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que as modificações substanciais demonstradas no orçamento pudessem corresponder a 

eventuais “ajustes finos” intracoalizão). No mesmo sentido operam as constatações de 

modificação da composição da despesa pelo Executivo quando da execução do 

orçamento aprovado, e do exercício unilateral da não-execução de determinadas 

despesas autorizadas (muito mais predominante em 1988) e da execução também 

unilateral de despesas não autorizadas  na lei orçamentária (de muito maior presença em 

1946, mesmo se considerados como tal os créditos extraordinários) – ou seja, se a 

agenda aprovada pelo Legislativo fosse exatamente aquela da coalizão, não haveria 

motivo para que mudanças substanciais na composição da despesa fossem introduzidas 

a posteriori por parte de quem viesse a implementá-la (seja o presidente como ator 

individual, seja o grupo político que preside cada área de governo em nome da 

coalizão).  

Já a proposição de que o presidencialismo de 1946 não funcionou como um jogo 

entre um presidente “guardião” e um Congresso “gastador”, tendo os chefes do 

Executivo, majoritariamente, um viés expansionista da despesa pública, poderia a um 

primeiro exame pender para a visão da convergência de agendas; no entanto, a própria 

existência do diferencial em relação a 1988 sugere fortemente que existe, sim, uma 

agenda própria do presidente (que, no último período, passa a incluir um controle 

macroeconômico da despesa que não ocorria no primeiro). Ou seja, se a posição do 

presidente muda tão radicalmente de uma configuração para outra (do interesse, 

compartilhado com o Congresso, por mais gasto, para a ênfase, indo contra a decisão 

original do Congresso, em contenção fiscal) e em ambos os casos há coalizão, há que se 

questionar seriamente a ideia de que a coalizão seja capaz de unificar posições de 

presidente e partidos em termos de despesa pública.  

A questão da universalidade orçamentária (e sua ostensiva inexistência na 

democracia de 1946) põe em relevo algo que parece ser uma fragilidade das duas 

famílias de modelos: como discutido na seção 2.7, as transferências de recursos públicos 

são mecanismos indispensáveis da mecânica argumentativa da abordagem de transação 

de interesses (por serem uma das ferramentas que dispõe o presidente para barganha 

com os interesses parlamentares), tanto quanto no sistema de divisão transversal de 
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poder (dado que somente por meio delas que as políticas definidas conjuntamente pela 

coalizão poderiam ser materializadas). A existência de um vasto universo de gastos 

excluído das regras formais do orçamento (e, em princípio, reservado à 

discricionariedade do Executivo) muda significativamente a dinâmica de uma 

experiência do presidencialismo de coalizão (a de 1946) e coloca a necessidade de 

incorporar nos modelos os termos de troca e a forma de transação dessas transferências 

por parte do presidente (na primeira abordagem), ou a forma de controle recíproco e 

negociação intracoalizão sobre as políticas públicas implementadas por essas 

transferências extraorçamentárias que não se submetiam à instância parlamentar de 

revisão (na abordagem da divisão transversal do poder). Caso esta lacuna não seja 

preenchida, qualquer modelo de presidencialismo de coalizão corre o risco de limitar-se 

a explicar apenas casos em que prevaleça empiricamente a hipótese forte de que pelo 

orçamento transitem a totalidade (ou a maioria substancial) dos movimentos de recursos 

públicos, tanto em termos de receitas quanto de despesas371.  Esta constatação afeta 

ainda, de outra forma, os modelos baseados em transação de interesses: a existência de 

transferências extraorçamentárias reforça a plausibilidade de modelos do tipo “caixa de 

ferramentas”, ou seja, que considerem mais de um fator explicativo para a barganha 

presidente-legisladores, frente a argumentações baseadas exclusivamente em um único 

fator (o orçamento, as nomeações para cargos públicos, ou qualquer outro)372. 

Por fim, a constatação de diferentes lógicas políticas passíveis de associação à 

patronagem na República de 1946 (quer como simples distribuição de emprego público 

e seus benefícios diretos, quer como repartição estratégica de poder ministerial, quer 

ainda como ferramenta operacional indispensável para garantir a distribuição do pork 

pactuado nos acordos de gestão da coalizão) tem reflexos diferentes para cada família 

de modelos. Por um lado, a possibilidade de que a distribuição de cargos seja 

                                                 
371 Cabendo ressaltar que a ausência da universalidade orçamentária não tem porque ser tomada como uma condição 
exclusiva de experiências históricas passadas ou do caso brasileiro: nada há que permita supor que outros países  
latinoamericanos (ou, ainda mais, africanos ou pós-soviéticos) não venham a apresentar característica semelhante – 
em especial se sua economia for dependente do setor exportador de recursos naturais como petróleo, gás ou minérios. 
Em outras palavras, se é possível em tese levantar a hipótese de que o caso de 1946 é excepcional pela ausência da 
universalidade orçamentária, é igualmente possível – e, ousamos dizer, mais provável à vista dos possíveis exemplos 
contemporâneos – considerar que o amplo grau de universalidade verificado em 1988 é que seja excepcional.  
372 Naturalmente, isso não desqualifica estudos específicos sobre o impacto isolado de cada um desses fatores, que 
são instrumentos válidos para construir a abordagem multifatorial. Apenas ressalta a necessidade de que tais estudos 
sejam desenhados e interpretados como derivadas parciais de um possível modelo mais geral. 
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indissociável da implementação das políticas públicas associadas aos acordos de 

coalizão vai em reforço a toda a visão teórica de convergência de agendas, inteiramente 

baseada no compartilhamento integral dos espaços de decisão da administração pública 

(tanto orçamentários quanto nos postos administrativos). De outro, embora não 

contradizendo as teorias baseadas em transação de interesses, exige uma formulação 

mais precisa dos termos de implementação dessa transação: a própria viabilidade do uso 

de pork como ferramenta de barganha do presidente com parlamentares em proporções 

relevantes passa a depender, em alguma medida, de um certo controle dos partidos 

sobre a distribuição de cargos com poder sobre a execução das despesas (ou, 

alternativamente, de um forte grau de controle centralizado por parte do presidente 

sobre o processo operacional de execução financeira da despesa que o habilite a 

monitorar e garantir o cumprimento de tais acordos mesmo sem a mobilização partidária 

dos executantes na ponta373). Em qualquer caso, também se reforça aqui a visão 

multifatorial da “caixa de ferramentas” de gestão da coalizão, uma vez que se destaca 

em grande parte dos casos a necessidade de que pelo menos duas ferramentas (as 

transferências de recursos e a distribuição de cargos) sejam consideradas de forma 

simultânea para que o jogo de barganhas seja tomado como possível pelos atores.   

                                                 
373 Esta última condição depende da disponibilidade de recursos tecnológicos e informacionais bastante sofisticados 
no sistema técnico-administrativo de gestão financeira e orçamentária, o que sugere que será empiricamente plausível 
somente em alguns países (e, certamente, somente em experiências históricas contemporâneas, pois tais recursos 
eram fisicamente inexistentes em décadas anteriores).   
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APÊNDICE 1 - Parâmetros para comparação dos dados de poderes presidenciais 
orçamentários com o levantamento internacional de Wehner (2010) 

 
 

Neste apêndice, indicamos os parâmetros e métodos utilizados para a 

comparação dos dados empíricos levantados no capítulo 4 com a base de dados de 

Wehner (2010). Em primeiro lugar, os critérios comparados são os que coincidem nos 

dois levantamentos, excluindo-se aqueles que constam em um e não em outro. De um 

lado, a grade de critérios desse autor deixa de fora alguns parâmetros mais gerais de 

processo legislativo que adotamos para efeitos de nosso estudo, tais como os poderes de 

veto do Executivo374 e iniciativa375 e o caráter unicameral ou bicameral da tramitação. 

Naturalmente, esses quesitos não abordados são deixados de fora na comparação. 

Quanto à participação das comissões, Wehner não contempla categorias referentes ao 

seu poder relativo vis-à-vis o Plenário, limitando-se à sua existência e especialização 

informativa, pelo que esse critério não é utilizado para compor a medida do papel das 

comissões.  

 Por outra parte, Wehner inclui um quesito relativo à qualidade da informação 

orçamentária disponível ao Legislativo, considerando-a de efeitos informacionais 

                                                 
374 Por considerar tal prerrogativa system-specific dos países presidencialistas, o que inviabilizaria a comparação com 
os casos presidencialistas que são a maioria de sua amostra de países da da OCDE, além de apontar que essa 
característica é contestada na teoria como fator de moderação fiscal (WEHNER, 2010, p. 19) 
375 Por considerar irrelevante a hipótese de não-apresentação da proposta por parte do Executivo:  

Quarto, eu presumo que o executivo faz o primeiro movimento e formaliza uma proposta orçamentária que 
tem que ser aprovada pelo parlamento. Sem essa suposição, os poderes de emenda não seriam 
importantes, pois o parlamento poderia simplesmente elaborar um orçamento de acordo com suas 
preferências. Na prática, a tarefa de propor um orçamento para debate no parlamento é tipicamente 
delegada ao executivo. Embora alguns parlamentos mantenham poderes formais para propor o orçamento 
eles mesmos, poucos têm a necessária capacidade técnica (Schick 2002). Von Hagen (1992: 41) aponta 
que ´essa possibilidade não tem importância prática´. A hipótese de poder propositivo do executivo é muito 
realista.  
Fourth, I assume that the executive makes the first move and tables a budgetary proposal that has to be 
approved by the legislature. Without this assumption, amendment powers would not be important as the 
legislature could simply draft a budget according to its preferences. In practice, the task of drafting a 
budget for debate in the legislature is typically delegated to the executive.  While some legislatures retain 
formal powers to draft a budget on their own, few have the prerequisite technical capacity (Schick 2002). 
Von Hagen (1992: 41) notes that 'this possibility is of no practical importance'. The assumption of 
executive proposal power is very realistic.(WEHNER, 2010, p. 20, tradução nossa) 
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relevantes376. Este quesito não é incluído em nossa grade de critérios porque não é 

suscetível de comparação diacrônica nos termos em que aqui a realizamos: ainda que 

seja possível em tese compilar o dado da métrica que o autor utiliza, o grau de 

complexidade da informação orçamentária cresceu entre os dois períodos históricos, 

com a sofisticação de sua estrutura informacional, ao tempo em que a capacidade de 

processamento automatizado dessa informação multiplicou-se em proporções 

incomparáveis. Desta forma, a capacidade informacional de um parlamento377 somente 

pode ser comparada com outros que tenham o mesmo grau de recursos tecnológicos e 

enfrentem orçamentos de complexidade similar no que tange à estrutura e dimensão da 

informação manejada - o que evidentemente impede qualquer comparação significativa 

entre uma organização contemporânea e outra que operava nas décadas de 40 e 50 do 

século passado.  

Em qualquer caso, os dados de Wehner são codificados em uma escala de 0 a 10 

ordenada em função do grau de poderes do Legislativo (“todas as  variáveis estão 

codificadas num intervalo entre zero (a menos favorável sob uma perspectiva do 

legislativo) e dez (a mais favorável)” - WEHNER, 2010, p. 46, tradução nossa)378. 

Portanto, para fins de comparabilidade, suas escalas deverão ser reduzidas ao intervalo 

0-1, devendo-se ainda converter cada valor em seu complemento (subtraindo-a de 1), 

pois nossa abordagem é a de mapear exatamente o pólo inverso, ou seja, os poderes 

presidenciais.  

Serão ao final contrapostas a estatística descritiva de cada critério e a média 

simples dos mesmos, tal como também se fez no capítulo 4. Naturalmente, a construção 

de índices compostos é passível de várias metodologias de composição, inclusive pela 

possível substitutibilidade entre os diferentes elementos do cálculo (a discussão 

estendida da transformação de indicadores individuais em um índice composto está em 

Wehner, 2010, pp. 51-53). Para efeito das conclusões teóricas necessárias ao texto, no 

                                                 
376 Embora a sua medição não seja direta, mas por meio de uma proxy representada pelo tamanho do staff de 
assessoria institucional direta (legislative budget office) do parlamento em questão, que seria um outro instrumento 
capaz de reduzir a assimetria informacional (WEHNER, 2010, p. 41).  
377 Seja ela medida diretamente pela qualidade intrínseca da documentação orçamentária disponibilizada aos 
legisladores, seja por meio da proxy adotada por Wehner. 
378 “all variables are coded on a range between zero (the least favourable from a legislative perspective) and ten (the 
most favourable” (WEHNER, 2010, p. 46) 
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entanto, afiguram-se suficientes as métricas simples aqui apontadas, estando os dados 

originais disponíveis neste Apêndice para subsidiar a elaboração de indicadores com 

outras metodologias.  

Assim, os quesitos comensuráveis nos dois levantamentos organizam-se da 

forma seguinte: 

TABELA 10 – CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA COMPARAÇÃO INTERNACIONAL 

CRITÉRIOS DEFINIDOS NO CAP. 4 
VARIÁVEIS ADOTADAS POR WEHNER 

(2010, pp.143-144)  

Iniciativa da proposta orçamentária --------- 

Consequências da não-apresentação de proposta 
orçamentária 

--------- 

Escolha dos membros das comissões que votam 
os pareceres ao orçamento 

--------- 

Tramitação bicameral ou não --------- 

Participação de Comissões especializadas na 
matéria 

Committees (com adaptações) 

Poder das comissões para deliberar sobre 
projetos 

--------- 

Simetria entre os poderes das duas Casas 
Legislativas 

--------- 

Consequências da não-aprovação da lei 
orçamentária 

Reversion 

Poder de legislar unilateralmente (“poder de 
decreto”) sobre orçamento - abrangência 

Flexibility (com adaptações) 

Caráter meramente autorizativo do orçamento Flexibility (com adaptações) 

Tempo disponível para exame da proposta 
orçamentária pelo Legislativo 

Time 

Capacidade do Legislativo emendar 
materialmente a proposta orçamentária 

Powers 

Poder de veto --------- 

Maioria necessária para derrubar o veto --------- 

--------- Quality of budget documentation 

OBS: “--------” : Não utilizada para comparação 
Fonte: Elaboração própria (coluna da direita a partir de Wehner, 2010, pp. 143-144) 

 

Alguns dos quesitos apontados acima necessitam de uma conciliação parcial 

para fins de comensurabilidade. Os diferentes graus de modificação do orçamento pelo 

Executivo são tratados por Wehner por meio de uma única variável: “Flexibilidade do 
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executivo durante a execução”. Esta variável é construída pela combinação linear de 

três indicadores com o mesmo peso (WEHNER, 2010, p. 49): 

1) a possibilidade de realocação de recursos de um programa para outro sem a 

aprovação parlamentar (WEHNER, 2010, p. 48379), com valores “sim” ou 

“não”; para este quesito, utilizamos a tabela de valores da variável “Poder de 

decreto - abrangência”, computando “sim” para valores até 0,5 e “não” para 

valores superiores. No caso brasileiro, os dois períodos contemplariam 

“não”, somando zero ao indicador final. 

2) a existência de um “fundo de reserva” de finalidade indefinida passível de 

ser utilizado pelo Executivo de forma discricionária para cobrir despesas não 

previstas no orçamento380, com valores “sim” ou “não”; para este quesito, 

utilizamos exatamente a mesma medida a partir de “Poder de decreto – 

abrangência” (“sim” para valores até 0,5 e “não” para valores maiores), uma 

vez que se trata simplesmente de um outro mecanismo para implementar a 

mesma prerrogativa de alteração unilateral do orçamento por parte do 

Executivo. 

3) a possibilidade do executivo negar a execução de despesas previstas no 

orçamento381  – trata-se exatamente do quesito “Caráter meramente 

autorizativo do orçamento” (“sim” para valor 1 e “não” para valor 0). No 

caso brasileiro, ambos os períodos revelam um valor “sim”. 

Desta forma, os dois períodos brasileiros teriam, nessa escala original de 

Wehner, valores semelhantes: numa amplitude de 0 a 1, os poderes legislativos seriam 

de 0,33 (equivalente numérico às respostas “não, “não” e “sim” ao quesito. Como se 

verá adiante, para comparação com a escala aqui adotada, deve-se utilizar o 

                                                 
379 “whether there is scope for appropriations to be reallocated from one programme to another without parliamentary 
approval”  (WEHNER, 2010, p. 48) 
380  “whether the annual budget inc1udes any central reserve funds to meet unforeseen expenditures” (WEHNER, 
2010, p. 48) 
381 “whether the executive may withhold funds that are appropriated, but not available on a legal or entitlement basis, 
without legislative consent” (WEHNER, 2010, p. 49) 
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complemento em relação a 1, sendo portanto de 0,67 o valor utilizado para compor o 

quadro comparativo nos dois casos nacionais. 

Já o critério de estrutura de comissões adotado por Wehner (2010, pp. 49-50), 

como já discutido na descrição do quesito aqui empregado, incorpora uma estrutura de 

mensuração bastante mais sofisticada, tomando em conta três características distintas de 

especialização. Optamos por uma versão mais resumida desse critério para fins da 

análise principal deste estudo, pelas razões lá expostas, o que torna necessária uma 

adaptação apenas para fins desta comparação com a base de dados internacionais de 

Wehner. Este critério de Wehner é construído pela combinação linear de três 

indicadores com o mesmo peso (para facilidade de compreensão numérica, descrevemos 

o indicador com valor de 0 a 1 e cada componente com valor de 0 a 0,33), cada um 

denotando um subconjunto específico da especialização de que dispõe o parlamento 

para decidir e fazer cumprir a decisão alocativa orçamentária: 

1) a existência uma de comissão especificamente dedicada à deliberação 

orçamentária (não compartilhada com outras matérias alheias a esse foco) – 

“budget committee” – com valor 0 se não há comissão e 0,33 se há 

2) a existência de uma comissão especificamente dedicada à fiscalização, 

controle e auditoria - “audit committee” (não compartilhada com outras 

matérias alheias a esse foco), com valor 0 se não há nada semelhante, 0,17 se 

há uma subcomissão de auditoria dentro de comissão especializada em 

orçamento, e 0,33 se há uma comissão especificamente de auditoria; 

3) a intervenção deliberativa das comissões temáticas (com competências em 

cada área de política pública) na distribuição do orçamento da respectiva 

área de jurisdição, com valor 0 se as comissões setoriais não têm poder 

deliberativo sobre o orçamento de sua área de juriscição, e 0,33 se têm.  

Este critério requer adaptação mais cuidadosa. Primeiro, pelo fato de que a 

tramitação brasileira é bicameral, cada indicador deve ser composto de duas frações de 

igual peso relativas a cada uma das Casas do Congresso. Desdobrando cada um 
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individualmente, com vistas a construir um indicador para os casos brasileiros 

compatível com os critérios originais382: 

1) a existência uma de comissão especificamente dedicada à deliberação 

orçamentária (não compartilhada com outras matérias alheias a esse foco) – 

“budget committee” – com valor 0 se não há comissão e 0,33 se há 

a. Para o período de 88, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO) acumula as 

atribuições de comissão especializada de deliberação orçamentária e 

de fiscalização (e nenhuma outra mais): esta configuração indica um 

valor de 0,33 do indicador. 

b. Para o Congresso de 46, o Senado teve durante todo o período a 

Comissão de Finanças com a competência para deliberação das 

matérias orçamentárias, cumulada com todas as outras competências 

em temas financeiros, tributários e econômicos, aplicando-se o valor 

0 para esse critério. Na Câmara, entre 1947 e 1955 a situação foi 

igual à do Senado (uma só Comissão de Finanças e Orçamento com 

competências orçamentárias e econômico-financeiras). Entre 1955 e 

1963, funcionou a Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira 

com competências apenas orçamentárias e de fiscalização (ensejando 

uma pontuação de 0,33 para este quesito). Portanto, por metade do 

período o indicador teve valor 0 e na outra metade de 0,33, o que 

torna necessária alguma imputação de valor (a média entre os dois 

valores – 0,17 - afigura-se razoável, tendo em vista a divisão 

basicamente igualitária do tempo entre as duas situações). A 

pontuação total do quesito, portanto, é a média entre o valor do 

Senado (0) e o valor da Câmara (0,17), resultando em 0,09. 

2) a existência de uma comissão especificamente dedicada à fiscalização, 

controle e auditoria - “audit committee” (não compartilhada com outras 
                                                 

382 Dados empíricos para o caso brasileiro extraídos de HIPPOLITO (1985, pp. 66-67 e 286-292) e BRUSCO (2006, 
pp. 176-179, 196-197, 244-245 e 247-252). 
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matérias alheias a esse foco), com valor 0 se não há nada semelhante, 0,17 se 

há uma subcomissão de auditoria dentro de comissão especializada em 

orçamento, e 0,33 se há uma comissão especificamente de auditoria:  

a. Para o período de 88, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO) acumula as 

atribuições de comissão especializada de deliberação orçamentária e 

de fiscalização (e nenhuma outra mais): trata-se de um ponto 

intermediário entre não ter qualquer comissão e ter uma comissão 

exclusivamente especializada e auditoria e fiscalização, o que sugere 

valor análogo à situação intermediária proposta por Wehner (0,17) 

b. Para o Congresso de 46, o Senado não teve qualquer comissão com a 

competência específica de fiscalização (a Comissão de Finanças 

exercia jurisdição na matéria orçamentária e demais temas 

econômicos, financeiros e tributários). Na Câmara, entre 1947 e 1955 

a situação foi igual à do Senado (uma só Comissão de Finanças e 

Orçamento com competências orçamentárias e econômico-

financeiras). Entre 1955 e 1963, funcionou a Comissão de Orçamento 

e Fiscalização Financeira com competências apenas orçamentárias e 

de fiscalização (ensejando uma pontuação de 0,17 para este quesito). 

Somente em 1963 (último ano do período) começou a funcionar uma 

comissão autônoma especializada em fiscalização (Comissão de 

Fiscalização Financeira e Tomada de Contas)383. Portanto, por 

                                                 
383 É verdade que durante todo o período funcionou uma “Comissão de Tomada de Contas”, cujo papel regimental 
era “opinar sobre os atos do Tribunal de Contas e apresentar os necessários projetos de lei” (Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados – 1947, art. 33, § 17”, e “opinar sobre a prestação de contas do Presidente da República e os 
atos do Tribunal de Contas” (Regimento Interno da Câmara dos Deputados – 1949, art. 27 § 10) – BRUSCO, p. 343-
344. No entanto, e a contrariu sensu, esse mandato formal era essencialmente reativo e incapaz de ensejar atividades 
de fiscalização: os atos do Tribunal de Contas (culminados com o Parecer à prestação de contas anual do Presidente 
da República), cujo exame era o único mandato da Comissão, representavam tão somente intervenções formais, 
defasadas, sobre a escrita contábil apresentada pelo próprio Executivo (isso quando a apresentava, dado que atrasos e 
omissões eram constantes), sem a prerrogativa legal e sem os meios técnicos e humanos de realizar fiscalização direta 
e buscar informação por iniciativa própria. Esta precariedade na capacidade fiscalizatória desse mecanismo de 
controle formal era objeto de frequentes lamentações por parte do Tribunal de Contas (CG 47, p. 167; CG49; p. 182 
CG 50 p. 206; CG56 p. 25; CG59, pp. 79-80; CG61, pp. 140-146) e da própria Comissão de Tomada de Contas - em 
seu Parecer às contas presidenciais do exercício de 1951, o Relator Deputado Brochado da Rocha denunciava que; 

“Para que a desconfiança do nobre relator possa ser superada, será necessário criar no país duas 
organizações - uma, do Poder Executivo, para praticar os atos de administração, realizando despesas; 
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metade do período o indicador teve valor 0 e na outra metade de 0,17 

(desconsiderando-se o breve intervalo final, que pela sua pequena 

duração não tem como ser considerado), o que torna necessária 

alguma imputação de valor (a média entre os dois valores – 0,9 - 

afigura-se razoável, tendo em vista a divisão basicamente igualitária 

do tempo entre as duas situações). A pontuação total do quesito, 

portanto, é a média entre o valor do Senado (0) e o valor da Câmara 

(0,09), resultando em 0,05. 

                                                                                                                                               
outra, do Tribunal de Contas, para em ato contínuo conferir, controlar, examinar, esmiuçar, devassar um a 
um todos aqueles atos, constatar sua perfeita conformidade com a legislação, verificar a exatidão das 
operações aritméticas, assistir fisicamente a realização dos pagamentos e depois atestar. com a segurança 
e a certeza do testemunho presencial, que realmente as contas estão certas, a despesa foi de fato feita, a lei 
foi obedecida. O Tribunal de Contas seria - na vontade do nobre Relator - um novo São Tomé, a ver para 
crer! 
Mas a legislação vigente não determina que assim se faça. 
Manda a Lei Orgânica do Tribunal de Contas que, uma vez publicadas a lei orçamentária e os créditos 
suplementares, sejam registrados e automàticamente distribuídos a diversas repartições que especifica os 
créditos destinados a atender despesas com: vencimentos, subsídios, salários e outras vantagens com o 
pessoal ativo, em disponibilidade, aposentado, jubilado, reformado, pensionista: sentenças judiciárias: 
dívida interna e externa consolidada, todos os créditos atribuídos aos Ministérios da Guerra, Marinha e 
Aeronáutica, bem como ao Território de Fernando Noronha e às Estradas de Ferro da União bem como as 
dotações para aquisição de material permanente e de consumo destinado a atender aos serviços públicos 
civis da União. Dessas dotações, as destinadas ao pessoal e à divida serão apuradas nas tomadas de 
contas dos respectivos tesoureiros ou pagadores. 
A tomada de contas tem inicio com a remessa dos documentos ao Tribunal de Contas, seis meses após o 
encerramento do exercício. Como essa Corte, em março e abril - seu prazo para emitir o parecer prévio às 
contas do exercício anterior – poderia dispôr de todos os elementos para o confronto entre seus registros e 
os balanços da Contadoria Central?  
Cabe ao Executivo a culpa disso? Ou o Tribunal de Contas? 
Evidentemente não A culpa cabe ao próprio Legislativo que não proveu ainda sobre o assunto e permite 
que a legislação sôbre contabilização das despesas públicas e prestação de contas consignem dispositivos 
contraditórios ou anódinos que tumultuam ou frustram os contrôles desejáveis. 
Na espécie, o Congresso Nacional vem de agravar a situação, pois votou lei criando um regime especial 
para o uso e prestação de contas dos créditos movimentados pelo Ministério da Agricultura (lei n° 1.489, 
de 10 de dezembro de 1951). A legislação vigente não inclui na fiscalização do Tribunal de Contas as 
empresas incorporadas ao patrimônio da União e as sociedades de economia mista. (BRASIL. CÂMARA 
DOS DEPUTADOS, 1953, p. 6).  

Esta realidade de controles meramente formais, que a longa citação acima descreve de forma clara, pode vir a ter 
algum tipo de impacto político a posteriori quando do pronunciamento anual sobre as contas de governo, o que terá 
efeitos constitucionais de natureza política. Porém, não corresponde, a nosso ver, ao conceito de fiscalização 
parlamentar inerente a esse quesito, que pressupõe capacidade formal e material de intervenção autônoma sobre o 
Executivo no sentido da obtenção de informação e esclarecimento de situações fáticas de interesse dos parlamentares. 
Por estas razões, mantemos a posição de que inexiste comissão com mandato explícito de fiscalização, nos termos da 
escala de Wehner, até a criação da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira.  
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3) a intervenção deliberativa das comissões temáticas: não existiu em nenhuma 

das Casas brasileiras, durante todos os períodos examinados – o valor é zero.  

Por conseguinte, os indicadores brasileiros relativamente ao papel das comissões 

seriam:  

a) para o período de 88, o somatório 0,33 + 0,17 + 0 = 0,50 

b) para o período de 46, o somatório 0,09 + 0,05 + 0 = 0,14 

Os dados originais de Wehner são os seguintes384:  

TABELA 11 - INDICADORES ORIGINAIS (WEHNER, 2010) 

Legislatura Variáveis 
Powers Reversion Flexibility Time Committees 

Australia 2,5 3,3 0,0 0,0 6,7 
Austria 10,0 6,7 6,7 3,3 6,7 
Belgium 10,0 10,0 0,0 0,0 8,3 
Cana da 2,5 3,3 0,0 0,0 6,7 
Czech Republic 10,0 6,7 0,0 3,3 5,0 
Denmark 10,0 6,7 3,3 6,7 6,7 
Finland 10,0 0,0 6,7 3,3 3,3 
France 2,5 0,0 0,0 3,3 5,0 
Germany 10,0 6,7 3,3 6,7 5,0 
Greece 0,0 6,7 0,0 0,0 5,0 
Hungary 10,0 10,0 6,7 3,3 10,0 
Iceland 10,0 0,0 6,7 3,3 3,3 
Ireland 0,0 0,0 3,3 0,0 6,7 
Italy 10,0 0,0 3,3 3,3 3,3 
Japan 2,5 10,0 6,7 3,3 6,7 
Luxembourg 10,0 10,0 0,0 3,3 6,7 
Mexico 7,5 10,0 0,0 0,0 6,7 
Netherlands 10,0 6,7 6,7 6,7 3,3 
New Zealand 2,5 3,3 6,7 0,0 3,3 
Norway 10,0 10,0 6,7 3,3 6,7 
Poland 7,5 0,0 0,0 3,3 6,7 
Portugal 10,0 6,7 0,0 3,3 3,3 
Slovak 
Republic 10,0 0,0 3,3 3,3 3,3 
South Korea 2,5 6,7 3,3 3,3 3,3 

                                                 
384 Já excluída, conforme acima explicado, a variável research, que busca medir indiretamente a qualidade da 
documentação orçamentária disponível ao Legislativo e que não vai ser usada em nossa comparação. 
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Spain 5,0 6,7 3,3 3,3 5,0 
Sweden 10,0 10,0 6,7 3,3 6,7 
Switzerland 10,0 10,0 10,0 3,3 3,3 
Turkey 5,0 10,0 0,0 3,3 3,3 
United 
Kingdom 2,5 3,3 3,3 0,0 3,3 
United States 10,0 10,0 6,7 10,0 6,7 

Fonte: WEHNER, 2010, pp 60-61.  

Conforme detalhado no Capítulo 4 e neste apêndice, as variáveis Flexibility e 

Committees são indicadores compostos cujos valores desagregados são expostos na 

tabela 12 abaixo 385:  

TABELA 12  - INDICADORES ORIGINAIS (WEHNER, 2010) - DETALHAMENTO DA 
COMPOSIÇÃO 

Legislatura Componentes de Flexibility Componentes de Committees 

Withhold Virement Reserve Budget Sectoral Audit 

Australia 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 3,3 
Austria 3,3 3,3 0,0 3,3 0,0 3,3 
Belgium 0,0 0,0 0,0 3,3 3,3 1,7 
Cana da 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 3,3 
Czech Republic 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 1,7 
Denmark 3,3 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 
Finland 3,3 3,3 0,0 3,3 0,0 0,0 
France 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 1,7 
Germany 0,0 0,0 3,3 3,3 0,0 1,7 
Greece 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 1,7 
Hungary 3,3 3,3 0,0 3,3 3,3 3,3 
Iceland 3,3 3,3 0,0 3,3 0,0 0,0 
Ireland 0,0 0,0 3,3 3,3 0,0 3,3 
Italy 3,3 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 
Japan 3,3 3,3 0,0 3,3 0,0 3,3 
Luxembourg 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 
Mexico 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 
Netherlands 3,3 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0 
New Zealand 3,3 3,3 0,0 3,3 0,0 0,0 
Norway 3,3 3,3 0,0 3,3 3,3 0,0 
Poland 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 
Portugal 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 
Slovak Republic 0,0 0,0 3,3 3,3 0,0 0,0 
South Korea 3,3 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 
Spain 3,3 0,0 0,0 3,3 0,0 1,7 

                                                 
385 Esta tabela desagregada é incluída tão somente para demonstração da composição dos indicadores utilizados por 
Wehner, possibilitando a eventual utilização dos dados originais para composição a partir de outras metodologias. 
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Sweden 3,3 3,3 0,0 3,3 3,3 0,0 
Switzerland 3,3 3,3 3,3 3,3 0,0 0,0 
Turkey 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 
United Kingdom 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3 
United States 3,3 3,3 0,0 3,3 3,3 0,0 

Fonte: WEHNER, 2010, pp 62-63.  

 

Transformando os dados originais para a escala de poderes presidenciais adotada 

neste trabalho (dividindo os valores por 10 e calculando seu complemento em relação a 

1):  

TABELA 13 - INDICADORES ORIGINAIS (WEHNER, 2010) TRANSFORMADOS 
PARA A ESCALA ADOTADA NO CAP. 4 

Legislatura Variáveis Média das 
variáveis 

Powers Reversion Flexibility Time Committees 

Australia 0,75 0,67 1 1 0,33 0,75 
Austria 0 0,33 0,33 0,67 0,33 0,33 
Belgium 0 0 1 1 0,17 0,43 
Canada 0,75 0,67 1 1 0,33 0,75 
Czech Republic 0 0,33 1 0,67 0,5 0,50 
Denmark 0 0,33 0,67 0,33 0,33 0,33 
Finland 0 1 0,33 0,67 0,67 0,53 
France 0,75 1 1 0,67 0,5 0,78 
Germany 0 0,33 0,67 0,33 0,5 0,37 
Greece 1 0,33 1 1 0,5 0,77 
Hungary 0 0 0,33 0,67 0 0,20 
Iceland 0 1 0,33 0,67 0,67 0,53 
Ireland 1 1 0,67 1 0,33 0,80 
Italy 0 1 0,67 0,67 0,67 0,60 
Japan 0,75 0 0,33 0,67 0,33 0,42 
Luxembourg 0 0 1 0,67 0,33 0,40 
Mexico 0,25 0 1 1 0,33 0,52 
Netherlands 0 0,33 0,33 0,33 0,67 0,33 
New Zealand 0,75 0,67 0,33 1 0,67 0,68 
Norway 0 0 0,33 0,67 0,33 0,27 
Poland 0,25 1 1 0,67 0,33 0,65 
Portugal 0 0,33 1 0,67 0,67 0,53 
Slovak Republic 0 1 0,67 0,67 0,67 0,60 
South Korea 0,75 0,33 0,67 0,67 0,67 0,62 
Spain 0,5 0,33 0,67 0,67 0,5 0,53 
Sweden 0 0 0,33 0,67 0,33 0,27 
Switzerland 0 0 0 0,67 0,67 0,27 
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Turkey 0,5 0 1 0,67 0,67 0,57 
United Kingdom 0,75 0,67 0,67 1 0,67 0,75 
United States 0 0 0,33 0 0,33 0,13 

Fonte: Elaboração própria a partir da Tabela 12 

Construindo os indicadores comparáveis para os dois casos brasileiros: 

TABELA 14 - INDICADORES BRASILEIROS COMPARÁVEIS COM A ESCALA DE 
WEHNER 

Legislatura Variáveis Média das 
variáveis 

Powers Reversion Flexibility Time Committees 

Brasil 1946-1964 0,00 0,33 0,67 0,00 0,14      0,23  
Brasil 1988 0,25 0,67 0,67 0,67 0,50      0,55  

Fonte: Elaboração própria a partir da Tabela 1 e dos critérios 
especificados neste Apêndice 1 e no Cap. 4 

 

O mapa final consta da tabela abaixo, com os poderes legislativos 

presidenciais386 em matéria orçamentária ordenados de forma decrescente pela média 

simples dos indicadores: 

TABELA 15 - PODERES DO EXECUTIVO NO PROCESSO LEGISLATIVO 
ORÇAMENTÁRIO - COMPARAÇÃO INTERNACIONAL 

Legislatura 
Variáveis Média 

das 
variáveis Powers Reversion Flexibility Time Committees 

Ireland 1 1 0,67 1 0,33 0,80 
France 0,75 1 1 0,67 0,5 0,78 
Greece 1 0,33 1 1 0,5 0,77 
United Kingdom 0,75 0,67 0,67 1 0,67 0,75 
Australia 0,75 0,67 1 1 0,33 0,75 
Canada 0,75 0,67 1 1 0,33 0,75 
New Zealand 0,75 0,67 0,33 1 0,67 0,68 
Poland 0,25 1 1 0,67 0,33 0,65 
South Korea 0,75 0,33 0,67 0,67 0,67 0,62 
Italy 0 1 0,67 0,67 0,67 0,60 
Slovak Republic 0 1 0,67 0,67 0,67 0,60 
Turkey 0,5 0 1 0,67 0,67 0,57 
Brasil 1988 0,25 0,67 0,67 0,67 0,5 0,55 
Finland 0 1 0,33 0,67 0,67 0,53 
Iceland 0 1 0,33 0,67 0,67 0,53 

                                                 
386 Ou seja, relativos aos poderes do Executivo, que no caso dos muitos regimes parlamentaristas contidos na amostra de Wehner 
referem-se naturalmente aos poderes do primeiro-ministro ou do gabinete. 
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Portugal 0 0,33 1 0,67 0,67 0,53 
Spain 0,5 0,33 0,67 0,67 0,5 0,53 
Mexico 0,25 0 1 1 0,33 0,52 
Czech Republic 0 0,33 1 0,67 0,5 0,50 
Belgium 0 0 1 1 0,17 0,43 
Japan 0,75 0 0,33 0,67 0,33 0,42 
Luxembourg 0 0 1 0,67 0,33 0,40 
Germany 0 0,33 0,67 0,33 0,5 0,37 
Austria 0 0,33 0,33 0,67 0,33 0,33 
Denmark 0 0,33 0,67 0,33 0,33 0,33 
Netherlands 0 0,33 0,33 0,33 0,67 0,33 
Switzerland 0 0 0 0,67 0,67 0,27 
Norway 0 0 0,33 0,67 0,33 0,27 
Sweden 0 0 0,33 0,67 0,33 0,27 
Brasil 1946-1964 0 0,33 0,67 0 0,14 0,23 
Hungary 0 0 0,33 0,67 0 0,20 
United States 0 0 0,33 0 0,33 0,13 

Fonte: Elaboração própria a partir das Tabelas 13 e 14 

 

A posição relativa dos indicadores pode ser visualizada com mais facilidade em 

gráficos, iniciando pela média simples de todos os indicadores considerados: 



307 
 

 

FIGURA 13 - INDICADORES DE PODERES PRESIDENCIAIS  

BRASIL EM PERSPECTIVA COMPARATIVA – MÉDIA GERAL 

Fonte: Elaboração própria a partir da Tabela 15 

 

A mesma posição relativa pode ser observada desagregando-se cada um dos 

indicadores individuais em gráfico próprio: 
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FIGURA 14 - INDICADORES DE PODERES PRESIDENCIAIS COMPARADOS  

INDICADOR DE PODERES DO LEGISLATIVO PARA EMENDAR O 
ORÇAMENTO 

Fonte: Elaboração própria a partir da Tabela 15 

FIGURA 15 - INDICADORES DE PODERES PRESIDENCIAIS COMPARADOS 
CONSEQUÊNCIAS DA NÃO-APROVAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 

Fonte: Elaboração própria a partir da Tabela 15 
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FIGURA 16- - INDICADORES DE PODERES PRESIDENCIAIS COMPARADOS – 
FLEXIBILIDADE DO EXECUTIVO PARA ALTERAR O ORÇAMENTO 

UNILATERALMENTE NA EXECUÇÃO 

Fonte: Elaboração própria a partir da Tabela 15 

FIGURA 17- INDICADORES DE PODERES PRESIDENCIAIS COMPARADOS – 
TEMPO DISPONÍVEL AO LEGISLATIVO PARA EXAME DA PROPOSTA  

Fonte: Elaboração própria a partir da Tabela 15 
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FIGURA 18 - INDICADORES DE PODERES PRESIDENCIAIS COMPARADOS - 
EXISTÊNCIA DE COMISSÕES LEGISLATIVAS ESPECIALIZADAS 

Fonte: Elaboração própria a partir da Tabela 15 
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APÊNDICE 2 - Fontes e organização dos dados orçamentários 
 

A2.1 – Fontes e critérios no levantamento e organização dos dados 

O objeto deste levantamento empírico são os valores de receitas e despesas 

envolvidos na elaboração e execução dos orçamentos da União nos períodos de vigência 

das Constituições democráticas de 1946 e 1988.  

Inicialmente, cabe esclarecer as razões dos limites temporais utilizados para a 

coleta e apresentação dos dados. Em relação ao primeiro período, os dois anos extremos 

(1946 e 1964) são excluídos de forma automática: o orçamento de 1946 não foi 

decidido, nem majoritariamente executado, sob a vigência da Constituição democrática, 

que só entrou em vigor a partir de 18 de setembro daquele ano; de igual modo, o 

orçamento de 1964 foi executado e modificado a partir de primeiro de abril daquele ano 

sob novo marco alheio às regras constitucionais. Em ambos os casos, portanto, não se 

pode analisar o funcionamento das instituições democráticas a partir de resultados do 

funcionamento das ordens autoritárias que lhes antecederam ou sucederam.  

Já quanto ao período atual, é preciso um exame mais cuidadoso. No extremo 

inicial, e considerando os mesmos argumentos, estar-se-ia diante da impossibilidade de 

considerar os orçamentos de 1988 e até mesmo 1989 (este último, dado que sua 

deliberação encontrava-se em pleno andamento em outubro de 1988). Quanto aos 

seguintes, embora em tese fosse concebível iniciar com dados a partir de 1990, há 

limitações empíricas significativas para a sua utilização. Uma delas é, simplesmente, o 

quadro próximo à hiperinflação: com inflação a taxas tão elevadas como as do período 

anterior a 1995387, a própria capacidade de qualquer demonstrativo elaborado em bases 

                                                 
387 A sequência de taxas de inflação anual no período, conforme evidencia a tabela abaixo, mostra a impressionante aceleração da 

desvalorização da moeda, muito além dos parâmetros considerados na prática econômico-contábil como limiar da “alta inflação” 
(100% de inflação acumulada em três anos ou mais - PONTE, CHYRIKINS; GATTO, 2003, p. XVIII):  

 

ANO IGP/DI ANO IGP/DI ANO IGP/DI ANO IGP/DI 

1988 1.037,56 1991 480,23 1994 1.093,89 1997 7,48 

1989 1.782,89 1992 1.157,83 1995 14,78 1998 1,70 

1990 1.476,71 1993 2.708,17 1996 9,34 1999 19,98 
OBS: Fundação Getulio Vargas, Conjuntura Econômica - IGP (FGV/Conj. Econ. - IGP) – 
Inflação IGP-DI - Frequência: Anual de 1945 até 2015.  
Fonte: IPEADATA (http://ipeadata.gov.br) 
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anuais (como o orçamento) de expressar informação sobre as decisões econômicas a 

eles subjacentes fica comprometida388. Neste sentido, o viés interpretativo decorrente da 

simples distorção estatística decorrente da elevada inflação (mesmo com o expediente 

de conversão a moeda constante por índices inflacionários que aqui utilizamos) fica 

extremamente reduzido quando se considera tão somente os exercícios posteriores a 

1994, após a introdução da nova moeda e a redução significativa das taxas 

inflacionárias. Outra razão relevante é que o período correspondente aos primeiros anos 

de vigência da Constituição de 1988 correspondeu a uma modificação considerável de 

práticas gerenciais e técnicas em relação ao período anterior, cujas tentativas de 

implementação foram realizadas em condições de precariedade administrativa e 

dificuldade com a própria inflação elevada389; em outras palavras, o jogo a ser jogado 

                                                                                                                                               
 

388 A literatura enfatiza a perda crescente do valor informacional dos registros em moeda nominal quando da ocorrência de quadros de 
elevação significativa da inflação:  

A moeda local de um país, como unidade de medida das transações econômicas, perde valor quando a taxa de inflação 
desse país passa a ser significativa. A subida generalizada de preços, normalmente, é um indicador de que tal moeda já 
não pode ser utilizada regularmente para o objeto para o qual foi criada. De fato, as pessoas se desfazem da moeda 
porque seu valor deteriora-se ante a perda de poder aquisitivo da moeda. (PONTE; CHYRIKINS; GATTO, 2003, p. 20, 
tradução nossa)  
La moneda local de un país, como unidad de medida de las transaciones económicas, perde valor cuando la tasa de 
inflación de esse país pasa a ser significativa. El alza generalizada de precios, normalmente, es un indicador de que 
dicha moneda ya no puede ser utilizada regularmente para el objeto para la que fue creada. De hecho la gente se 
desprende de la moneda porque su valor se deteriora ante la perdida de poder adquisitivo de la moneda. (PONTE; 
CHYRIKINS; GATTO, 2003, p. 20) 
Em períodos de inflação, a moeda perde suas características de homogeneidade, que são requeridas na função de somar 
ou agregar as transações ocorridas durante o ciclo operacional. Portanto, a existência de inflação dificulta a percepção 
de valor real em oposição ao nominal [..]. (REZENDE; GUERREIRO; DALMÁCIO, 2012, p. 38) 

389 Em geral, estas dificuldades são consideradas na literatura como vicissitudes da implementação gradativa dos novos instrumentos 
previstos na Constituição de 1988 (PPA e LDO, e sua integração com o orçamento anual), deixando de lado as práticas vigentes sob 
a ordem constitucional anterior; a periodização tende a enfatizar o prazo de desenvolvimento do primeiro Plano Plurianual a vigorar 
entre 1991 e 1995:  

O primeiro PPA [1991-1995] foi desenhado como um OPI [Orçamento Plurianual de Investimentos, figura existente sob 
a ordem jurídica anterior à Constituição de 1988] ampliado (em tempo e em tipos de despesa), sem estar suportado por 
um projeto de governo preciso para o qual fizesse a mediação com os orçamentos anuais. Sua elaboração deu-se sob 
enorme improvisação, pois os responsáveis por sua redação trabalhavam sem contato regular com os dirigentes 
máximos, que, por sua vez, apenas declaravam intenções vagas, anunciavam programas com nomes pomposos e sem 
substância. Muitas palavras de ordem, sem indicação de como realizá-las na prática. (GARCIA, 2000, p. 11) 
12.2.2. Razões da Baixa Efetividade do Plano 
A baixa concretização do Plano Plurianual pode ser explicada por diversos fatores. Inicialmente, pelo fato de ser o 
primeiro a ser instituído depois da nova ordem constitucional, com a evidente necessidade de adaptar-se às novas 
instituições. Segundo, pelo período de sua vigência que foi caracterizado por diversas conturbações políticas, as quais 
tiveram dois clímax: o impeachment do chefe do Executivo e a CPMI do orçamento no Congresso Nacional. Em sua 
Mensagem que avalia parcialmente o PPA, o Poder Executivo alerta reiteradas vezes para as dificuldades inerentes a 
este cenário político, como por exemplo a assunção da Presidência da República pelo Vice-Presidente, que propôs 
revisão para o período de 1994 a 1995 do Plano Plurianual, objetivando adequá-lo à nova administração, sem que, 
contudo, o mesmo tivesse sido apreciado pelo Parlamento no período. 
Provavelmente por isso, o Ministério do Planejamento e Orçamento - MPO, que elaborou a referida Mensagem, 
recomenda cuidado ao se avaliar o PPA, justificando que "as condições prevalecentes durante o período de execução do 
Plano não apresentaram relação estreita com aquelas previstas quando de sua concepção". Dentre essas condições, o 
MPO aponta, como a principal, o quadro político. 
Dentre outras razões que poderiam justificar a baixa efetividade do Plano Plurianual, procurou-se analisar aquelas 
relacionadas com a inadequação estrutural do sistema de planejamento e a fragilidade institucional do sistema de 
controle interno, em todos os seus níveis. Muito pouco da análise que o TCU procurará realizar é novo ou desconhecido, 
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ainda se estava definindo em suas formas nesses primeiros anos, o que não recomenda 

sejam considerados para um exame comparativo que pretende examinar aquele que é 

jogado em sua plenitude. Assim, o marco inicial ideal, em termos teóricos, para os 

objetivos da análise seria o exercício de 1995. Em função de limitações da informação 

disponível nos dados para esse ano, adiante descritas, não se pode utilizá-lo, começando 

portanto nossa série em 1996.  

Quanto ao marco final do período, nada impediria em termos de disponibilidade 

de informação que se estendesse até o último exercício encerrado (que, quando do 

desenvolvimento deste estudo, corresponde ao ano de 2015). No entanto, o orçamento 

federal sofre uma mudança institucional significativa em 2014, que recomenda não 

abordar de forma indistinta exercícios anteriores e posteriores a essa data. Trata-se da 

criação da figura da “execução obrigatória” de parte das emendas feitas pelo 

Legislativo, inicialmente constante do art. 52 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 

2014390 e, posteriormente, incorporada na forma de parágrafos ao art. 166 do texto 

constitucional por meio da Emenda Constitucional 86/2015391. Essa disposição 

legislativa, independentemente do efeito prático que venha a alcançar392, representa a 

introdução expressa de novas regras de relacionamento entre Executivo e Legislativo 

em torno da elaboração e execução do orçamento federal, ao determinar uma 

porcentagem do orçamento expressamente destinada ao acolhimento de emendas de 

                                                                                                                                               
pois a maior parte consta do Relatório Final da CPMI do Orçamento, sendo, assim, de conhecimento amplo do próprio 
Congresso Nacional..” (CG95, pp. 248-249) 

Enfatizando a insuficiência dos novos instrumentos formais de planejamento e gestão frente a um contexto de crise de 
financiamento do Estado e precariedade técnico-administrativa nos imediatos anos pós-Constituição, e dos desvios que essa 
defasagem causava, na prática, em relação às expectativas dos constituintes para com esses instrumentos cf. também GUARDIA, 
1992, pp. 121-131 e 139-143. 
390 Art. 52. É obrigatória a execução orçamentária e financeira, de forma equitativa, da programação incluída por emendas 
individuais em lei orçamentária, que terá identificador de resultado primário 6 (RP-6), em montante correspondente a 1,2% (um 
inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução 
equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º, do art. 165, da Constituição Federal. (BRASIL, 2013) 
391 Art. 166 [..]  

§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois 
décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a 
metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. 
§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 9º, inclusive custeio, será 
computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou 
encargos sociais. 
§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 9º deste artigo, em 
montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar 
prevista no § 9º do art. 165.  
[..] (BRASIL, 2015) 

392 TAQUES (2013); SANTOS (2016); GREGGIANIN, 2015 expõem o debate acerca dos efeitos institucionais e econômico-
financeiros dessa mudança no ordenamento jurídico.  
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parlamentares e estabelecer condições supostamente mais restritivas à sua não-execução 

por parte do Executivo. Assim, um estudo comparativo do efeito das regras 

institucionais sobre as relações entre Poderes em torno da execução do orçamento não 

pode desconsiderar a mais elementar das mudanças nos seus pressupostos, ou seja, de 

mudanças formais nas próprias regras específicas envolvendo o seu objeto. Desta forma, 

é imperioso encerrar o período de observação no exercício de 2013, uma vez que os 

exercícios subsequentes formariam um conjunto distinto que exige um exame próprio, 

diferindo tanto do período 1947-1963 quanto das próprias regras vigentes de 1988 até 

então.  

Uma vez estabelecidos os critérios de delimitação temporal das séries, será útil 

ao leitor uma breve discussão geral das fontes de dados disponíveis para a empreitada. 

Não localizamos repositórios sistematizados da informação orçamentária, com o 

moderado grau de especificidade que é aqui utilizado, senão para um subconjunto muito 

recente de anos. Algumas séries históricas mais longas de finanças públicas representam 

tentativas meritórias de sistematização da memória estatística, mas apresentam apenas 

valores agregados de receitas e despesas, com eventual detalhamento pelos principais 

ministérios ou tributos arrecadados (IBGE, 1987, pp. 561-581) ou representam 

estimativas realizadas sob a ótica da contabilidade nacional, distinta da lógica intrínseca 

ao orçamento que aqui é analisada393. Portanto, a construção das séries teve de recorrer 

ao acesso direto às fontes primárias.  

Para o período de 1947 a 1963, há três fontes para a informação sobre a 

execução orçamentária e as modificações ao orçamento realizadas durante o exercício: 

os Balanços Gerais da União, editados pela Contadoria Geral da República Ministério 

da Fazenda394, os Pareceres Prévios do TCU395 e os processados legislativos das Contas 

de Governo396. Praticamente toda a informação contábil e financeira manejada pelos 

                                                 
393 Trata-se das séries históricas sistematizadas na página do IPEADATA (http://ipeadata.gov.br), tema “Finanças Públicas”, que 
agrupam algumas séries mais longas abrangendo determinadas categorias de receitas e desembolsos estatais, diretamente divulgados 
pelo Ministério da Fazenda ou pelo IBGE, ou ainda previamente organizados por PEREIRA; PEREIRA (2001). 
394 Disponíveis, em papel, nas bibliotecas da Escola Superior de Administração Fazendária em Brasília e do Ministério da Fazenda 
no Rio de Janeiro. A maior parte dos Balanços no período encontra-se também disponibilizada online, na íntegra, na página do 
Projeto Memória Estatística do Brasil (http://memoria.org.br/index.php), que digitalizou estes e inúmeros outros documentos da 
maior importância para o estudo da história econômico-financeira do país que se encontram na biblioteca do MF no Rio de Janeiro.  
395 Disponíveis, para esse período, tão somente na biblioteca do próprio Tribunal de Contas da União em Brasília.  
396 Disponíveis, mediante solicitação, no Centro de Documentação e Informação – CEDI da Câmara dos Deputados.  
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dois últimos tem origem no primeiro, os Balanços Gerais; de fato, os pareceres do TCU 

e do Legislativo são majoritariamente excertos e comentários seletivos sobre a massa de 

informação publicada pela Contadoria, a critério do relator do respectivo exercício no 

Tribunal e no Congresso, o que faz com que ao longo do tempo o seu conteúdo não seja 

homogêneo. No entanto, exatamente por esse caráter de uma revisão – ocasionalmente 

crítica – dos números contábeis brutos, esses dois últimos repositórios trazem 

informação contextual relevante para a compreensão do sentido econômico e político 

dos balanços e relatórios de que tratam397.  

Quanto à elaboração do orçamento, as três fontes apontadas (em especial os 

Balanços Gerais) trazem os dados numéricos relativos às leis orçamentárias aprovadas 

(por vezes em maior detalhe do que os registros eletrônicos do texto das leis aprovadas 

na página da Câmara dos Deputados). No que se refere aos trâmites internos ao 

Parlamento (inclusive à proposta recebida pelo Executivo), praticamente não existe 

outra fonte que não os processados legislativos da tramitação das próprias leis 

orçamentárias398, que recolhem basicamente a publicação no Diário do Congresso 

Nacional de um resumo da proposta orçamentária recebida pela Comissão de Finanças e 

Orçamento da Câmara (a origem fundamental dos dados aqui apresentados sobre a 

proposta do Executivo) e de documentos diversos relativos à tramitação orçamentária 

dentro da Câmara e do Senado. Esta fonte, no entanto, apresenta várias lacunas e tem 

conteúdo heterogêneo, contemplando em alguns anos todo o conjunto de emendas 

apresentadas e respectivos pareceres, e - em outros - apenas posições intermediárias da 

votação de algumas parcelas do orçamento (correspondendo a parte dos órgãos públicos 

a que se refere). 

Em síntese, a montagem de uma série mais consistente sobre o orçamento do 

período constitucional de 1946, com os graus de detalhamento demandados pela análise 

aqui procedida, depende da triangulação de dados a partir de todas as fontes indicadas, 

                                                 
397 Portanto, a montagem de uma série com os dados do Balanço não prescinde do exame em confronto com os pareceres.  
398 Disponíveis, mediante solicitação, no Centro de Documentação e Informação – CEDI da Câmara dos Deputados.  
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utilizando-as para corroborarem-se reciprocamente e preencher lacunas umas das 

outras399. 

Já quanto ao período posterior a 1988, para a execução os exercícios mais 

recentes têm uma fonte sistematizada e consistente disponível na internet por meio do 

sistema SIGA Brasil400, que permite a extração direta pelo usuário dos dados da 

contabilidade orçamentária. Este repositório, no entanto, tem dados confiáveis apenas a 

partir de 2003401. Para os anos anteriores, faz-se necessário cruzar várias outras fontes: 

as Prestações de Contas do Presidente da República elaboradas pela Controladoria-

Geral da União402; os Balanços Gerais da União elaborados pelo Ministério da 

Fazenda403; os Pareceres Prévios às Contas do Governo do TCU404; e – em caráter 

complementar – as séries de execução orçamentária agregada publicadas pela Secretaria 

do Tesouro Nacional405.  

No que se refere à elaboração orçamentária, também estão disponíveis na sua 

totalidade no SIGA Brasil os dados relativos ao exercício de 2003 e posteriores. Para 

anos anteriores, faz-se necessário recorrer, para os dados da lei orçamentária aprovada, 

a algumas fontes já mencionadas (Prestações de Contas do Presidente da República; 

Balanços Gerais da União; os Pareceres Prévios às Contas do Governo), bem como a 

                                                 
399Assim, praticamente cada coluna das tabelas dos dados originais tem uma (ou mais de uma) fonte específica. Por esse motivo, 
seria fisicamente impossível registrar em cada tabela deste Apêndice a fonte individualizada da informação, constando apenas o 
conjunto geral de fontes. Os registros individualizados da origem de cada célula da tabela estão disponíveis, em planilha Excel, 
junto ao autor.  
400 Disponível em http://www12.senado.leg.br/orcamento/sigabrasil, Acesso em 12/04/2016. 
401 Embora o sistema ofereça consultas a partir do ano de 2000, foram detectadas inconsistências nas planilhas relativas aos 
exercícios anteriores a 2003, que exigiram a utilização de outras fontes para corroborar ou retificar os dados.  
402 A PCPR tem os dados de execução orçamentária disponíveis online a partir de 2000, com cópias dos demonstrativos do 
Balanço-Geral da União e tabelas de análise elaboradas pela própria Controladoria – disponível em 
http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/avaliacao-da-gestao-dos-administradores/prestacao-de-contas-do-
presidente-da-republica/exercicios-anteriores, acesso em 12/04/2016 (os dados oferecidos a partir dessa página para os exercícios de 
1997 a 1999 são apenas relatórios genéricos de gestão dos ministérios, sem o conteúdo da informação orçamentária).  
403 Disponíveis, em papel, na biblioteca da Escola Superior de Administração Fazendária em Brasília. Não localizamos publicação 
online desses documentos. 
404 Textos disponíveis online para todos os exercícios do período - http://portal.tcu.gov.br/contas/contas-do-governo-da-republica/, 
acesso em 12/04/2016. Os textos do parecer prévio são elaborados pelo próprio TCU, com excertos e tabelas extraídos dos 
demonstrativos contábeis, não contendo os demonstrativos originais.  
405 Disponíveis em <http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/series_temporais/principal.aspx?tema=4#ancora_consulta> e 
<http://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset?tags=Administra%C3%A7%C3%A3o%20Financeira%20e%20Or%C3%A7a
ment%C3%A1ria%20da%20Uni%C3%A3o>. Existem também algumas séries sobre receita e despesa pública publicadas pela 
Secretaria de Orçamento Federal (http://www.orcamentofederal.gov.br/informacoesorcamentarias), mas até o momento da 
conclusão da pesquisa (abril/2016) somente continham apurações sob o enfoque de resultados fiscais, o que é distinto da abordagem 
aqui utilizada. A página da Câmara dos Deputados oferece a descarga de uma série de arquivos (no formato de banco de dados 
Access) mencionando a execução orçamentária dos exercícios de 1995 a 2001 (http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/orcamentobrasil/loa/execucao.html), o que em tese dispensaria o uso de outras fontes em papel. No entanto, não 
conseguimos sequer abrir os referidos arquivos, não obstante tentativas em diversas instalações e programas diferentes (inclusive o 
próprio Microsoft Access).  
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publicação online dos avulsos das leis orçamentárias anuais406. Quanto à informação 

sobre a proposta do Executivo, é necessário recorrer nesse período à íntegra dos projetos 

de lei orçamentária, dos quais encontram-se disponíveis na internet tão somente para os 

exercícios a partir de 2001407; sendo necessário acessar o processado em papel dos 

projetos anteriores408.  

Há que se ressaltar aqui também a existência de inconsistências entre si em 

relação a algumas das informações constantes das fontes (apontadas individualmente 

quando ocorrem), quando o SIGA Brasil não cobre a totalidade dos dados utilizados 

para o exercício409. Desta forma, também para esse período entre 1995 e 2002, faz-se 

necessário triangular dados a partir de todas as fontes mencionadas, utilizando-as para 

confirmação e complementação recíprocas. Neste ponto, as inconsistências entre as 

fontes relativamente ao exercício de 1995 tornaram-se, na prática, insuperáveis, 

tornando necessário excluir também esse exercício da série analisada e inicia-la a partir 

de 1996410.  

Por fim, após a montagem das tabelas, procedeu-se a uma crítica inicial dos 

valores obtidos, examinando a plausibilidade de eventuais outliers. Todos os valores 

remanescentes com aparente discrepância em relação a tendências da respectiva série 

foram escrutinados quanto à existência de eventuais razões subjacentes. Em todos os 

casos observados nas tabelas, há fundamentos explicativos para cada aparente outlier. 

Em alguns casos, em razão de fatores de política econômica; por exemplo, em 1957, há 

divergências significativas na composição da receita estimada entre PLOA e LOA 

decorrentes da aplicação da Lei de Tarifas (Lei no 3.244, de 14 de agosto de 1957), que 

elevou significativamente a participação dos tributos no total da receita; o mesmo 

aconteceu em 1960 e 1963, quando a arrecadação da rubrica “Receita Extraordinária” 

                                                 
406 A série completa, desde 1990, desses documentos encontra-se em http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais/. 
407 O último PLOA disponível em meio eletrônico (e, na mesma página, os links para os anos posteriores) pode ser acessado em 
http://www12.senado.leg.br/orcamento/loa?ano=2000&categoria=3.1.1&fase=elaboracao. 
408 Localizamos uma única versão desses processados legislativos, em original, no Serviço de Arquivo Legislativo do Senado 
Federal, mediante a inestimável colaboração dos profissionais dessa unidade administrativa.  
409 Ou seja, a opção pelo SIGA Brasil a partir de 2003 permite que, nesses exercícios, a totalidade dos dados empregados provenha 
de uma única fonte sob uma única metodologia e critérios uniformes de produção (os estabelecidos pelo próprio sistema ao proceder 
à consulta).  
410 As limitações no acesso à informação aqui descritas geram conjuntos de dados que, em sua abrangência temporal, parecem ser 
compatíveis com os manejados por estudos recentes de maior fôlego sobre a elaboração e/ou execução do orçamento federal 
(GREGGIANIN, 2015; RENNÓ; PEREIRA FILHO, 2013).  
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teve um aumento expressivo por conta do início da aplicação de instrumentos 

arrecadatórios que não haviam sido considerados quando da elaboração da lei 

orçamentária - respectivamente, a aplicação da Lei 3.531, de 1959 (CG 60, p. 59), e dois 

empréstimos compulsórios também lançados no próprio ano da execução (Empréstimo 

Público de Emergência, Lei n.° 4.069, de 1962, e Empréstimo Compulsório da Lei n.° 

4.242/63, art. 72, § 2º - CG 63 p. 81, 171-172); 1956 e 1961 viram a concessão de 

bruscos aumentos do funcionalismo federal, o que elevou significativamente o 

percentual relativo no orçamento dos ministérios que concentravam as folhas de 

pagamento (ministérios militares e o da Fazenda), elevando as distâncias orçamentárias 

entre a LOA e o total autorizado, e entre o valor autorizado e o executado, 

respectivamente . Já em 1997, houve uma opção de política econômica por acelerada 

elevação do endividamento, resultando em diferença significativa entre a receita 

estimada na LOA e a receita arrecadada, bem como a simultânea adoção de um 

programa de refinanciamento de dívidas estaduais não previsto na LOA original, 

programa este que levou a um forte aumento da despesa em Inversões Financeiras como 

proporção do total (afetando significativamente a distância orçamentária entre a LOA e 

o valor autorizado)411. Em outros casos, decisões de mérito do Legislativo retiraram 

dotações de um órgão e realocaram-nas em outro, sem que isso significasse mera 

redistribuição automática em função de redivisão formal de estruturas, o que resultou 

em impacto significativo no cálculo das distâncias orçamentárias; são exemplos destes 

casos a decisão do Congresso, em 1949, de acumular na Presidência da República as 

dotações da LOA relativas ao Plano SALTE, quando o PLOA recebido do Executivo 

contemplava-o como órgão separado; e a escolha do Congresso de definir para a LOA 

de 1961 um novo órgão (Órgãos transferidos ao Estado da Guanabara), que não 

constava do PLOA respectivo412.  

 

 

                                                 
411 O aumento nominal de gastos no grupo de Inversões Financeiras, da ordem de 368,21% em relação ao exercício anterior, 
ocorreu por conta da concessão de empréstimos ao Programa de Apoio e Reestruturação ao Ajuste Fiscal dos Estados e Distrito 
Federal, no valor de R$ 58.815 milhões. (CG97, p. 55). 
412 Esta opção de segregação de valores para essas unidades administrativas foi mantida na execução do orçamento de 1961, mas já 
em 1962 os valores respectivos passaram a ser contabilizados como despesa do orçamento do Ministério da Fazenda.  
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A2.2 – Descrição individualizada das tabelas 

Esta seção descreve individualmente as tabelas de dados apresentadas neste 

apêndice, com as fontes e eventuais observações sobre os dados nelas contidos.  

Tabela 16 - Índices utilizados para deflacionamento 

Esta tabela mostra os valores dos índices utilizados para deflacionar os 

orçamentos, na forma descrita na seção 5.2 do texto. A partir dos valores do 

Índice Geral de Preços/Disponibilidade Interna (fonte: série “IGP-DI - geral - 

índice (ago. 1994 = 100) – Mensal”, disponível em <http://ipeadata.gov.br>), 

foram gerados os seguintes valores na tabela:  

a) coluna “PLOA”: valor do IGP/DI relativo ao mês de apresentação do 

projeto ao Congresso (no período de 1946, março do ano anterior ao 

que o orçamento se refere; no período de 1988, agosto do ano 

anterior) 

b) coluna “LOA”: valor do IGP/DI relativo ao mês de janeiro do 

exercício ao qual o orçamento se refere;  

c) coluna “Médio do ano da execução”: índice médio do ano da 

execução, obtido a partir do IGP/DI de todos os meses do ano, 

segundo a fórmula apresentada na seção 5.2 do texto.  

d) Coluna “Inflação anual (%)”: o valor percentual da inflação anual do 

ano em referência413 

Tabela 17- Indicadores orçamentários - 1947/1963 - Valores nominais 

Esta tabela reúne os indicadores orçamentários descritos nos Quadros 17 

e 18 e na Equação 1 da seção 5.2 do texto para cada um dos exercícios entre 

                                                 
413 O valor da inflação anual é extraído de outra série da mesma fonte (Índice Geral de Preços/Disponibilidade Interna, série 
“Inflação - IGP-DI Frequência: Anual de 1945 até 2015”, disponível em <http://ipeadata.gov.br>) 
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1947 e 1963, obtidos através da aplicação das metodologias ali descritas, bem 

como a média e desvio-padrão do valor de cada indicador para todo o período. 

Sua fonte, portanto, são as demais tabelas deste Apêndice, que fornecem os 

dados para o cálculo dos indicadores.  

Tabela 18 - Indicadores orçamentários - 1996/2013 - Valores nominais 

Esta tabela reúne os indicadores orçamentários descritos nos Quadros 17 

e 18 e na Equação 1 da seção 5.2 do texto para cada um dos exercícios entre 

1996 e 2013, obtidos através da aplicação das metodologias ali descritas, bem 

como a média e desvio-padrão do valor de cada indicador para todo o período. 

Sua fonte, portanto, são as demais tabelas deste Apêndice, que fornecem os 

dados para o cálculo dos indicadores.  

Em função da diferença na desagregação dos dados para as diferentes 

classes de despesas financeiras da União em 1996 (discutida na especificação da 

Tabela 23 abaixo), foi necessário excluir esse exercício da série apresentada para 

duas das distâncias orçamentárias (as que comparam as despesas na lei 

orçamentária e as despesas totais autorizadas).  

 Tabela 19 - Indicadores orçamentários - 1947/1963 - Valores 

deflacionados 

Esta tabela contém os valores da Tabela 17 deste Apêndice, 

deflacionados segundo a metodologia descrita na Seção 5.2 do texto. Deve-se 

ressaltar que os indicadores de “Distância Orçamentária”, pela sua própria 

construção baseada nas proporções do orçamento correspondentes a cada um dos 

itens da classificação utilizada (e não em valores absolutos) são idênticos nesta 

tabela e naquela em valores nominais.  

Tabela 20 - Indicadores orçamentários - 1996/2013 - Valores deflacionados 

Esta tabela contém os valores da Tabela 18 deste Apêndice, 

deflacionados segundo a metodologia descrita na Seção 5.2 do texto. Deve-se 

ressaltar que os indicadores de “Distância Orçamentária”, pela sua própria 
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construção baseada nas proporções do orçamento correspondentes a cada um dos 

itens da classificação utilizada (e não em valores absolutos) são idênticos nesta 

tabela e naquela em valores nominais.  

Tabela 21 – Dados finais agregados - 1947/1963 – Valores nominais 

Esta tabela traz os valores para o período de 1947 a 1963 de todas as variáveis 

orçamentárias utilizadas na elaboração dos indicadores (exceto a distribuição da despesa 

e da receita por órgão e natureza, objeto de tabelas posteriores). Os valores estão em 

milhões de Cr$ nominais. Suas fontes são, como descritas e referenciadas na seção 

A.2.1 imediatamente acima:  

a) os Balanços Gerais da União, editados pela Contadoria Geral da República 

Ministério da Fazenda; 

b) os Pareceres Prévios do TCU e os processados legislativos das Contas de 

Governo (corroborando, essencialmente, os valores dos Balanços Gerais); 

c) os processados legislativos da tramitação das próprias leis orçamentárias. 

 Conceitualmente, cabem ainda algumas especificações adicionais, aplicáveis à 

receita e à despesa de ambos os períodos:  

a) o valor da despesa “autorizada” representa aquele efetivamente tornado 

disponível (ou seja, aquele autorizado por lei e, no caso dos créditos 

adicionais, efetivamente aberto pelo Executivo por decreto). Não se 

considera o montante dos “Créditos adicionais autorizados e não abertos no 

Executivo” que é também informado em algumas edições do Balanço Geral 

da União (ex: BGU47 p. 59), uma vez que tais créditos não chegaram a 

aperfeiçoar-se como autorizações para gasto.  

b) a valor da despesa autorizada na lei orçamentária anual representa aquele 

constante da lei sancionada, e não aquele originalmente aprovado pelo 

Congresso Nacional (denominado “autógrafos”), pois em alguns exercícios 

houve vetos do Presidente da República a uma fração da despesa que não 
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chegaram a ser derrubados pelo Congresso (e portanto, não tiveram efeitos 

sobre a despesa pública) 414; 

c) os créditos adicionais que, na forma prevista na legislação de cada período, 

são autorizados num exercício mas estendem-se ao exercício seguinte 

(denominados “transferidos” ou “revigorados” no jargão do período de 1046 

e “reabertos” sob as regras de 1988) são considerados como parte da despesa 

autorizada tanto no exercício em que abertos quanto, pelo respectivo saldo, 

no exercício para o qual tiveram a vigência revalidada. Aparentemente, 

tratar-se-ia de duplicidade de contagem, mas na realidade trata-se, em ambos 

os exercícios, de despesa que foi autorizada na forma legal e cuja autorização 

está em vigor, sendo portanto relevante para fins da análise procedida. 

d) a variável “Créditos adicionais votados pelo Legislativo” representa a soma 

dos créditos suplementares, especiais e extraordinários, pois todos 

representam modificações do orçamento aprovadas por ambos os Poderes 

durante o período de execução415;  

e) a variável “Despesa executada” representa o valor contabilizado como 

despesa paga nos Balanços Gerais da União. Em tese, este valor representa 

uma sub-avaliação da despesa, pois não inclui valores inscritos em Restos a 

Pagar que impactarão, após longas formalidades administrativas, o 

desembolso de caixa em exercícios futuros (DE LA ROCQUE, 1963, pp. 38-

40 e 155). No entanto, ainda que aparentemente tenha existido o registro 

analítico segregado da despesa empenhada e inscrita em Restos a Pagar (DE 

LA ROCQUE, 1963, pp. 61-63), os valores constantes como “Despesa 

Efetuada” ou “Despesa Executada” nos Balanços Gerais somente estão 
                                                 

414 Não localizamos vetos no período 1947-1963. Para o período 1996-2013, vetos relativos a valores (existem outros vetos, mais 
frequentes, a dispositivos do texto da lei, que não afetam a tabela) ocorreram tão somente em 1996, 2007 e 2011. Os dois últimos 
são de pequena monta: em 2007, atingem meros R$ 300.000,00 (representando uma correção formal de erro técnico – BRASIL. 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2007) e, em 2011, R$ 1,867 bilhões (ante R$ 1.285,877 bilhões de despesa total – BRASIL. 
CONGRESSO NACIONAL, 2011, p. 2). Para 1996, embora esteja disponível a mensagem de veto indicando genericamente as 
programações (BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1996), não foi possível localizar a especificação exata das 
programações vetadas.  
415 Como já apontado no quesito “Poder de legislar unilateralmente (poder de decreto) sobre orçamento - intervenção legislativa” da 
Seção 4.2 do texto, os créditos extraordinários sob a vigência da Constituição de 1946 não tinham qualquer intervenção do Poder 
Legislativo. No entanto, e tendo em vista ainda o pequeno volume dessa ocorrência quando comparado ao total dos créditos 
adicionais respectivos, preferimos acrescentá-los a essa variável para adotar uma metodologia uniforme em relação aos dois 
períodos.  
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compostos pela despesa paga (CG48, p. 99), não sendo localizados nesses 

demonstrativos os registros de inscrição de Restos a Pagar discriminados por 

órgão e natureza416. Além disso, a própria despesa paga inclui a quitação no 

exercício de Restos a Pagar de exercícios anteriores, o que poderia levar a 

uma dupla contagem desse tipo de despesa caso se somasse à despesa paga 

no ano os Restos a Pagar inscritos naquele ano (uma vez que em exercícios 

seguintes os mesmos valores, quando quitados, constariam novamente como 

despesa efetuada)417.  

f) a variável “Despesas executadas sem crédito ou além do crédito” refere-se 

aos valores formalmente contabilizados pela Contadoria Geral da República 

nos Balanços Gerais a título de despesas efetuadas com amparo nos arts. 46 e 

48 do Código de Contabilidade da União (e do arts. 97 e 240/241 do 

Regulamento Geral de Contabilidade Pública)418. Pela inexistência de tal 

                                                 
416 Existem alguns demonstrativos de inscrição de Restos a Pagar por unidade, mas não estão compatíveis com a 
estrutura do orçamento em todos os exercícios, refletindo tão somente a unidade responsável pela escrituração 
contábil. Assim, as inscrições são contabilizadas pela “Delegacia Fiscal” do Tesouro e outras contadorias isoladas, 
impedindo a sua consolidação com os demais componentes da despesa por órgão. Quanto à inscrição por natureza, 
não foram localizados quaisquer demonstrativos específicos. 
417 Portanto, ainda que o cálculo dessa variável tenha diferenças metodológicas em relação ao período de 1988 (no 
qual a despesa executada inclui a paga no exercício e os restos a pagar inscritos), trata-se da única informação 
disponível para efeitos analíticos que é captada de forma consistente ao longo de todos os exercícios do período 
1947-1963.  
418 Código de Contabilidade da União (Decreto nº 4.536, de 28 de janeiro de 1922 – grifos nossos): 

Art. 46. O empenho da despesa não poderá exceder ás quantias fixadas pelo Congresso Nacional (excepto 
no caso de pensões,vencimentos e percentagens marcados em lei, ajudas de custo communicações ou 
transportes necessarios aos serviços públicos). 
Art. 48. Os chefes de repartições que ordenarem fornecimento ou prestação de serviços de custo excedente 
ás quantias préviamente fixadas pelo Congresso Nacional ficarão sujeitos ás penalidades do art. 40, 
impostas pelo Tribunal de Contas por occasião do exame das dividas relacionadas. (Vide Decreto do 
Conselho de Ministros nº 1.963, de 1962) 
§ 1º No caso de necessidade impreterivel, deverão solicitar autorização escripta do Ministro competente, 
que a dará, si julgar conveniente, nos mesmos papeis de que constarem a insufficiencia dos creditos e a 
razão da despesa. 

Regulamento Geral de Contabilidade Pública (Decreto. 15.783, de 8 de novembro de 1922): 
Art. 97. Os créditos addicionaes, como os orçamentários, não poderão ser excedidos. Dado, porém, o caso 
de, por quasquer circumstancias, terem sito assumidas obrigações além dos créditos votados, ou sem 
crédito, os documentos relativos a taes compromissos serão enviados pelas repartições que os 
contrahiram, ás contabildiades dos ministérios, para serem liquidados e relacionados. 
[..] 
Art. 240. Os chefes de repartições que ordenarem fornecimento ou prestação de serviços de custo 
excedente ás quantias previamente fixadas pelo Congresso Nacional ficarão sujeitos ás penalidades do art. 
221, impostas pelo Tribunal de Contas por ocasião do exame das dívidas relacionadas.  
§ 1º No caso de necessidade impreterível, deverão solicitar autorização escripta do Ministro competente, 
que a dará, si julgar conveniente, nos mesmos papeis de que constar a insufficiencia dos créditos e a razão 
da despesa.  
[..] 
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mecanismo na ordem constitucional de 1988, além da ausência de qualquer 

registro factual que sugira a sua prática, não existe a respectiva série de 

dados para o período 1996-2013.  

Em relação a este último item (“despesas sem crédito ou além do crédito”), faz-

se necessário estender o esclarecimento. Essa figura jurídica não foi isenta de polêmica, 

especialmente por parte do Tribunal de Contas. A própria constitucionalidade da sua 

recepção pela Constituição de 1946 foi posta em questão sob várias perspectivas: o 

relator do parecer prévio às contas de 1955 (CG 55, p. 10), apontando que se o art. 77, § 

3º, da Constituição então vigente determinava que o Tribunal não poderia registrar a 

despesa (e portanto ela não poderia ser tida como legal) na hipótese de "falta de saldo 

no crédito próprio", os artigos do Código seriam inconstitucionais por serem 

inconciliáveis com essa exigência (vez que não há como haver saldo em despesas que 

figurem "além dos créditos" ou "sem créditos"). No parecer relativo às contas de 1959 

(CG59 pp. 30-34), o relator apoia-se nas vedações de estorno de verbas, crédito 

ilimitado e crédito especial sem autorização legislativa, constantes do art. 78 do texto 

constitucional:   

É evidente que, se a Constituição proíbe o simples estorno de 
verbas, que altera o orçamento apenas em sua feição qualitativa, 
uma vez que com a transposição de dotações o total da despesa 
autorizada não se modifica, não pode ela sufragar prática de 
maior gravidade, em que as verbas consignadas são excedidas, 
sem teto nem barreiras, com a deformação inevitável da lei de 
meios. Por outro lado, se é defesa a concessão de crédito 
ilimitado, isto é, se o Legislativo, através de uma lei, não pode 
autorizar despesa sem fixar-lhe o montante, como conciliar essa 
vedação com a vigência de um dispositivo legal que admite que, 

                                                                                                                                               
Art. 241. A exceção do § 1º do artigo precedente libera os chefes das repartições das penalidades legaes, 
mas não os dispensa de providenciar imediatamente sobre a solicitação ou abertura do credito 
suplementar, especial ou extraordinário indispensavel á legalização a despesa. 
§ 1º Autorizado excepcionalmente o empenho da despesa, pela forma estabelecida no § 1ºdo art, 240, será 
este escripturado provisoriamente, á conta do reforço pedido ao Congresso ou ao Poder Executivo, 
fazendo-se no verso do documento originário do empenho a declaração de haver sido a importância do 
mesmo abatida do reforço solicitado, embora não concedido.  
§ 2º Aberto o credito legalizador da operação, será para ele transferida definitivamente a escripturação do 
empenho, fazendo-se ao Tribunal de Contas a necessária comunicação afim de ser anotada na segunda via 
ou cópia em seu poder, sem o que não serão processadas as respectivas contas.  
§ 3º Si o credito não for concedido até o ultimo dia do exercício financeiro, as importâncias dos empenhos 
feitos nas condições precedentes serão annulladas e levadas á responsabilidade individual dos chefes das 
repartições que os autorizaram. 
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mediante simples autorizações administrativas, despesas sejam 
realizadas sem qualquer gabarito ou limite? Por seu turno, 
dependendo a abertura de crédito especial do beneplácito 
legislativo, como entender legais as despesas efetuadas sem 
crédito, para cujo atendimento o crédito especial exatamente se 
destina? (CG59 pp. 30-34), 

O relator do parecer às contas de 1957 (CG57, p. 62-63) vai além: admitindo ad 

argumentandum tantum a constitucionalidade desse tipo de pagamentos, sustenta que o 

art. 78 do mesmo Código de Contabilidade Pública não permitia a respectiva liquidação 

e pagamento, só a assunção da despesa, fazendo com que a liquidação e pagamento só 

fossem lícitas depois que o Congresso aprovasse créditos para cobrir tais dívidas, após 

relacionamento pelo Ministério da Fazenda e homologação das dívidas relacionadas por 

parte do Tribunal. Em não existindo tais auto-restrições por parte do Executivo, “fica 

inteiramente anulada uma das mais importantes prerrogativas do Congresso Nacional, 

desde que ao Executivo se permite autorizar quaisquer despesas e mandar pagá-las 

independente da intervenção do Legislativo." (CG57, p. 63)419.  

Não obstante essas críticas, a realidade fática foi de acatamento da existência de 

tal prática durante todo o período. O voto do Relator do Vencido das Contas do 

Presidente da República para o exercício de 1951 na Câmara dos Deputados (BRASIL, 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1953, p. 19) descreve a formalização definitiva dessa 

aceitação no âmbito federal:  

O Ministro da Justiça consultou, em Aviso nº 12.270, de 27 de 
junho de 1947, ao Tribunal de Contas, qual sua jurisprudência, 
quanto ao artigo 46 do Código de Contabilidade Pública, na 
vigência das Constituições de 1934, 1937 e 1946.  
Em sessão de 8 de agôsto do mesmo ano, decidia o Tribunal de 
Contas, conhecendo da consulta aludida, que o art. 46 do Código 
de Contabilidade Pública continuava em vigor. Foram votos 
vencidos apenas, os dos eminentes ministros Ruben Rosa e A. 

                                                 
419 Citando Gaston Jèze ("Traité de Sciende des Finances, Le Budget, páginas 406 e 407, Paris, 1910, apud CG57, p. 
65), defende esse relator que "Diante do fato consumado, o direito de crítica das Câmaras torna-se platônico”  
("Devant le fait accompli, le droit de critique des Chambres devient platonique"), ou seja, que a concessão de 
autorização ex post facto pelo Legislativo não é livre nem soberana:  

- porque o crédito do Estado seria comprometido se os compromissos assumidos pelos agentes executivos 
forem nulificados pela revisão legislativa a posteriori;  
- pela virtual impossibilidade de receber de volta o que haja sido pago a terceiros; e  
- pela ineficácia da responsabilização posterior dos ordenadores, que previsivelmente não terão fortuna 
suficiente para ressarcir o Estado dos valores ordenados irregularmente.  
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Alvim Filho. O próprio ministro Rubem Rosa, no seu livro "Da 
Fiscalização Financeira" registra essa decisão do Tribunal, 
consignando essa sua posição de vencido. O govêrno foi 
notificado dela e, nos seus têrmos, vem considerando o artigo 
em vigor. 

O Poder Legislativo, por sua vez, permitia por ação ou omissão a subsistência 

dessa prática. Para dois exercícios (1958 e 1959), a lei orçamentária inclusive continha 

uma permissão genérica e incondicionada para a realização das despesas sem crédito 

(Lei nº 3.327A, de 3 de dezembro de 1957, art. 6º; Lei nº 3.487, de 10 de dezembro de 

1958, art. 6º): 

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos 
suplementares que se fizerem necessários, na forma do art. 48 
do regulamento geral de Contabilidade Pública, para atender às 
entregas das importâncias correspondentes às diferenças 
verificadas entre a receita efetivamente arrecadada e as dotações 
a ela vinculadas. 

Mesmo nos casos em que não houve essa permissão prévia indiscriminada, o 

julgamento das contas do governo pelo Congresso Nacional explicitava a anuência 

formal posterior do Legislativo às despesas excedidas ou criadas, sob argumentos 

exemplificados pelo Parecer das Contas de Governo do Exercício de 1952 (BRASIL. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1955, pp. 55-57 e 60-63), que após alegar que os 

reiterados pronunciamentos do Tribunal de Contas e do Congresso aprovando as contas 

“superaram” as alegações de inconstitucionalidade dos artigos 46 e 48 do Código de 

Contabilidade da União (levando as despesas feitas na literalidade do artigo a serem 

automaticamente regulares), manifesta ser suficiente “verificar da sua utilidade e 

conveniência, pois sempre que o Congresso Nacional se convencer de que as despesas 

foram feitas com as cautelas e formalidades da lei e o dinheiro público teve emprego 

útil ao país, deve aprova-las, suprindo, com tal decisão a falta de autorização legislativa 

- p. 55) (em outras palavras, que “[c]abe, na tomada das contas do Presidente da 

República, examinar se as despesas realizadas sem crédito foram compulsórias ou 

necessárias, úteis e convenientes aos interesses nacionais.” - p. 59) 
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Tabela 22 - Dados finais agregados - 1947/1963 – Valores deflacionados 

Esta tabela traz os dados da Tabela 21 deflacionados segundo a 

metodologia descrita na Seção 5.2 do texto. Os valores estão em milhões de Cr$ 

de janeiro de cada ano. 

Tabela 23 - Dados finais agregados - 1996/2013 – valores nominais 

Esta tabela traz os valores para o período de 1996 a 2013 de todas as variáveis 

orçamentárias utilizadas na elaboração dos indicadores (exceto a distribuição da despesa 

e da receita por órgão e natureza, objeto de tabelas posteriores). Os valores estão em 

milhões de R$ nominais. Suas fontes são aquelas descritas e referenciadas na seção 

A.2.1 imediatamente acima.  

Para os exercícios de 2003 a 2013, a fonte única utilizada para a despesa é o 

resultado das consultas ao sistema SIGA Brasil, abaixo especificadas: 

a) para execução orçamentária e modificações orçamentárias da despesa ao 

longo do exercício: consulta sobre os universos “Despesa Execução" 

(exercícios 2003 a 2013), considerando como Despesa Executada o valor da 

despesa liquidada, incluído o valor inscrito em Restos a Pagar no Final do 

Exercício420 (filtros aplicados na consulta: Esferas “Fiscal e seguridade” e 

fonte “Exceto refinanciamento”)  

b) para elaboração orçamentária (valor da lei orçamentária aprovada e do 

projeto de lei orçamentária) da despesa: universos “Despesa Elaboração” 

(filtros aplicados na consulta: Esferas “Fiscal e seguridade” e fonte “Exceto 

refinanciamento”)421 

                                                 
420 Nos exercícios de 2012 e 2013, foi utilizada a variável “Despesa Executada”, que representa a soma dos valores “Liquidado” e 
“Inscrito em Restos a Pagar no Exercício”. Para os universos anteriores, após encerrado o exercícios, os valores inscritos em Restos 
a Pagar são automaticamente acumulados na variável “Despesa Liquidada”. Em qualquer dos casos, portanto, o valor executado 
corresponde ao total da despesa liquidada no exercício e da inscrita em restos a pagar ao final do mesmo exercício.  
421 As variáveis nos universos “Despesa Elaboração” são “PL” e “Autógrafo”, para os valores do Projeto de Lei Orçamentária e a lei 
orçamentária sancionada. Os universos “Despesa Execução” corroboram os valores de “Despesa Elaboração” pois também contém 
dados da elaboração orçamentária. Para os exercícios posteriores a 2007, a variável “Dotação inicial” contém o valor da lei 
orçamentária sancionada e a variável “Antecipação LDO” contém o valor do Projeto de Lei recebido pelo Congresso; entre os anos 
de 2003 e 2006, a variável “Dotação inicial” também contém o valor da lei orçamentária sancionada.  
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Nos exercícios de 2002 e anteriores, as informações sobre a despesa foram 

extraídas de várias origens cumulativamente: as Prestações de Contas do Presidente da 

República, os Balanços Gerais da União elaborados pelo Ministério da Fazenda, os 

Pareceres Prévios às Contas do Governo do TCU e as séries de execução orçamentária 

agregada publicadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. I nformações relativas aos 

projetos de lei e às leis orçamentárias aprovadas, além das fontes indicadas, extraem-se 

da publicação online dos avulsos das leis orçamentárias anuais e da íntegra dos projetos 

de lei orçamentária (disponíveis na internet para os exercícios a partir de 2001 e em 

papel para os anteriores). 

Já no que tange aos dados da receita, as fontes utilizadas são: 

a) para execução orçamentária da receita ao longo de todo o período 1996-

2013, arquivo de Séries históricas STN - Receitas por Categoria Econômica - 

1980 a 2015, aba do ano respectivo422, corroborada com o Parecer Prévio às 

Contas de Governo relativo ao mesmo exercício 

b) para os dados da receita constantes da lei orçamentária aprovada, as tabelas 

constantes do Parecer Prévio às Contas de Governo de cada ano (exercícios 

1997, 2001 e 2003 a 2013), e a íntegra das leis orçamentárias aprovadas, 

para os demais exercícios; 

c) para os dados da receita constantes do projeto de lei orçamentária, as tabelas 

constantes dos processados legislativos das respectivas proposições de lei. 

Tanto na receita quanto na despesa, neste período423, buscou-se excluir dos 

cálculos de indicadores (e dos valores agregados, objeto desta tabela) os valores de 

“Refinanciamento da dívida pública mobiliária”, que representam apenas a “rolagem” 

dos títulos públicos, situação em que os vencimentos de dívida mobiliária em cada dia 

são pagos com a captação de nova dívida no mesmo valor (acrescida, por especificação 

                                                 
422 Disponível em http://www.stn.fazenda.gov.br/web/stn/-/series-historicas 
423 Inexiste a problemática do refinanciamento no período 1947-1963, pela virtual inexistência de dívida pública 
mobiliária.  
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legal, da atualização monetária do valor sendo rolado424). Esta exclusão decorre da 

especificidade dessa categoria de despesa, que não representa isoladamente uma decisão 

de gasto ou de política fiscal (pois a deliberação sobre o nível de endividamento 

desejado pode ser extraída diretamente do valor da amortização efetuada) e, sobretudo, 

tem seu valor global diretamente dependente do prazo médio de vencimento dos títulos 

da dívida, que é independente da decisão governamental (pois obedece a condições 

específicas do mercado financeiro suscetíveis de grande volatilidade na ocorrência de 

eventos como crises internacionais). Essas condições fazem com que as variações no 

valor total do refinanciamento estimado (ou observado), sendo voláteis, reativas a 

determinantes externos ao processo orçamentário e incidentes sobre uma parcela grande 

do orçamento total, afetem muito significativamente as proporções e distâncias 

orçamentárias sem que tenham relação com decisões efetivas de gasto tanto da parte do 

Executivo quanto do Legislativo. Esta exclusão não é operacionalizada sem 

dificuldades: os valores relativos a refinanciamento informados em diferentes 

demonstrativos em um mesmo exercício (inclusive dentro do mesmo Balanço Geral) 

freqüentemente diferem entre si e em relação aos informados pelo SIGA Brasil 

(discrepâncias que não ocorrem em relação às demais despesas). Portanto, a exclusão 

dos dados de refinanciamento do universo de análise é, sempre que possível, uma 

                                                 
424 O regramento definitivo do registro em separado do refinanciamento decorre Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 – BRASIL, 2000): 

Art. 5º [ ..] 
§ 2º O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito 
adicional. 
 § 3º A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a 
variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica. 
 

No entanto, as tentativas de segregação desse tipo de despesa nos documentos orçamentários vêm pelo menos 
desde 1997, quando a lei de diretrizes orçamentárias para esse ano (BRASIL, 1996) determinou essa prática:  

Art. 34. Todas as despesas relativas à dívida pública federal, mobiliária ou contratual, e as receitas que as 
atenderão, constarão da lei orçamentária anual. 
§ 1º As despesas com o refinanciamento da dívida pública mobiliária federal, interna e externa, e a 
estimativa da receita proveniente da emissão de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional para 
atendê-lo, serão incluídas, na lei e em seus anexos, separadamente das demais despesas com serviço da 
dívida e das demais receitas provenientes da emissão de títulos. 
§ 2º Entende-se por refinanciamento o pagamento do principal da dívida mobiliária federal corrigido, com 
receita proveniente da emissão de títulos, e por sua amortização efetiva, seu pagamento com recursos de 
outras fontes. 
§ 3º As despesas com o refinanciamento da dívida mobiliária federal constarão da lei em unidade 
orçamentária específica, distinta da que contemple os encargos financeiros da União. 

Não localizamos dispositivo anterior com esse conteúdo; a lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 1996 
(BRASIL, 1995) menciona a existência do refinanciamento mas não explicita a determinação de que seja 
contabilizado em separado na escrituração da receita e despesa.  
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medida recomendável do ponto de vista conceitual e empírico. Operacionalmente, essa 

exclusão somente não foi possível no ano de 1996, para o qual não localizamos 

quaisquer dados que permitissem estimar, ainda que de forma indireta, os valores 

relativos ao refinanciamento da dívida; portanto, os indicadores de 1996 não estão 

expurgados do refinanciamento, o que já ocorre com todos os demais425. De qualquer 

modo, para fins informativos, foi incluído nas tabelas seguintes (valores de receita e 

despesa por natureza) o valor relativo ao refinanciamento, ressalvado que todos os 

cálculos (exceto no que se refere ao exercício de 1996) desconsideram esse valor, 

utilizando os totais sem refinanciamento.  

Tabela 24 - Dados finais agregados - 1996/2013 – valores deflacionados  

Esta tabela traz os dados da Tabela 23 deflacionados segundo a 

metodologia descrita na Seção 5.2 do texto. Os valores estão em milhões de R$ 

de janeiro de cada ano. 

Tabela 25 - Receita por natureza - 1947/1963 - valores nominais 

Esta tabela traz os valores para o período de 1947 a 1963 da distribuição da 

receita por natureza. Os valores estão em milhões de Cr$ nominais. Suas fontes são, 

como descritas e referenciadas na seção A.2.1 imediatamente acima:  

a) os Balanços Gerais da União, editados pela Contadoria Geral da República 

Ministério da Fazenda; 

b) os Pareceres Prévios do TCU e os processados legislativos das Contas de 

Governo (corroborando, essencialmente, os valores dos Balanços Gerais); 

c) os processados legislativos da tramitação das próprias leis orçamentárias 

                                                 
425 É por essa razão que os valores nominais de receitas e despesas de 1996 são significativamente maiores que os 
dos exercícios seguintes, uma vez que estes são expurgados da parcela relativa a refinanciamento. Essa característica 
em si não compromete a análise, uma vez que neste estudo somente se comparam entre exercícios os valores relativos 
e proporções dentro de cada um deles, inexistindo qualquer comparação direta de valores monetários (quer nominais, 
quer deflacionados) relativos a exercícios distintos. Persiste, porém, a distorção interna acarretada pela não-exclusão 
do refinanciamento, que torna as proporções dentro do exercício de 1996 diferentes do que seriam, idealmente, se 
fosse possível essa exclusão; no entanto, o prejuízo de perder toda a informação de um exercício inteiro (ainda que 
com essa distorção) afigura-se maior que a perda causada pela distorção em si.  
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A natureza da receita utilizada para a sistematização da tabela é aquela 

estabelecida nos arts. 17 a 19 do Código de Contabilidade da União (Decreto 4.536, de 

28.01.1922; DE LA ROCQUE, 1963, pp. 89-91). A discriminação das receitas nas 

fontes utilizadas permite, para o caso da receita tributária, individualizar a arrecadação 

por tributos específicos em grande parte das ocorrências, o que se reflete na sua 

apresentação na presente tabela; no entanto, pela existência de lacunas nesse 

detalhamento da informação em níveis inferiores ao da categoria “receita tributária”, e 

pela inexistência dessa informação ao mesmo nível de desagregação no período 1996-

2013426, os cálculos de distância orçamentária não levam em conta cada tributo 

individualmente, mas apenas uma categoria agregada de “receita orçamentária”.  

Tabela 26 - Receita por natureza - 1996/2013 - valores nominais 

Esta tabela traz os valores para o período de 1996 a 2013 da distribuição da 

receita por natureza. Os valores estão em milhões de R$ nominais. Suas fontes são, 

como descritas e referenciadas na seção A.2.1 imediatamente acima:  

a) para execução orçamentária da receita ao longo de todo o período 1996-

2013, arquivo de Séries históricas STN - Receitas por Categoria Econômica - 

1980 a 2015, aba do ano respectivo427, corroborada com o Parecer Prévio às 

Contas de Governo relativo ao mesmo exercício 

b) para os dados da receita constantes da lei orçamentária aprovada, as tabelas 

constantes do Parecer Prévio às Contas de Governo de cada ano (exercícios 

1997, 2001 e 2003 a 2013), e a íntegra das leis orçamentárias aprovadas, 

para os demais exercícios; 

c) para os dados da receita constantes do projeto de lei orçamentária, as tabelas 

constantes dos processados legislativos das respectivas proposições de lei. 

                                                 
426 Desconsiderar essa ausência levaria a comparar, para efeito de distância orçamentária, um demonstrativo mais 
detalhado em 1946 com um outro em nível de agregação qualitativamente maior em 1988, o que distorceria 
conceitualmente as condições de comparação, que se presume serem entre especificações orçamentárias de natureza e 
grau de detalhamento compatíveis.  
427 Disponível em http://www.stn.fazenda.gov.br/web/stn/-/series-historicas 
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Aplicam-se aqui as mesmas considerações relativas à exclusão, nos cálculos, da 

parcela relativa ao refinanciamento da dívida, já descritas na Tabela 8 acima. As 

receitas vêm organizadas na estrutura da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 

2001, alterada pela Portaria Interministerial STN/SOF no 338, de 26 de abril de 2006, 

adotando-se aqui apenas a segregação por “Origem” (BRASIL. MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 2015, pp.. 23-24). 

Tabela 27 - Receita por natureza - 1947/1963 - valores deflacionados 

Esta tabela traz os dados da Tabela 25 deflacionados segundo a 

metodologia descrita na Seção 5.2 do texto. Os valores estão em milhões de Cr$ 

de janeiro de cada ano. 

Tabela 28 - Receita por natureza - 1996/2013 - valores deflacionados 

Esta tabela traz os dados da Tabela 26 deflacionados segundo a 

metodologia descrita na Seção 5.2 do texto. Os valores estão em milhões de R$ 

de janeiro de cada ano. 

Tabela 29 - Despesa por natureza - 1947/1963 - valores nominais 

Esta tabela traz os valores para o período de 1947 a 1963 da distribuição da 

despesa por natureza. Os valores estão em milhões de Cr$ nominais. Suas fontes são 

aquelas descritas e referenciadas na seção A.2.1 imediatamente acima, ou seja:  

a) os Balanços Gerais da União, editados pela Contadoria Geral da República 

Ministério da Fazenda; 

b) os Pareceres Prévios do TCU e os processados legislativos das Contas de 

Governo (corroborando, essencialmente, os valores dos Balanços Gerais); 

c) os processados legislativos da tramitação das próprias leis orçamentárias. 

A categorização das despesas no período, aqui levantada em seu nível mais 

agregado, era realizada segundo atos administrativos que implementavam a regra geral 
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dos arts. 57 a 59 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública428; no que se refere à 

natureza (então denominada “Verba”), houve modificações conceituais nas 

classificações adotadas durante o período, vigorando uma classificação de 1937 a 1955 

e outra a partir de 1956 (DE LA ROCQUE, 1963, pp. 54-55 e 146-151).  

Aplicam-se também aqui considerações levantadas em caráter geral na descrição 

da Tabela 21. Cabe acrescentar, ainda, aspectos pontuais dos valores examinados. No 

exercício de 1953, foram abertos créditos especiais totalizando Cr$ 959.657.533,90 nos 

Órgãos Congresso Nacional, Tribunal de Contas, Ministério da Fazenda e Poder 

Judiciário sem que a “Verba” (natureza) respectiva tenha sido especificada nos créditos 

ou em qualquer outro demonstrativo; por esta razão, a soma dos valores por órgão é 

superior, nesse valor, ao valor agregado por verba (BGU53 p. 252). O mesmo ocorre no 

exercício de 1954, com créditos especiais totalizando Cr$ 756.776.006,30 abertos para o 

Congresso Nacional, Ministério da Fazenda e Ministério da Viação e Obras Públicas 

(BGU 54 pp. 174-180). Já em 1955, o Balanço Geral da União, ao discriminar a 

execução da despesa por Verba, não inclui nessa discriminação a despesa proveniente 

de créditos especiais votados no exercício (BGU55, p. 212-217); assim, o valor 

totalizado por Verba apresenta-se inferior em mais de Cr$ 3 milhões em relação ao 

valor por órgão (algo como cinco por cento da despesa total), uma vez que não se tem 

como contabilizar nessa primeira soma os valores provenientes da execução de créditos 

especiais429.  

 

                                                 
428 Regulamento Geral de Contabilidade Pública (Decreto 15.782, de 08.11.1922):  

Art. 57. Na proposta do orçamento a despesa será classificada por Ministerios e verbas, significando respectivamente a 
administracão e os servicos publicos. Nas tabelas explicativas que a acompanharão, as verbas serão subdivididas em 
consignacões e sub-consignações, exprimindo respectivamente a natureza e a especialização daquelles serviços. 
Art. 58. As verbas de despesa de cada Ministerio serão precedidas de um numero de ordem e, nas tabellas explicativas, 
esse numero se desdobrará em tantos outros quantae forem as respectivas sub-consignações de pessoal e material.  
Art. 59. Na organização das tabellas explicativas da proposta do orçamento não serão admittidas consignações mixtas, 
para pessoal e material, nem verbas ou consignaçõee destinadas, no todo ou em parte, a supplementar outras verbas ou 
outras sub-consignações. 

 
429 Em tese, seria imaginável reconstruir a execução dos créditos especiais por Verba a partir da totalização da execução de cada 
uma das milhares de partidas detalhadas, no Volume 2 do Balanço Geral, por órgão, verba, consignação e sub-consignação. No 
entanto, esta opção seria materialmente impraticável em termos do tempo consumido e, de igual modo, em função de estarem 
ilegíveis as páginas do Volume 2 no arquivo digitalizado disponível na Internet (o que exigiria o acesso e a totalização a partir de 
uma eventual disponibilização do volume em papel). Tendo em vista a pequena diferença (cinco por cento da despesa 
aproximadamente), não se mostra razoável descartar a informação disponível para a execução por Verba, ainda que subavaliada.  
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Tabela 30 - Despesa por natureza - 1996/2013 - valores nominais 

Esta tabela traz os valores para o período de 1996 a 2013 da distribuição da 

despesa por natureza. Suas fontes são aquelas descritas e referenciadas na seção A.2.1 

imediatamente acima. Os valores estão em milhões de R$ nominais. Neste sentido, para 

os exercícios de 2003 a 2013, a fonte única utilizada para a despesa é o resultado das 

consultas ao sistema SIGA Brasil, abaixo especificadas: 

c) para execução orçamentária e modificações orçamentárias da despesa ao 

longo do exercício: consulta sobre os universos “Despesa Execução" 

(exercícios 2003 a 2013), considerando como Despesa Executada o valor da 

despesa liquidada, incluído o valor inscrito em Restos a Pagar no Final do 

Exercício430 (filtros aplicados na consulta: Esferas “Fiscal e seguridade” e 

fonte “Exceto refinanciamento”)  

d) para elaboração orçamentária (valor da lei orçamentária aprovada e do 

projeto de lei orçamentária) da despesa: universos “Despesa Elaboração” 

(filtros aplicados na consulta: Esferas “Fiscal e seguridade” e fonte “Exceto 

refinanciamento”)431 

Nos exercícios de 2002 e anteriores, as informações sobre a despesa foram 

extraídas de várias origens cumulativamente: as Prestações de Contas do Presidente da 

República, os Balanços Gerais da União elaborados pelo Ministério da Fazenda, os 

Pareceres Prévios às Contas do Governo do TCU e as séries de execução orçamentária 

agregada publicadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Para informações relativas 

aos projetos de lei e às leis orçamentárias aprovadas, além das fontes indicadas, 

extraem-se da publicação online dos avulsos das leis orçamentárias anuais e da íntegra 

dos projetos de lei orçamentária (disponíveis na internet para os exercícios a partir de 

2001 e em papel para os anteriores). 
                                                 

430 Nos exercícios de 2012 e 2013, foi utilizada a variável “Despesa Executada”, que representa a soma dos valores “Liquidado” e 
“Inscrito em Restos a Pagar no Exercício”. Para os unviersos anteriores, após encerrado o exercícios, os valores inscritos em Restos 
a Pagar são automaticamente acumulados na variável “Despesa Liquidada”. Em qualquer dos casos, portanto, o valor executado 
corresponde ao total da despesa liquidada no exercício com a inscrita em restos a pagar ao final do mesmo exercício.  
431 As variáveis nos universos “Despesa Elaboração” são “PL” e “Autógrafo”, para os valores do Projeto de Lei Orçamentária e a lei 
orçamentária sancionada. Os universos “Despesa Execução” corroboram os valores de “Despesa Elaboração” pois também contém 
dados da elaboração orçamentária. Para os exercícios posteriores a 2007, a variável “Dotação inicial” contém o valor da lei 
orçamentária sancionada e a variável “Antecipação LDO” contém o valor do Projeto de Lei recebido pelo Congresso; entre os anos 
de 2003 e 2006, a variável “Dotação inicial” também contém o valor da lei orçamentária sancionada.  
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Em relação à estrutura da despesa no período, esta segue de maneira 

relativamente uniforme432 a classificação por Grupo Natureza de Despesa do Anexo III 

da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001 (BRASIL. MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 2015, pp. 62-63). 

Aplicam-se também aqui as mesmas considerações relativas à exclusão, nos 

cálculos, da parcela relativa ao refinanciamento da dívida, já descritas na Tabela 23 

acima, bem como todas aquelas levantadas em caráter geral na descrição da Tabela 21. 

Outro esclarecimento necessário é a tomada em consideração, para todos os cálculos, da 

Natureza de Despesa “Reserva de Contingência”433. Sendo uma parcela do orçamento 

deliberadamente destinada a ser mantida como reserva prudencial, cuja definição inicial 

e utilização são objeto de decisão específica de mérito sobre a alocação de recursos com 

essa finalidade, não cabe senão considerar a definição da Reserva de Contingência 

como uma decisão mais dentro do jogo orçamentário, pelo que não haveria sentido em 

excluí-la da análise. 

Tabela 31 - Despesa por natureza - 1947/1963 - valores deflacionados 

Esta tabela traz os dados da Tabela 29 deflacionados segundo a 

metodologia descrita na Seção 5.2 do texto. Os valores estão em milhões de Cr$ 

de janeiro de cada ano. 

 Tabela 32 - Despesa por natureza - 1996/2013 - valores deflacionados 

Esta tabela traz os dados da Tabela 30 deflacionados segundo a 

metodologia descrita na Seção 5.2 do texto. Os valores estão em milhões de R$ 

de janeiro de cada ano. 

                                                 
432 A única exceção é a existência, até 1999, de uma categoria de pequena proporção, dentro das despesas de capital, denominada 
“Outras Despesas de Capital” (não localizamos a fonte normativa formal da estrutura de despesa por natureza anterior a 2001). A 
exceção ora apontada não prejudica em nada a análise, uma vez que se aplica entre as categorias de despesa de cada exercício.  
433 Embora inexista menção literal a essa figura na Constituição de 1988, sua caracterização foi tornada definitiva pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2001):  

 Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de 
diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: 
[..] 
 III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente 
líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao: 
 a) (VETADO) 
 b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 
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 Tabela 33 - Despesa por órgão - 1947/1963 - Valores nominais 

Esta tabela traz os valores para o período de 1947 a 1963 da distribuição da 

despesa pela classificação institucional ou por órgão. Os valores estão em milhões de 

Cr$ nominais. Suas fontes são, como descritas e referenciadas na seção A.2.1 

imediatamente acima:  

d) os Balanços Gerais da União, editados pela Contadoria Geral da República 

Ministério da Fazenda; 

e) os Pareceres Prévios do TCU e os processados legislativos das Contas de 

Governo (corroborando, essencialmente, os valores dos Balanços Gerais); 

f) os processados legislativos da tramitação das próprias leis orçamentárias 

Para o período a categorização das despesas era realizada segundo atos 

administrativos que implementavam a regra geral dos arts. 57 a 59 do Regulamento 

Geral de Contabilidade Pública434, tendo permanecido constante a estrutura 

classificação por órgão responsável pela despesa, variando tão somente o conteúdo em 

função do surgimento e extinção de Ministérios e repartições a eles equiparadas (DE LA 

ROCQUE, 1963, p. 54). Continuam aplicáveis as mesmas considerações levantadas em 

caráter geral na descrição da Tabela 21. 

Em relação às mudanças relevantes na estrutura por órgãos no período, é preciso 

fazer constar os seguintes esclarecimentos (o número na primeira coluna referencia as 

observações marcadas na legenda dos órgãos correspondentes na primeira coluna da 

Tabela) 

                                                 
434 Regulamento Geral de Contabilidade Pública (Decreto 15.782, de 08.11.1922):  

Art. 57. Na proposta do orçamento a despesa será classificada por Ministerios e verbas, significando respectivamente a 
administracão e os servicos publicos. Nas tabelas explicativas que a acompanharão, as verbas serão subdivididas em 
consignacões e sub-consignações , exprimindo respectivamente a natureza e a especialização daquelles serviços. 
Art. 58. As verbas de despesa de cada Ministerio serão precedidas de um numero de ordem e, nas tabellas explicativas, 
esse numero se desdobrará em tantos outros quantae forem as respectivas sub-consignações de pessoal e material.  
Art. 59. Na organização das tabellas explicativas da proposta do orçamento não serão admittidas consignações mixtas, 
para pessoal e material, nem verbas ou consignações destinadas, no todo ou em parte, a supplementar outras verbas ou 
outras sub-consignações. 
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QUADRO 21  - OBSERVAÇÕES - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (1947-1963) 

1 “No exercício de 1947 as despesas do Tribunal de Contas e as do Poder Judiciário 
faziam parte respectivamente, dos Anexos do Ministério da Fazenda e dos 
Ministérios da Guerra, Justiça e Trabalho." (BGU48, p. 6) 

2 Os valores relativos ao Tribunal de Contas não constam de forma isolada no PLOA 
para 1948, ficando aparentemente inseridos na proposta global do Poder 
Legislativo (embora a desagregação da proposta relativa ao Congresso Nacional 
não esteja explicitada em qualquer fonte) 

3 A partir de 1956, as despesas do Congresso Nacional começaram a ser 
especificadas individualmente para Senado e Câmara dos Deputados. Para manter 
a uniformidade do tratamento ao longo de todo o período, mantivemos a 
apresentação do valor total do Congresso, por meio da somada dos orçamentos das 
duas Casas.  

4 A proposta para 1955 previa a colocação de todos os investimentos (inclusive os 
relativos ao Plano SALTE) em um anexo específico; o Congresso manteve essa 
disposição na Lei, somente renumerando-o para "Inversões Especiais - Anexo 27" 

5 A proposta para 1957 previa esse montante de despesas não alocado a Ministério 
algum. O Congresso excluiu esta especificação da Lei aprovada 

6 A única menção a esse órgão, criado em 1961 com a instituição do 
parlamentarismo, é uma despesa contabilizada como sem crédito, no mesmo ano. 

7 A substituição do Conselho Federal de Comércio Exterior pelo Conselho Nacional 
de Economia deu-se em 1950435. 

8 Transformado na autarquia Instituto Nacional de Imigração e Colonização a partir 
de 1954, esse órgão desaparece do do orçamento a partir de 1956. 

9 A partir de 1949 o então Estado-Maior Geral passa a denominar-se Estado-Maior 
das Forças Armadas (EMFA) 

10 A partir de 1953 o Ministério da Educação e Saúde é dividido em Ministério da 
Educação e Cultura (cujos valores continuam a ser registrados na linha respectiva) 
e Ministério da Saúde (para o qual se abre uma nova linha na tabela)436. 

                                                 
435 A princípio, poderia parecer tratar-se de órgãos distintos. No entanto, os relatos biográficos de técnicos envolvidos com o órgão 
dão conta de uma marcante continuidade de objetivos e instrumentos, pelo que afigura-se mais razoável considerar como uma 
continuidade, para fins de análise do orçamento respectivo:  

  
O Conselho Nacional de Economia foi o sucessor do Conselho Federal de Comércio Exterior, criado em 1934 pelo 
Getúlio. Até o pessoal administrativo era o mesmo que vinha do Conselho Federal de Comércio Exterior. (NOGUEIRA, 
1993, p. 53)  
Foi do Deputado Daniel Faraco (PSD/RS) a proposta de que a Constituição de 1946 previsse a existência de um órgão 
técnico de aconselhamento de Legislativo e Executivo em matéria econômica e financeira. Previsto pelo artigo 205 da 
Constituição, o Conselho Nacional de Economia só foi regulamentado pela lei n. 970 de 16 de dezembro de 1949, depois 
de um longo debate acerca do grau de intervenção do Estado e do crescente poder da tecnocracia na condução da 
economia nacional. Definido como órgão colegiado autônomo, o CNE era formado por especialistas em assuntos 
econômicos, nomeados pelo presidente da República depois de aprovados pelo Senado. Além de setores administrativos, 
o CNE possuía um plenário de nove conselheiros com mandato de cinco anos, e um Departamento Econômico [.] O 
Conselho foi extinto pela constituição de 1967. Ver Sônia Draibe, Rumos e metamorfoses: um estudo sobre a 
constituição do Estado e as alternativas de industrialização no Brasil, 1930-1960. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1985." 
(NOGUEIRA, 1993, p. 47; no mesmo sentido, já com um viés crítico sobre a própria razão de ser do órgão, 
NOGUEIRA, 2005, p. 529)  

436 O PLOA para 1954 não contemplava a divisão do Ministério, que ainda não havia sido deliberada, enquanto a LOA para o 
mesmo ano já considerava dois órgãos independentes. Para efeitos de nossa análise, caso essa distorção não fosse corrigida, a 
distância orçamentária ficaria indevidamente aumentada pelo simples reflexo contábil da decisão (extraorçamentária) de divisão de 
um órgão administrativo em dois. Portanto, na organização das tabelas, acumulamos os valores das dotações na LOA dos dois 
ministérios no órgão Ministério da Educação e Saúde. Os dados de Despesa Autorizada e Executada, compilados no balanço de final 
de ano, não necessitam esta correção, pois já contemplam de forma consistente a existência, em ambos, de dois órgãos distintos para 
fins de registro orçamentário.  
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11 Em 1961 o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio é dividido em Ministério 
do Trabalho e Previdência Social (cujos valores continuam a ser registrados na 
linha respectiva) e Ministério da Indústria e Comércio (para o qual se abre uma 
nova linha na tabela) - Art. 10, da Lei n.° 3.782, de 22-7-1960. 

12 Esta unidade figurou apenas no orçamento de 1961, tendo sido suas despesas 
transferidas em 1962 para a dotação do Ministério da Fazenda (CG62 p. 42) 

13 O Ministério das Minas e Energia foi criado em 1961, incorporando em sua 
estrutura o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica e o Conselho Nacional 
do Petróleo - Art. 7°, da Lei n.° 3.782, de 22-7-1960. 

14 As despesas do Plano SALTE figuraram como Órgão próprio a partir de 1953 até a 
sua extinção; antes, estavam incluídas na despesa da Presidência da República. 

15 A Comissão de Desenvolvimento do Vale do São Francisco foi criada em 1950 
16 A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste foi criada em 1961.  
17 A Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Fronteira Sudoeste do 

País foi criada em 1958. 
18 A Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia foi criada 

em 1954. 
 

Cabe acrescentar ainda alguns esclarecimentos específicos sobre aspectos 

pontuais da contabilização da despesa. Em primeiro lugar, a despesa em 1961 trouxe 

uma despesa sem crédito não contabilizada (ou seja, o registro da despesa executada é 

bastante maior do que a soma da despesa autorizada mais das despesas contabilizadas 

como sem crédito ou além dos créditos). Não encontramos qualquer demonstrativo 

sobre a origem ou os motivos desta inconsistência no Balanço Geral da União nem no 

Parecer Prévio do TCU, sendo o caso apenas mencionado de forma passageira no 

relatório da Contadoria Geral da República que integra o Balanço Geral da União desse 

ano:  

15. Ao Congresso Nacional o Poder Executivo solicitou, através de 68 
mensagens, autorização para abertura de novos créditos adicionais, 
no montante de Cr$129.718.793.524,70, que se desdobra em Cr$ 
116.021.164.129,00 para os créditos suplementares e Cr$ 
15.697.629.595,70 para os especiais. 
16. Dos créditos suplementares solicitados, convém assinalar que a 
importância de Cr$ 75.410.655.852,00 representaria suplementação 
de dotações que já se encontravam excedidas, ou em vias de próximo 
esgotamento, destinadas a pagamentos de pessoal e compreendidas 
nas exceções do art. 46 do Código de Contabilidade da União. 
(BGU61 p. 29, grifos nossos) 

 

Nos exercícios de 1949, 1950, 1951 e 1952, o registro dos valores da lei 

orçamentária no Balanço Geral da União discrepa do valor do texto publicado na lei 
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respectiva em função de um convênio plurianual da União com o Estado do Rio Grande 

do Sul, em relação ao qual o Tribunal de Contas da União deliberou que o saldo 

remanescente, a cada ano, deveria incorporar-se ao orçamento do exercício seguinte 

(BGU49, p.4; BGU50, p. 4; BGU51, p. 7). Tendo em vista não se tratar de deliberação 

parlamentar renovada a cada ano para a inclusão no orçamento, para efeitos de nossa 

análise, não faz sentido teórico ou prático considerar esta despesa como despesa votada 

na lei orçamentária anual de cada ano, mas sim como crédito votado em exercícios 

anteriores e que permanece em vigor para os anos seguintes; por tal razão, registrou-se 

aqui tais valores437 como crédito transferido de exercícios anteriores (contabilizado, 

portanto, na Despesa Autorizada, mas não nos valores da LOA). 

Tabela 34 - Despesa por órgão - 1996/2003 - valores nominais 

Esta tabela traz os valores para o período de 1996 a 2013 da distribuição da 

despesa por órgão (classificação institucional). Os valores estão em milhões de R$ 

nominais. Suas fontes são aquelas descritas e referenciadas na seção A.2.1 

imediatamente acima. Neste sentido, para os exercícios de 2003 a 2013, a fonte única 

utilizada para a despesa é o resultado das consultas ao sistema SIGA Brasil, abaixo 

especificadas: 

e) para execução orçamentária e modificações orçamentárias da despesa ao 

longo do exercício: consulta sobre os universos “Despesa Execução" 

(exercícios 2003 a 2013), considerando como Despesa Executada o valor da 

despesa liquidada, incluído o valor inscrito em Restos a Pagar no Final do 

Exercício438 (filtros aplicados na consulta: Esferas “Fiscal e seguridade” e 

fonte “Exceto refinanciamento”)  

f) para elaboração orçamentária (valor da lei orçamentária aprovada e do 

projeto de lei orçamentária) da despesa: universos “Despesa Elaboração” 

                                                 
437 Trata-se de Cr$ 26,058 milhões em 1949, Cr$ 8,72 milhões em 1950, e Cr$ 9,403 milhões em 1951, todos no orçamento do 
Ministério da Viação e Obras Públicas.  
438 Nos exercícios de 2012 e 2013, foi utilizada a variável “Despesa Executada”, que representa a soma dos valores “Liquidado” e 
“Inscrito em Restos a Pagar no Exercício”. Para os universos anteriores, após encerrado o exercícios, os valores inscritos em Restos 
a Pagar são automaticamente acumulados na variável “Despesa Liquidada”. Em qualquer dos casos, portanto, o valor executado 
corresponde ao total da despesa liquidada no exercício com a inscrita em restos a pagar ao final do mesmo exercício.  
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(filtros aplicados na consulta: Esferas “Fiscal e seguridade” e fonte “Exceto 

refinanciamento”)439 

Nos exercícios de 2002 e anteriores, as informações sobre a despesa foram 

extraídas de várias origens cumulativamente: as Prestações de Contas do Presidente da 

República, os Balanços Gerais da União elaborados pelo Ministério da Fazenda, os 

Pareceres Prévios às Contas do Governo do TCU e as séries de execução orçamentária 

agregada publicadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Para informações relativas 

aos projetos de lei e às leis orçamentárias aprovadas, além das fontes indicadas, 

extraem-se da publicação online dos avulsos das leis orçamentárias anuais e da íntegra 

dos projetos de lei orçamentária (disponíveis na internet para os exercícios a partir de 

2001 e em papel para os anteriores). 

Em relação à estrutura da despesa no período, esta segue de maneira uniforme a 

classificação institucional (por órgão orçamentário) do Anexo III da Portaria 

Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001 (BRASIL. MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 2015, p. 37), variando tão somente o 

conteúdo em função do surgimento e extinção de Ministérios e repartições a eles 

equiparadas. 

Aplicam-se também aqui todas as considerações levantadas em caráter geral na 

descrição da Tabela 21. No caso do refinanciamento discutido na descrição na Tabela 

23 acima, tendo em vista já ter sido informado quando da classificação por natureza, os 

seus valores foram excluídos das tabelas440.  

 

 

                                                 
439 As variáveis nos universos “Despesa Elaboração” são “PL” e “Autógrafo”, para os valores do Projeto de Lei Orçamentária e a lei 
orçamentária sancionada. Os universos “Despesa Execução” corroboram os valores de “Despesa Elaboração” pois também contém 
dados da elaboração orçamentária. Para os exercícios posteriores a 2007, a variável “Dotação inicial” contém o valor da lei 
orçamentária sancionada e a variável “Antecipação LDO” contém o valor do Projeto de Lei recebido pelo Congresso; entre os anos 
de 2003 e 2006, a variável “Dotação inicial” também contém o valor da lei orçamentária sancionada.  
440 A partir de 2003, com a existência de um órgão específico para o refinanciamento, a exclusão se faz automaticamente e sem 
dificuldades. Nos exercícios anteriores, como se descreverá em detalhe adiante, foram utilizadas estimativas para a retirada desses 
valores dos órgãos em que figuravam cumulativamente.  
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QUADRO 22 - OBSERVAÇÕES - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (1996-2013) 

1 O Órgão 71000 – Encargos Financeiros da União, no exercício de 1996, acumula os valores 
relativos ao refinanciamento da dívida pública federal, pois não existem dados individualizados 
confiáveis sobre esse valor de refinanciamento 

2 Os valores da Despesa Autorizada e Executada para o exercício de 1996 acumulam no Órgão 
250000 – Ministério da Fazenda também os valores de Encargos Financeiros da União, 
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, e Operações Oficiais de Crédito, tendo 
em vista que tais aplicações não estão segregadas nos demonstrativos disponíveis.  

3 No projeto de lei para 1997, os órgãos 10000 - Supremo Tribunal Federal, 14000 - Justiça 
Eleitoral e 15000 - Justiça do Trabalho não encaminharam ao Executivo suas propostas a tempo 
de constarem do Projeto de Lei Orçamentária consolidado apresentado ao Congresso Nacional. 
O PLOA incorporou no órgão 90000 - Reserva de Contingência o somatório dos valores das 
propostas originais desses Tribunais após recebidas (PLOA, Mensagem, Vol. I Tomo I, p. 31). 
Os valores dos órgãos constantes da tabela foram obtidos a partir do original dessas propostas 
(consultados no Vol. IV do PLOA) e deduzidos do valor da Reserva de Contingência. 

4 Em 1998, 1999 e 2000, o órgão 71000 – Encargos Financeiros da União (que ainda não existe 
nos demonstrativos publicados) tem seu valor na tabela correspondente aos valores da Unidade 
Orçamentária 71101 - Recursos sob Supervisão do MF - EFU, que são assim deduzidos do valor 
do órgão 25000 – Ministério da Fazenda 

5 Em 1998, 1999 e 2000, o órgão 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios 
(que ainda não existe nos demonstrativos publicados) tem seu valor na tabela correspondente ao 
somatório dos valores das Unidades Orçamentárias corresponde aos valores das UOs 73101 - 
Recursos sob supervisão do MF - TRF.MF, 73104 - Recursos sob supervisão do MME-TR. 
EST.DF MUN., 73105 - GOV.DO DF-REC S.SUP.DO MF-TRF.GDF/MF, 73106 - Recursos 
sob supervisão do MARA - TRF. MARA, 73.107 - Recursos sob supervisão do MEC, 73.108 - 
Transf. Constitucionais-Rec. Sob sup. M. Fazenda, 73.109 - Recursos sob superv. Min.do 
Esporte e Turismo; os valores de todas essas unidades orçamentárias foram portanto deduzidos, 
na planilha, do valor do órgão 25000 – Ministério da Fazenda 

6 Em 1998, 1999 e 2000, o órgão 74000 – Operações Oficiais de Crédito, (que ainda não existe 
nos demonstrativos publicados) tem seu valor na tabela correspondente aos valores da Unidade 
Orçamentária 74.101 Recursos sob supervisão do MF - OOC/MF, que são assim deduzidos do 
valor do órgão 25000 – Ministério da Fazenda 

7 O órgão 20000 – Presidência da República incorpora, até o exercício de 2002, os valores 
indicados nos demonstrativos sob os títulos "Gabinete da Presidência da República”; “Gabinete 
da Vice-Presidência da República”; “Advocacia-Geral da União” e “Gabinete do Ministro 
Extraordinário de Projetos Especiais"; no exercício de 2013, incorpora vários novos órgãos que 
somente então passam a constar isoladamente dos registros do SIGA Brasil mas são unidades 
diretamente vinculadas à Presidência da República: 61000 - Secretaria de Assuntos Estratégicos, 
62000 - Secretaria de Aviação Civil, 63000 - Advocacia-Geral da União, 64000 - Secretaria de 
Direitos Humanos, 65000 - Secretaria de Políticas para as Mulheres, 66000 - Controladoria-
Geral da União, 67000 - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e 68000 - 
Secretaria de Portos441.  

8 Criado em 1999, o órgão 5200 – Ministério da Defesa passa a registrar, na Despesa Autorizada e 
Executada, o somatório dos valores correspondentes aos três ministérios militares (21000 - 
Ministério da Aeronáutica, 27000 - Ministério do Exército e 31000 - Ministério da Marinha) que 
até então constavam isoladamente do PLOA e da LOA.  

9 O órgão 47000 – Ministério do Planejamento e Orçamento, renomeado em 2000 para Ministério 

                                                 
441 Não é que tais órgãos tenham sido criados como tais em 2013, pois já existiam, mas simplesmente que começaram nesse ano a 
ser contabilizados como órgãos independentes. Para manter a uniformidade do tratamento em relação a todos os demais exercícios, 
optou-se por continuar acumulando-lhes os valores na própria Presidência.  
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do Planejamento, Orçamento e Gestão, passou a acumular, na Despesa Autorizada e Executada 
desse ano, o órgão 46000 – Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado então 
extinto (embora exista alguma execução residual no órgão extinto em função de empenhos já 
realizados antes da modificação) 

10 Os órgãos 51000 - Ministério do Esporte e Turismo e 53000 - Ministério da Integração Nacional, 
ministérios criados em 1999, têm seus valores registrados apenas na Despesa Autorizade e 
Executada. No PLOA e na LOA, suas despesas estão distribuídas por outros Ministérios.  

11 O órgão 28000 - Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo foi renomeado em 2000 
para Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior 

12 O órgão 49000 – Gab. do Min. Extraordinário de Politica Fundiária foi renomeado em 2001 para 
Ministério do Desenvolvimento Agrário 

13 Os órgãos 54000 - Ministério do Turismo, 55000 - Ministério da Assistência e Promoção Social 
e 56000 - Ministério das Cidades foram criados no início de 2003, portanto não constam do 
PLOA e da LOA desse ano. 

14 O órgão 55000 - Ministério da Assistência e Promoção Social foi renomeado Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 2005. 

 

Tabela 35 - Despesa por órgão - 1947/1963 - Valores deflacionados 

Esta tabela traz os dados da Tabela 33 deflacionados segundo a 

metodologia descrita na Seção 5.2 do texto. Os valores estão em milhões de Cr$ 

de janeiro de cada ano. 

Tabela 36 - Despesa por órgão - 1996/2003 - valores deflacionados 

Esta tabela traz os dados da Tabela 34 deflacionados segundo a 

metodologia descrita na Seção 5.2 do texto. Os valores estão em milhões de R$ 

de janeiro de cada ano. 

Tabela 37 - Fundos especiais do período 1947-1963 – fontes de arrecadação e 

características institucionais 

Esta tabela apresenta os principais Fundos especiais existentes no período 

da democracia de 1946, individualizando as suas fontes de receita e as principais 

características institucionais de sua operação. A fonte básica das informações é o 

levantamento constante do parecer prévio do TCU às contas de governo de 1957 

(CG57, pp. 76-90), complementado pontualmente por fontes específicas de 

informação referenciadas nas células respectivas em que ocorrem.  
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Tabela 38 - Fundos especiais do período 1947-1963 - saldo patrimonial ao final 

do exercício 

Esta tabela apresenta o saldo nominal de todos os Fundos especiais 

registrados nos Balanços Gerais da União entre 1947 e 1963. Estes fundos eram 

contabilizados na Tabela “Fundos e Provisões da União” pelo valor nominal do 

estoque do fundo a 31 de dezembro do exercício respectivo. As referências para 

os valores relativos a cada ano são as seguintes: para 1947 e 1948, BGU51, p. 

318; para 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953, BGU53, p. 225; para 1954, BGU54, p. 

249; para 1955, BGU55, p. 291; para 1956, BGU56, pp. 41 e 277; para 1957, 

BGU57, pp. 74 e 413; para 1958, BGU58, pp. 79 e 413; para 1959, BGU59, p. 

399; para 1960 e 1961, BGU61, p. 58; para 1962 e 1963, BGU63, p, 318. Os 

valores estão em Cr$ nominais. 

Os Fundos cujos valores estão aqui registrados correspondem, em sua 

grande maioria, aos especificados na Tabela 37. No entanto, não foi possível 

localizar dados sobre as fontes e características institucionais de cinco deles; três 

(Cota de 3% sobre Vendas de Câmbio, Fundo de Amortização de Máquinas e 

Ferramentas e Provisão para Financiamento do Algodão) registram saldo no 

máximo até 1949, fazendo supor que se tratava de mecanismos provenientes de 

política econômica anterior ao período constitucional e substituídos por outros 

criados especificamente para o projeto desenvolvimentista; outros dois (Fundo 

Nacional do Ensino Primário; Fundo de Melhoramento e Renovação 

Patrimonial), porém, persistem por prazo maior, embora em valores não muito 

expressivos frente aos demais. O denominado “Fundo da Lei 1.474, de 1951”, 

que só apresenta valores naquele ano, é uma implementação provisória do que 

viria a ser nos anos seguintes o Fundo de Reaparelhamento Econômico 

destinado ao BNDE. Por outro lado, três fundos mencionados por Lafer (2002, 

pp. 90-91), o Fundo Rodoviário Nacional, o Fundo Nacional de Pavimentação e 

o Fundo Portuário Nacional não constam do demonstrativo patrimonial de 

fundos. O primeiro caso pode ter sua explicação no fato de que a totalidade da 

movimentação dos fundos era realizada por autarquias (o que poderia ter 
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ensejado sua exclusão da contabilidade patrimonial da União), mas não há 

informação clara sobre o motivo da omissão dos outros dois. 
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A2.3 – Apresentação dos dados 
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TABELA 16 - ÍNDICES UTILIZADOS PARA DEFLACIONAMENTO 

PLOA LOA 
Médio do ano 
da execução 

Inflação 
anual (%)

  
PLOA LOA 

Médio do ano 
da execução 

Inflação 
anual (%) 

1947 1,1283E-13 1,3831E-13 1,3578E-13 2,73  1995 100,0000 108,7850 117,4918 14,78

1948 1,4074E-13 1,4074E-13 1,4529E-13 7,96  1996 122,2890 125,3970 130,5275 9,34

1949 1,4680E-13 1,5044E-13 1,5519E-13 12,3  1997 132,6790 136,8140 140,8549 7,48

1950 1,5166E-13 1,6864E-13 1,7309E-13 12,41  1998 141,2680 146,0380 146,3303 1,7

1951 1,6500E-13 1,9291E-13 2,0160E-13 12,34  1999 146,1440 148,9210 162,8938 19,98

1952 2,0019E-13 2,1717E-13 2,2546E-13 12,72  2000 164,6120 178,4540 185,3271 9,81

1953 2,2081E-13 2,3901E-13 2,5822E-13 20,51  2001 189,7460 194,9200 204,5289 10,4

1954 2,4750E-13 2,9348E-13 3,2847E-13 25,86  2002 208,3150 214,5350 232,1494 26,41

1955 3,0655E-13 3,6467E-13 3,8210E-13 12,15  2003 232,8180 276,5780 285,0735 7,67

1956 3,6757E-13 4,0971E-13 4,5813E-13 24,55  2004 284,1050 293,7930 311,8758 12,14

1957 4,2714E-13 5,2303E-13 5,2315E-13 6,96  2005 319,2440 327,9150 330,4807 1,22

1958 5,2158E-13 5,4337E-13 5,9131E-13 24,39  2006 327,8870 333,2220 336,1817 3,79

1959 5,5354E-13 6,9447E-13 8,1542E-13 39,43  2007 337,0110 344,8500 353,2654 7,89

1960 7,5549E-13 9,4436E-13 1,0527E-12 30,47  2008 354,4950 374,1390 392,9434 9,1

1961 9,8213E-13 1,2364E-12 1,4445E-12 47,78  2009 399,8700 404,2440 399,9825 -1,43

1962 1,2669E-12 1,8873E-12 2,1937E-12 51,6  2010 397,7580 402,4250 422,2918 11,3

1963 1,9512E-12 2,9559E-12 3,8130E-12 79,92  2011 425,7880 447,7640 458,2786 5

      2012 459,0550 466,9790 485,6754 8,1

      2013 495,9490 504,8300 515,2143 5,52

           

           

           

 Fonte: cfe. seção A.2.2 acima 
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TABELA 17 - INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - 1947/1963 - VALORES NOMINAIS 

Valores nominais  

 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956  

Despesa total na LOA / Despesa total no PLOA  110,0523% 106,8727% 110,9780%   n/d 107,1244% 109,5038% 111,5587% 107,2722% 109,9321% 110,1033%  

Despesa total executada / Despesa total autorizada 91,5948% 90,7738% 90,3522% 94,9775% 102,4716% 99,6291% 104,2723% 108,4500% 94,0221% 90,0952%  

Receita total estimada na LOA / Receita total estimada 
no PLOA 99,0523% 110,4048% 104,7554%   n/d 100,7679% 109,9155% 112,4101% 109,6290% 103,6818% 113,2214% 

 

Receita total arrecadada / Receita total estimada na LOA 115,4104% 107,5469% 98,2875% 103,1827% 133,4682% 120,3734% 108,0536% 101,0791% 104,0927% 104,3999%  
Créditos adicionais votados pelo Legislativo / Despesa 
total na LOA 16,0631% 18,1999% 18,5237% 11,8423% 5,0216% 12,3257% 12,5984% 9,8289% 25,0669% 72,3207% 

 

Créditos extraordinários abertos / Despesa total na LOA 0,2058% 0,2077% 0,0662% 0,0458% 0,0000% 0,0000% 0,0676% 0,0000% 0,0044% 0,2979%  

Despesas executadas sem crédito ou além do crédito / 
Despesa total executada 6,5299% 0,2224% 4,2999% 3,8637% 11,6483% 7,5217% 13,4640% 14,8534% 5,0767% 3,5894% 

 

Distância orçamentária entre o PLOA e a LOA, relativa à 
classificação institucional (por órgão) 0,010747 0,008270 0,019371   n/d 0,003484 0,008212 0,008878 0,006007 0,011561 0,005882 

 

Distância orçamentária entre o PLOA e a LOA relativa à 
classificação por natureza 0,031880   n/d   n/d   n/d   n/d 0,023251 0,021476 0,013703 0,012235 0,029099 

 

Distância orçamentária entre a despesa constante da 
LOA e a despesa total autorizada, relativa  à classificação 
institucional (por órgão) 0,008590 0,014532 0,011904 0,006853 0,003642 0,006618 0,009122 0,015197 0,016779 0,047189 

 

Distância orçamentária entre a despesa constante da 
LOA e a despesa total autorizada, relativa à classificação 
por natureza 0,038442 0,014524 0,021548 0,014952 0,008987 0,022321 0,016099 0,015633 0,025254 0,072549 

 

Distância orçamentária entre a despesa total autorizada e 
a execução orçamentária, relativa à classificação 
institucional  (por órgão) 0,005962 0,001964 0,007554 0,006281 0,009154 0,008774 0,005852 0,005645 0,014289 0,004371 

 

Distância orçamentária entre a despesa total autorizada e 
a execução orçamentária, relativa à classificação por 
natureza 0,021567 0,006220 0,015154 0,009770 0,024835 0,006772 0,023844 0,014089 0,012432 0,009517 

 

Distância orçamentária entre a receita estimada pelo 
Executivo no PLOA e aquela estimada pelo Congresso 
na LOA, relativa à classificação por natureza 0,000411 0,012112 0,008202   n/d 0,006207 0,008894 0,026091 0,007559 0,003558 0,003666 

 

Distância orçamentária entre a receita estimada pelo 
Congresso na LOA e aquela efetivamente arrecadada 
pelo Executivo, relativa à classificação por natureza 0,005119 0,033841 0,026870 0,005323 0,012200 0,012705 0,024483 0,015725 0,013882 0,039419 
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Valores nominais 

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Média 

1947/63 
Desvio-padrão 

1947/63 

Despesa total na LOA / Despesa total no PLOA  116,1971% 116,4063% 113,2007% 117,6115% 137,9692% 120,1781% 129,0620% 114,6264% 8,4992% 

Despesa total executada / Despesa total autorizada 92,5247% 97,7128% 109,7652% 106,9432% 143,2821% 101,1042% 95,6876% 100,8034% 12,7247% 
Receita total estimada na LOA / Receita total estimada 
no PLOA 129,3913% 117,2546% 106,9516% 106,9920% 112,2976% 125,1203% 124,9742% 111,6762% 8,7528% 
Receita total  arrecadada / Receita total estimada na LOA 87,3098% 90,4650% 106,8770% 129,8165% 128,7323% 116,5854% 129,2543% 110,8785% 13,8693% 
Créditos adicionais votados pelo Legislativo / Despesa 
total na LOA 10,6291% 8,1312% 16,6508% 27,3362% 9,1356% 25,3176% 30,3162% 19,3711% 15,4754% 

Créditos extraordinários abertos / Despesa total na LOA 0,1661% 3,5936% 0,1826% 0,1544% 0,3705% 0,2389% 0,0000% 0,3295% 0,8490% 
Despesas executadas sem crédito ou além do crédito / 
Despesa total executada 9,9330% 2,5279% 7,8810% 13,9202% 11,1695% 16,2104% 15,6221% 8,7255% 5,0446% 
Distância orçamentária entre o PLOA e a LOA, relativa à 
classificação institucional (por órgão) 0,009597 0,015047 0,008207 0,009420 0,018602 0,005926 0,016028 0,010327 0,004676 
Distância orçamentária entre o PLOA e a LOA relativa à 
classificação por natureza 0,026277 n/d 0,020231 0,026713 0,032947 0,034287 0,025509 0,024801 0,007050 
Distância orçamentária entre a despesa constante da 
LOA e a despesa total autorizada, relativa  à classificação 
institucional (por órgão) 0,005498 0,005119 0,017719 0,025664 0,004447 0,020694 0,029819 0,014670 0,011350 
Distância orçamentária entre a despesa constante da 
LOA e a despesa total autorizada, relativa à classificação 
por natureza 0,052190 0,009912 0,028073 0,029374 0,011117 0,036308 0,054437 0,027748 0,017939 
Distância orçamentária entre a despesa total autorizada e 
a execução orçamentária, relativa à classificação 
institucional  (por órgão) 0,004036 0,008808 0,009866 0,014380 0,033693 0,020681 0,017981 0,010547 0,007824 
Distância orçamentária entre a despesa total autorizada e 
a execução orçamentária, relativa à classificação por 
natureza 0,013826 0,018798 0,012812 0,026605 0,049249 0,022671 0,043056 0,019483 0,011886 
Distância orçamentária entre a receita estimada pelo 
Executivo no PLOA e aquela estimada pelo Congresso 
na LOA, relativa à classificação por natureza 0,031692 0,009679 n/d 0,007447 0,008396 0,016516 0,003132 0,010237 0,008578 

Distância orçamentária entre a receita estimada pelo 
Congresso na LOA e aquela efetivamente arrecadada 
pelo Executivo, relativa à classificação por natureza 0,011965 0,007235 0,012125 0,032128 0,005669 0,007981 0,023073 0,017044 0,010868 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima 
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TABELA 18 - INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - 1996/2013 - VALORES NOMINAIS 

Valores nominais  

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  

Despesa total na LOA / Despesa total no PLOA  100,0756% 100,8469% 100,2902% 99,5916% 102,2318% 102,8451% 102,9785% 105,4422% 101,9076% 103,8942% 

Despesa total executada / Despesa total autorizada 83,0654% 74,3734% 74,9595% 82,7919% 79,2626% 87,6606% 93,8926% 88,0139% 84,0821% 86,8351% 
Receita total estimada na LOA / Receita total estimada 
no PLOA 100,0757% 100,7522% 100,2902% 99,5917% 99,4773% 102,8451% 102,9785% 105,4427% 101,9078% 103,8942% 
Receita  total  arrecadada / Receita total estimada na 
LOA 95,4822% 127,0185% 86,9715% 88,2736% 88,3074% 92,8174% 111,9739% 102,7920% 90,7697% 97,5272% 
Créditos adicionais votados pelo Legislativo / Despesa 
total na LOA 9,4996% 51,5948% 54,3013% 32,7431% 7,2651% 6,4353% 8,7718% 9,1070% 6,1973% 4,2362% 

Créditos extraordinários abertos / Despesa total na LOA 2,2919% 0,0336% 27,1689% 0,3955% 0,3275% 0,2690% 4,5462% 0,5077% 1,3329% 1,7516% 
Despesas executadas sem crédito ou além do crédito / 
Despesa total executada 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a  

Distância orçamentária entre o PLOA e a LOA, relativa à 
classificação institucional (por órgão) 0,000447 0,001825759 0,002133 0,002599 0,002496 0,003884 0,002794 0,003905 0,002710 0,003731 
Distância orçamentária entre o PLOA e a LOA relativa à 
classificação por natureza 0,002079 0,007504 0,004164 0,013755 0,008777 0,017246 0,006822 0,008764 0,005371 0,006963 
Distância orçamentária entre a despesa constante da 
LOA e a despesa total autorizada, relativa  à classificação 
institucional (por órgão) n/d n/d 0,021585 0,019029 0,003564 0,003099 0,004021 0,005298 0,003163 0,001524 
Distância orçamentária entre a despesa constante da 
LOA e a despesa total autorizada, relativa à classificação 
por natureza n/d 0,117996 0,060416 0,052739 0,008128 0,009914 0,013653 0,016699 0,010209 0,005617 
Distância orçamentária entre a despesa total autorizada e 
a execução orçamentária, relativa à classificação 
institucional  (por órgão) 0,003267 n/d 0,005857 0,008011 0,020069 0,008945 0,005515 0,006801 0,009852744 0,007954 
Distância orçamentária entre a despesa total autorizada e 
a execução orçamentária, relativa à classificação por 
natureza 0,017451 0,039178 0,020403 0,035623 0,046218 0,021843 0,010815 0,025369 0,035130 0,027906 
Distância orçamentária entre a receita estimada pelo 
Executivo no PLOA e aquela estimada pelo Congresso 
na LOA, relativa à classificação por natureza 0,000106 0,001006 0,000613 0,014246 0,008458 0,002432 0,005481 0,003764 0,002967 0,003813 
Distância orçamentária entre a receita estimada pelo 
Congresso na LOA e aquela efetivamente arrecadada 
pelo Executivo, relativa à classificação por natureza 0,018610 0,067247 0,038436 0,044221 0,029223 0,033701 0,042128 0,022976 0,030215 0,011277 
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 Valores nominais 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Média 

1996/2013 

Desvio-
padrão 

1996/2013 

Despesa total na LOA / Despesa total no PLOA  102,4792% 101,7063% 100,4957% 99,6954% 101,7650% 101,8887% 102,0466% 101,6766% 101,7698% 1,4958% 

Despesa total executada / Despesa total autorizada 90,0948% 90,2500% 90,2223% 89,0194% 89,8555% 89,6870% 83,8772% 89,9383% 85,9934% 5,4508% 
Receita total estimada na LOA / Receita total estimada 
no PLOA 101,9195% 101,7490% 100,5227% 99,6564% 101,7859% 102,4765% 103,1166% 101,6968% 101,6766% 1,6259% 
Receita  total  arrecadada / Receita total estimada na 
LOA 95,8978% 99,3193% 103,8800% 110,9357% 94,9925% 94,9975% 103,9900% 93,6090% 98,8642% 10,0704% 
Créditos adicionais votados pelo Legislativo / Despesa 
total na LOA 8,7893% 8,0765% 14,9582% 22,4215% 7,6486% 3,8324% 14,2201% 5,1504% 15,2916% 15,4260% 
Créditos extraordinários abertos / Despesa total na 
LOA 2,7087% 5,6735% 1,8923% 0,7758% 1,1298% 0,2698% 3,9511% 3,2132% 3,2355% 6,1933% 
Despesas executadas sem crédito ou além do crédito / 
Despesa total executada 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Distância orçamentária entre o PLOA e a LOA, 
relativa à classificação institucional (por órgão) 0,002513 0,001377 0,001820 0,000872 0,001914 0,001080 0,001512 0,001195 0,002156 0,001018 
Distância orçamentária entre o PLOA e a LOA relativa 
à classificação por natureza 0,006191 0,005170 0,004596 0,004256 0,005485 0,003961 0,005948 0,006427 0,006860 0,003614 
Distância orçamentária entre a despesa constante da 
LOA e a despesa total autorizada, relativa à 
classificação institucional (por órgão) 0,005262 0,004720 0,011097 0,020925 0,005471 0,002052 0,008945 0,003298 0,007691 0,006814 
Distância orçamentária entre a despesa constante da 
LOA e a despesa total autorizada, relativa à 
classificação por natureza 0,019687 0,015207 0,033639 0,051691 0,011466 0,005815 0,030851 0,007635 0,027727 0,029206 
Distância orçamentária entre a despesa total autorizada 
e a execução orçamentária, relativa à classificação 
institucional  (por órgão) 0,005086 0,005175 0,005080 0,004172 0,005973 0,006296 0,007984 0,005730 0,007163 0,003746 
Distância orçamentária entre a despesa total autorizada 
e a execução orçamentária, relativa à classificação por 
natureza 0,015879 0,018836 0,020196 0,014907 0,018689 0,019519 0,027792 0,017734 0,024083 0,009474 
Distância orçamentária entre a receita estimada pelo 
Executivo no PLOA e aquela estimada pelo Congresso 
na LOA, relativa à classificação por natureza 0,003296 0,002191 0,009620 0,001810 0,001760 0,004230 0,003165 0,005431 0,004133 0,003547 

Distância orçamentária entre a receita estimada pelo 
Congresso na LOA e aquela efetivamente arrecadada 
pelo Executivo, relativa à classificação por natureza 0,010919 0,006493 0,005411 0,045591 0,012975 0,013228 0,026772 0,010517 0,026108 0,016811 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima 
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TABELA 19 - INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - 1947/1963 - VALORES DEFLACIONADOS 

Valores deflacionados a janeiro de cada ano  

 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956  

Despesa total na LOA / Despesa total no PLOA  89,7795% 106,8727% 108,2930% n/d 91,6284% 100,9393% 103,0644% 90,4671% 92,4130% 98,7806%  

Despesa total executada / Despesa total autorizada 93,0600% 88,3572% 88,0069% 92,7890% 98,2547% 96,3544% 97,3253% 97,8301% 90,5603% 84,3118%  

Receita total estimada na LOA / Receita total estimada 
no PLOA 80,8058% 110,4048% 102,2210% n/d 86,1914% 101,3188% 103,8510% 92,4546% 87,1588% 101,5781% 

 

Receita  total  arrecadada / Receita total estimada na 
LOA 117,5588% 104,1791% 95,2781% 100,5308% 127,7118% 115,9471% 100,0151% 90,3117% 99,3432% 93,3640% 

 

Créditos adicionais votados pelo Legislativo / Despesa 
total na LOA 16,3621% 17,6300% 17,9565% 11,5380% 4,8050% 11,8725% 11,6611% 8,7819% 23,9231% 64,6758% 

 

Créditos extraordinários abertos / Despesa total na LOA 0,2096% 0,2011% 0,0642% 0,0446% 0,0000% 0,0000% 0,0626% 0,0000% 0,0042% 0,2664%  

Despesas executadas sem crédito ou além do crédito / 
Despesa total executada 6,5299% 0,2224% 4,2999% 3,8637% 11,6483% 7,5217% 13,4640% 14,8534% 5,0767% 3,5894% 

 

Distância orçamentária entre o PLOA e a LOA, relativa à 
classificação institucional (por órgão) 0,010747 0,008270 0,019371 n/d 0,003484 0,008212 0,008878 0,006007 0,011561 0,005882 

 

Distância orçamentária entre o PLOA e a LOA relativa à 
classificação por natureza 0,031880 n/d n/d n/d n/d 0,023251 0,021476 0,013703 0,012235 0,029099 

 

Distância orçamentária entre a despesa constante da 
LOA e a despesa total autorizada, relativa  à classificação 
institucional (por órgão) 0,008590 0,014532 0,011904 0,006853 0,003642 0,006618 0,009122 0,015197 0,016779 0,047189 

 

Distância orçamentária entre a despesa constante da 
LOA e a despesa total autorizada, relativa à classificação 
por natureza 0,038442 0,014524 0,021548 0,014952 0,008987 0,022321 0,016099 0,015633 0,025254 0,072549 

 

Distância orçamentária entre a despesa total autorizada e 
a execução orçamentária, relativa à classificação 
institucional  (por órgão) 0,005962 0,001964 0,007554 0,006281 0,009154 0,008774 0,005852 0,005645 0,014289 0,004371 

 

Distância orçamentária entre a despesa total autorizada e 
a execução orçamentária, relativa à classificação por 
natureza 0,021567 0,006220 0,015154 0,009770 0,024835 0,006772 0,023844 0,014089 0,012432 0,009517 

 

Distância orçamentária entre a receita estimada pelo 
Executivo no PLOA e aquela estimada pelo Congresso 
na LOA, relativa à classificação por natureza 0,000411 0,012112 0,008202 n/d 0,006207 0,008894 0,026091 0,007559 0,003558 0,003666 

 

Distância orçamentária entre a receita estimada pelo 
Congresso na LOA e aquela efetivamente arrecadada 
pelo Executivo, relativa à classificação por natureza 0,005119 0,033841 0,026870 0,005323 0,012200 0,012705 0,024483 0,015725 0,013882 0,039419 
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Valores deflacionados a janeiro de cada ano 

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Média 

1947/63 
Desvio-padrão 

1947/63 

Despesa total na LOA / Despesa total no PLOA  94,8943% 111,7376% 90,2290% 94,0892% 109,5972% 80,6738% 85,1938% 96,7908% 9,1835% 

Despesa total executada / Despesa total autorizada 92,5054% 90,3410% 95,5059% 98,1031% 124,1353% 89,5064% 78,2720% 93,8364% 9,4708% 
Receita total estimada na LOA / Receita total estimada 
no PLOA 105,6696% 112,5518% 85,2481% 85,5936% 89,2047% 83,9915% 82,4955% 94,4212% 10,6748% 
Receita  total  arrecadada / Receita total estimada na 
LOA 87,2896% 83,1300% 91,0240% 116,4542% 110,1847% 100,2988% 100,2007% 101,9307% 12,1112% 
Créditos adicionais votados pelo Legislativo / Despesa 
total na LOA 10,6267% 7,4719% 14,1810% 24,5224% 7,8194% 21,7808% 23,5018% 17,5947% 13,6080% 

Créditos extraordinários abertos / Despesa total na LOA 0,1660% 3,3022% 0,1555% 0,1385% 0,3171% 0,2055% 0,0000% 0,3022% 0,7799% 
Despesas executadas sem crédito ou além do crédito / 
Despesa total executada 9,9330% 2,5279% 7,8810% 13,9202% 11,1695% 16,2104% 15,6221% 8,7255% 5,0446% 
Distância orçamentária entre o PLOA e a LOA, relativa à 
classificação institucional (por órgão) 0,009597 0,015047 0,008207 0,009420 0,018602 0,005926 0,016028 0,010327 0,004676 
Distância orçamentária entre o PLOA e a LOA relativa à 
classificação por natureza 0,026277 n/d 0,020231 0,026713 0,032947 0,034287 0,025509 0,024801 0,007049707
Distância orçamentária entre a despesa constante da 
LOA e a despesa total autorizada, relativa  à classificação 
institucional (por órgão) 0,005498 0,005119 0,017719 0,025664 0,004447 0,020694 0,029819 0,014670 0,011350 
Distância orçamentária entre a despesa constante da 
LOA e a despesa total autorizada, relativa à classificação 
por natureza 0,052190 0,009912 0,028073 0,029374 0,011117 0,036308 0,054437 0,027748 0,017939 
Distância orçamentária entre a despesa total autorizada e 
a execução orçamentária, relativa à classificação 
institucional  (por órgão) 0,004036 0,008808 0,009866 0,014380 0,033693 0,020681 0,017981 0,010547 0,007824 
Distância orçamentária entre a despesa total autorizada e 
a execução orçamentária, relativa à classificação por 
natureza 0,013826 0,018798 0,012812 0,026605 0,049249 0,022671 0,043056 0,019483 0,011886 
Distância orçamentária entre a receita estimada pelo 
Executivo no PLOA e aquela estimada pelo Congresso 
na LOA, relativa à classificação por natureza 0,031692 0,009679 n/d 0,007447 0,008396 0,016516 0,003132 0,010237 0,008578 

Distância orçamentária entre a receita estimada pelo 
Congresso na LOA e aquela efetivamente arrecadada 
pelo Executivo, relativa à classificação por natureza 0,011965 0,007235 0,012125 0,032128 0,005669 0,007981 0,023073 0,017044 0,010868 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima 
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TABELA 20 - INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - 1996/2013 - VALORES DEFLACIONADOS 

Valores deflacionados a janeiro de cada ano  

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  

Despesa total na LOA / Despesa total no PLOA  97,5952% 97,7989% 97,0144% 97,7345% 94,3021% 100,1152% 99,9928% 88,7592% 98,5471% 101,1470%  

Despesa total executada / Despesa total autorizada 80,0735% 72,9520% 74,8624% 77,3262% 76,5152% 83,7802% 87,3027% 85,6039% 79,4759% 86,1882%  

Receita total estimada na LOA / Receita total estimada 
no PLOA 97,5952% 97,7072% 97,0144% 97,7346% 91,7612% 100,1152% 99,9928% 88,7596% 98,5473% 101,1470% 

 

Receita  total  arrecadada / Receita total estimada na 
LOA 91,7292% 123,3746% 86,7978% 80,7016% 85,0325% 88,4568% 103,4778% 99,7286% 85,5068% 96,7700% 

 

Créditos adicionais votados pelo Legislativo / Despesa 
total na LOA 9,1262% 50,1146% 54,1929% 29,9344% 6,9957% 6,1330% 8,1063% 8,8356% 5,8380% 4,2033% 

 

Créditos extraordinários abertos / Despesa total na LOA 2,2018% 0,0326% 27,1147% 0,3615% 0,3153% 0,2563% 4,2013% 0,4926% 1,2557% 1,7380%  

Despesas executadas sem crédito ou além do crédito / 
Despesa total executada 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
 

Distância orçamentária entre o PLOA e a LOA, relativa à 
classificação institucional (por órgão) 0,000447 0,001826 0,002133 0,002599 0,002496 0,003884 0,002794 0,003905 0,002710 0,003731 

 

Distância orçamentária entre o PLOA e a LOA relativa à 
classificação por natureza 0,002079 0,007504 0,004164 0,013755 0,008777 0,017246 0,006822 0,008764 0,005371 0,006963 

 

Distância orçamentária entre a despesa constante da 
LOA e a despesa total autorizada, relativa  à classificação 
institucional (por órgão) n/d n/d 0,021585 0,019029 0,003564 0,003099 0,004021 0,005298 0,003163 0,001524 

 

Distância orçamentária entre a despesa constante da 
LOA e a despesa total autorizada, relativa à classificação 
por natureza n/d 0,117996 0,060416 0,052739 0,008128 0,009914 0,013653 0,016699 0,010209 0,005617 

 

Distância orçamentária entre a despesa total autorizada e 
a execução orçamentária, relativa à classificação 
institucional  (por órgão) 0,003267 n/d 0,005857 0,008011 0,020069 0,008945 0,005515 0,006801 0,009852744 0,007954 

 

Distância orçamentária entre a despesa total autorizada e 
a execução orçamentária, relativa à classificação por 
natureza 0,017451 0,039178 0,020403 0,035623 0,046218 0,021843 0,010815 0,025369 0,035130 0,027906 

 

Distância orçamentária entre a receita estimada pelo 
Executivo no PLOA e aquela estimada pelo Congresso 
na LOA, relativa à classificação por natureza 0,000106 0,001006 0,000613 0,014246 0,008458 0,002432 0,005481 0,003764 0,002967 0,003813 

 

Distância orçamentária entre a receita estimada pelo 
Congresso na LOA e aquela efetivamente arrecadada 
pelo Executivo, relativa à classificação por natureza 0,018610 0,067247 0,038436 0,044221 0,029223 0,033701 0,042128 0,022976 0,030215 0,011277 
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Valores deflacionados a janeiro de cada ano  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Média 

1996/2013 

Desvio-
padrão 

1996/2013 

Despesa total na LOA / Despesa total no PLOA  100,8385% 99,3944% 95,2192% 98,6167% 100,5848% 96,8881% 100,3150% 99,8879% 98,0417% 3,0087% 

Despesa total executada / Despesa total autorizada 89,3652% 88,2572% 86,4429% 89,7926% 85,9154% 82,9250% 81,0366% 88,2126% 83,1127% 5,2240% 
Receita total estimada na LOA / Receita total estimada 
no PLOA 100,2877% 99,4361% 95,2448% 98,5780% 100,6054% 97,4470% 101,3669% 99,9078% 97,9582% 3,2675% 
Receita  total  arrecadada / Receita total estimada na 
LOA 95,0536% 96,9534% 98,9088% 112,1177% 90,5236% 87,5821% 99,9869% 91,7223% 95,2458% 10,4005% 
Créditos adicionais votados pelo Legislativo / Despesa 
total na LOA 8,7119% 7,8841% 14,2423% 22,6604% 7,2888% 3,5332% 13,6727% 5,0466% 14,8067% 15,1384% 
Créditos extraordinários abertos / Despesa total na 
LOA 2,6849% 5,5384% 1,8017% 0,7841% 1,0767% 0,2487% 3,7990% 3,1484% 3,1695% 6,1802% 
Despesas executadas sem crédito ou além do crédito / 
Despesa total executada 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Distância orçamentária entre o PLOA e a LOA, 
relativa à classificação institucional (por órgão) 0,002513 0,001377 0,001820 0,000872 0,001914 0,001080 0,001512 0,001195 0,002156 0,001018 
Distância orçamentária entre o PLOA e a LOA relativa 
à classificação por natureza 0,006191 0,005170 0,004596 0,004256 0,005485 0,003961 0,005948 0,006427 0,006860 0,003614 
Distância orçamentária entre a despesa constante da 
LOA e a despesa total autorizada, relativa  à 
classificação institucional (por órgão) 0,005262 0,004720 0,011097 0,020925 0,005471 0,002052 0,008945 0,003298 0,007691 0,006814 
Distância orçamentária entre a despesa constante da 
LOA e a despesa total autorizada, relativa à 
classificação por natureza 0,019687 0,015207 0,033639 0,051691 0,011466 0,005815 0,030851 0,007635 0,027727 0,029206 
Distância orçamentária entre a despesa total autorizada 
e a execução orçamentária, relativa à classificação 
institucional  (por órgão) 0,005086 0,005175 0,005080 0,004172 0,005973 0,006296 0,007984 0,005730 0,007163 0,003746 
Distância orçamentária entre a despesa total autorizada 
e a execução orçamentária, relativa à classificação por 
natureza 0,015879 0,018836 0,020196 0,014907 0,018689 0,019519 0,027792 0,017734 0,024083 0,009474 
Distância orçamentária entre a receita estimada pelo 
Executivo no PLOA e aquela estimada pelo Congresso 
na LOA, relativa à classificação por natureza 0,003296 0,002191 0,009620 0,001810 0,001760 0,004230 0,003165 0,005431 0,004133 0,003547 

Distância orçamentária entre a receita estimada pelo 
Congresso na LOA e aquela efetivamente arrecadada 
pelo Executivo, relativa à classificação por natureza 0,010919 0,006493 0,051962 0,045591 0,005411 0,013228 0,026772 0,010517 0,026108 0,016811 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima 
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Tabela 21 – Dados finais agregados - 1947/1963 – Valores nominais  

Valores nominais – Cr$ milhões 

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 

Despesa total no PLOA 11.447,57 13.657,40 17.440,12 n/d 21.346,61 23.224,08 30.482,16 41.997,69 51.572,96 64.943,26

Despesa total na LOA 12.598,32 14.596,03 19.354,69 22.282,74 22.867,42 25.431,25 34.005,50 45.051,84 56.695,23 71.504,70

Despesa total autorizada 14.622,00 17.252,50 22.939,90 24.921,54 24.015,73 28.565,83 38.289,64 49.479,95 70.906,96 123.217,42

Despesa total executada 13.392,98 15.660,75 20.726,70 23.669,84 24.609,32 28.459,87 39.925,48 53.661,01 66.668,19 111.012,93

Receita total estimada no PLOA 12.118,50 13.221,63 17.401,15 n/d 20.393,61 23.233,19 30.509,03 41.998,19 51.582,89 62.673,95

Receita total estimada na LOA 12.003,65 14.597,32 18.228,65 18.775,23 20.550,21 25.536,89 34.295,23 46.042,19 53.482,06 70.960,33

Receita total arrecadada 13.853,46 15.698,97 17.916,49 19.372,79 27.428,00 30.739,61 37.057,23 46.539,01 55.670,93 74.082,54

Créditos adicionais votados pelo Legislativo 2.023,68 2.656,47 3.585,21 2.638,80 1.148,32 3.134,58 4.284,14 4.428,11 14.211,73 51.712,72

Créditos extraordinários abertos 25,93 30,31 12,82 10,20 0,00 0,00 23,00 0,00 2,50 213,00

Despesas executadas sem crédito ou além do crédito 874,55 34,83 891,24 914,54 2.866,57 2.140,66 5.375,55 7.970,50 3.384,56 3.984,72

 
Valores nominais – Cr$ milhões 

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 

Despesa total no PLOA 99.806,38 120.721,43 138.008,45 165.228,35 219.098,85 477.238,76 793.826,19

Despesa total na LOA 115.972,08 140.527,38 156.226,51 194.327,47 302.289,04 573.536,28 1.024.527,62

Despesa total autorizada 128.298,89 151.953,92 182.239,53 247.449,19 329.905,02 718.742,05 1.335.125,73

Despesa total executada 118.708,18 148.478,43 200.035,59 264.630,20 472.694,70 726.678,59 1.277.549,23

Receita total estimada no PLOA 75.938,28 111.069,58 138.073,00 167.763,76 219.595,11 350.875,00 590.000,00

Receita total estimada na LOA 98.257,55 130.234,16 147.671,33 179.493,76 246.600,11 439.016,00 737.348,00

Receita total arrecadada 85.788,46 117.816,36 157.826,69 233.012,56 317.453,99 511.828,70 953.053,87

Créditos adicionais votados pelo Legislativo 12.326,81 11.426,54 26.013,02 53.121,72 27.615,98 145.205,78 310.598,11

Créditos extraordinários abertos 192,58 5.049,98 285,25 300,00 1.120,00 1.370,00 0,00

Despesas executadas sem crédito ou além do crédito 11.791,29 3.753,43 15.764,86 36.837,10 52.797,71 117.797,31 199.579,72

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima 
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TABELA 22 - DADOS FINAIS AGREGADOS - 1947/1963 – VALORES DEFLACIONADOS 

Valores deflacionados a janeiro de cada ano  – CrR$ milhões 

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 

Despesa total no PLOA 14.032,51 13.657,40 17.872,52 n/d 24.956,70 25.194,60 32.994,42 49.799,17 61.349,82 72.387,35

Despesa total na LOA 12.598,32 14.596,03 19.354,69 22.282,74 22.867,42 25.431,25 34.005,50 45.051,84 56.695,23 71.504,70

Despesa total autorizada 14.659,67 17.169,31 22.830,12 24.853,72 23.966,21 28.450,56 37.970,92 49.008,25 70.258,52 117.750,95

Despesa total executada 13.642,29 15.170,32 20.092,07 23.061,50 23.547,94 27.413,36 36.955,30 47.944,81 63.626,29 99.277,95

Receita total estimada no PLOA 14.854,94 13.221,63 17.832,59 n/d 23.842,53 25.204,49 33.023,50 49.799,76 61.361,63 69.857,92

Receita total estimada na LOA 12.003,65 14.597,32 18.228,65 18.775,23 20.550,21 25.536,89 34.295,23 46.042,19 53.482,06 70.960,33

Receita total arrecadada 14.111,34 15.207,35 17.367,91 18.874,88 26.245,05 29.609,27 34.300,42 41.581,48 53.130,81 66.251,40

Créditos adicionais votados pelo Legislativo 2.061,35 2.573,28 3.475,43 2.570,98 1.098,79 3.019,32 3.965,43 3.956,41 13.563,28 46.246,26

Créditos extraordinários abertos 26,41 29,36 12,43 9,94 0,00 0,00 21,29 0,00 2,39 190,48

Despesas executadas sem crédito ou além do crédito 890,83 33,74 863,95 891,03 2.742,94 2.061,94 4.975,65 7.121,45 3.230,13 3.563,51

 

Valores deflacionados a janeiro de cada ano – Cr$ milhões 

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 

Despesa total no PLOA 122.211,91 125.765,51 173.144,47 206.535,44 275.818,14 710.932,79 1.202.584,92

Despesa total na LOA 115.972,08 140.527,38 156.226,51 194.327,47 302.289,04 573.536,28 1.024.527,62

Despesa total autorizada 128.296,04 151.027,44 178.381,03 241.981,24 325.926,15 698.457,25 1.265.310,05

Despesa total executada 118.680,71 136.439,64 170.364,40 237.391,15 404.589,54 625.163,83 990.384,02

Receita total estimada no PLOA 92.985,66 115.710,37 173.225,46 209.704,70 276.442,86 522.691,28 893.804,10

Receita total estimada na LOA 98.257,55 130.234,16 147.671,33 179.493,76 246.600,11 439.016,00 737.348,00

Receita total arrecadada 85.768,61 108.263,69 134.416,32 209.027,99 271.715,69 440.327,81 738.828,14

Créditos adicionais votados pelo Legislativo 12.323,96 10.500,06 22.154,52 47.653,77 23.637,11 124.920,98 240.782,42

Créditos extraordinários abertos 192,53 4.640,52 242,94 269,12 958,63 1.178,62 0,00

Despesas executadas sem crédito ou além do crédito 11.788,56 3.449,10 13.426,46 33.045,36 45.190,70 101.341,39 154.718,55

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima 
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TABELA 23 - DADOS FINAIS AGREGADOS - 1996/2013 – VALORES NOMINAIS 

Valores nominais – R$ milhões 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Despesa total no PLOA 312.777,00 221.485,11 264.865,77 291.721,15 370.710,87 398.600,70 417.506,63 487.377,37 597.645,27 645.433,38 

Despesa total na LOA 313.013,51 223.360,78 265.634,37 290.529,75 378.984,37 409.941,48 429.941,91 513.901,26 609.045,99 670.567,95 

Despesa total autorizada 342.748,56 338.603,40 409.877,37 385.658,10 406.518,13 436.322,60 467.655,64 560.702,32 646.790,59 698.974,69 

Despesa total executada 284.705,58 251.830,77 307.242,06 319.293,59 322.216,67 382.482,79 439.094,00 493.495,80 543.835,02 606.955,70 

Receita total estimada no PLOA 312.776,89 221.485,11 264.865,77 291.721,14 370.710,87 398.600,70 417.506,63 487.377,36 597.645,26 645.433,38 

Receita total estimada na LOA 313.013,51 223.151,20 265.634,36 290.530,17 368.773,22 409.941,47 429.941,91 513.904,00 609.047,00 670.568,00 

Receita total arrecadada 298.872,15 283.443,41 231.026,22 256.461,40 325.654,20 380.497,06 481.422,61 528.252,00 552.830,00 653.986,00 

Créditos adicionais votados pelo Legislativo 29.735,05 115.242,61 144.243,00 95.128,35 27.533,76 26.381,13 37.713,73 46.801,07 37.744,60 28.406,74 

Créditos extraordinários abertos 7.174,00 75,00 72.170,00 1.148,94 1.241,04 1.102,60 19.546,22 2.609,13 8.118,22 11.745,97 

Despesas executadas sem crédito ou além do crédito n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

  

Valores nominais – R$ milhões  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 

Despesa total no PLOA 803.315,75 855.789,45 941.246,74 1.059.127,50 1.149.497,88 1.262.041,43 1.464.991,09 1.530.190,05

Despesa total na LOA 823.231,81 870.391,94 945.912,31 1.055.901,20 1.169.786,68 1.285.877,68 1.494.972,91 1.555.845,10

Despesa total autorizada 895.588,20 940.689,55 1.087.403,33 1.292.650,14 1.259.258,98 1.335.157,59 1.707.558,98 1.635.977,27

Despesa total executada 806.878,27 848.972,07 981.079,75 1.150.709,49 1.131.513,55 1.197.463,00 1.432.252,37 1.471.369,94

Receita total estimada no PLOA 800.425,74 855.789,44 930.865,39 1.047.149,53 1.136.116,62 1.246.691,99 1.449.789,69 1.511.938,98

Receita total estimada na LOA 815.790,00 870.757,00 935.731,00 1.043.551,00 1.156.406,00 1.277.566,00 1.494.974,00 1.537.594,00

Receita total arrecadada 782.325,00 864.830,00 972.037,43 1.157.671,00 1.098.499,00 1.213.656,00 1.554.624,00 1.439.327,00
Créditos adicionais votados pelo Legislativo 72.356,38 70.297,62 141.491,02 236.748,94 89.472,30 49.279,91 212.586,07 80.132,17

Créditos extraordinários abertos 22.299,23 49.382,06 17.899,26 8.191,86 13.216,83 3.469,34 59.068,39 49.991,87

Despesas executadas sem crédito ou além do crédito n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima 
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TABELA 24 - DADOS FINAIS AGREGADOS - 1996/2013 – VALORES DEFLACIONADOS 

Valores deflacionados a janeiro de cada ano – R$ milhões 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Despesa total no PLOA 320.726,29 228.387,79 273.809,13 297.264,37 401.883,45 409.469,75 429.972,81 578.983,83 618.025,01 662.964,03 

Despesa total na LOA 313.013,51 223.360,78 265.634,37 290.529,75 378.984,37 409.941,48 429.941,91 513.901,26 609.045,99 670.567,95 

Despesa total autorizada 341.579,80 335.297,26 409.589,28 377.498,15 405.497,01 435.083,20 464.794,10 559.307,60 644.602,13 698.754,15 

Despesa total executada 273.514,97 244.606,12 306.628,44 291.905,13 310.266,87 364.513,48 405.777,59 478.789,09 512.303,13 602.243,63 

Receita total estimada no PLOA 320.726,18 228.387,79 273.809,13 297.264,37 401.883,45 409.469,75 429.972,80 578.983,83 618.025,01 662.964,02 

Receita total estimada na LOA 313.013,51 223.151,20 265.634,36 290.530,17 368.773,22 409.941,47 429.941,91 513.904,00 609.047,00 670.568,00 

Receita total arrecadada 287.124,71 275.311,84 230.564,81 234.462,57 313.576,92 362.621,04 444.894,50 512.509,52 520.776,57 648.908,82 

Créditos adicionais votados pelo Legislativo 28.566,29 111.936,47 143.954,92 86.968,40 26.512,64 25.141,72 34.852,18 45.406,34 35.556,14 28.186,21 

Créditos extraordinários abertos 6.892,02 72,85 72.025,86 1.050,39 1.195,02 1.050,80 18.063,14 2.531,37 7.647,52 11.654,78 

Despesas executadas sem crédito ou além do crédito n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 

Valores deflacionados a janeiro de cada ano – R$ milhões 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 

Despesa total no PLOA 816.386,38 875.695,43 993.405,03 1.070.712,83 1.162.985,24 1.327.178,59 1.490.279,11 1.557.591,29

Despesa total na LOA 823.231,81 870.391,94 945.912,31 1.055.901,20 1.169.786,68 1.285.877,68 1.494.972,91 1.555.845,10

Despesa total autorizada 894.951,19 939.014,94 1.080.632,24 1.295.172,51 1.255.049,75 1.331.310,84 1.699.375,33 1.634.362,18

Despesa total executada 799.774,69 828.748,03 934.129,91 1.162.969,40 1.078.281,40 1.103.990,04 1.377.116,81 1.441.713,94

Receita total estimada no PLOA 813.449,35 875.695,42 982.448,40 1.058.603,83 1.149.446,97 1.311.036,93 1.474.815,30 1.539.013,40

Receita total estimada na LOA 815.790,00 870.757,00 935.731,00 1.043.551,00 1.156.406,00 1.277.566,00 1.494.974,00 1.537.594,00

Receita total arrecadada 775.437,59 844.228,20 925.520,31 1.170.005,08 1.046.820,02 1.118.919,03 1.494.777,66 1.410.316,84
Créditos adicionais votados pelo Legislativo 71.719,37 68.623,00 134.719,92 239.271,32 85.263,07 45.433,16 204.402,42 78.517,08

Créditos extraordinários abertos 22.102,91 48.205,69 17.042,69 8.279,14 12.595,04 3.198,53 56.794,51 48.984,27

Despesas executadas sem crédito ou além do crédito n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima 
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TABELA 25 - RECEITA POR NATUREZA - 1947/1963 - VALORES NOMINAIS 

Valores nominais – em Cr$ milhões 
1947 1948 1949 1950 

PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado 
 Rendas Tributárias  10.258,10 10.168,00 11.667,48 11.254,27 12.228,18 12.150,16 14.130,42 14.660,42 13.716,32 n/d 14.916,72 15.590,01 

 Importação  1.495,30 1.495,34 1.876,44 n/d 2.195,30 1.650,27 n/d 2.385,67 1.700,53 n/d 1.995,60 1.694,87 
 Imposto de Consumo  4.251,50 4.164,20 4.462,97 n/d 4.985,00 4.854,25 n/d 6.359,00 5.639,16 n/d 5.995,00 6.409,82 
 Imposto de renda  3.322,20 3.321,80 3.901,81 n/d 3.543,90 4.194,99 n/d 4.329,00 4.784,81 n/d 5.322,00 5.581,58 
 Imposto do selo  1.184,10 1.184,10 1.423,89 n/d 1.502,00 1.448,35 n/d 1.584,00 1.589,13 n/d 1.601,20 1.900,43 
 Transf de fundos ao exterior  0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 
 Único sobre energia elétrica  0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 
 Único sobre minerais  0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 
 Nos territórios  5,00 2,56 2,37 n/d 1,98 2,30 n/d 2,71 2,73 n/d 2,92 3,31 
 Taxas  0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 
 Contrib. De melhoria  0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 

 Rendas Patrimoniais  150,00 150,00 221,32 120,00 120,00 343,90 259,45 259,45 180,09 n/d 270,75 237,30 
 Rendas Industriais  526,90 524,54 542,11 590,84 578,60 562,87 622,73 922,73 693,04 n/d 745,37 741,41 
 Diversas Rendas  516,70 506,25 699,22 597,62 990,86 1.440,00 1.542,32 1.633,82 1.827,40 n/d 1.950,30 1.986,23 
 Rendas Extraordinárias  666,80 654,87 723,35 658,90 679,60 1.201,00 846,23 752,23 1.499,65 n/d 892,09 817,84 

 Total  12.118,50 12.003,65 13.853,46 13.221,63 14.597,24 15.697,93 17.401,15 18.228,65 17.916,49 n/d 18.775,23 19.372,79 

1951 1952 1953 1954 

PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado 
 Rendas Tributárias  16.126,59 16.024,59 21.876,40 18.584,25 20.318,81 24.804,46 24.310,57 27.144,58 27.626,95 33.004,00 36.001,00 37.010,95 

 Importação  n/d 1.555,00 2.801,19 1.611,30 1.797,30 2.588,57 2.393,10 2.393,10 1.384,68 2.703,00 2.900,00 2.280,82 
 Imposto de Consumo  n/d 6.577,00 8.216,02 7.784,00 8.005,30 9.123,57 9.650,00 10.247,00 10.774,51 13.052,00 13.500,00 14.541,58 
 Imposto de renda  n/d 5.988,00 8.104,40 6.934,60 8.051,50 9.993,99 9.162,05 10.942,00 11.639,05 13.000,00 15.200,00 15.339,97 
 Imposto do selo  n/d 1.901,50 2.750,52 2.251,05 2.461,05 3.091,98 3.100,58 3.556,98 3.821,68 4.240,00 4.392,00 4.840,21 
 Transf de fundos ao exterior  n/d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Único sobre energia elétrica  n/d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Único sobre minerais  n/d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Nos territórios  n/d 3,09 4,26 3,30 3,66 6,34 4,84 5,50 7,03 9,00 9,00 8,37 
 Taxas  n/d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Contrib. De melhoria  n/d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Rendas Patrimoniais  230,00 230,50 308,55 285,24 285,24 330,56 297,68 340,25 1.350,03 413,35 413,35 1.262,41 
 Rendas Industriais  762,00 850,00 846,60 1.121,92 991,36 1.087,58 1.224,27 1.221,40 1.344,94 1.444,74 1.451,74 1.040,69 
 Diversas Rendas  2.170,68 2.340,78 3.353,36 2.371,90 3.036,48 2.991,07 3.569,90 2.784,24 3.405,87 3.819,44 4.859,44 3.737,93 
 Rendas Extraordinárias  1.104,34 1.104,34 1.043,08 869,88 905,00 1.525,94 1.106,61 2.804,76 3.329,43 3.316,66 3.316,66 3.487,03 

 Total  20.393,61 20.550,21 27.428,00 23.233,19 25.536,89 30.739,61 30.509,03 34.295,23 37.057,23 41.998,19 46.042,19 46.539,01 
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Valores nominais – em Cr$ milhões 
1955 1956 1957 1958 

PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado 
 Rendas Tributárias  44.535,49 45.952,10 48.367,95 55.135,70 62.798,83 61.033,64 68.531,60 84.642,31 72.936,46 95.112,01 113.822,67 101.997,72 

 Importação  n/d 2.498,50 2.248,86 n/d 2.679,80 1.979,10 n/d 2.276,00 2.763,61 2.342,00 21.114,00 12.925,48 
 Imposto de Consumo  n/d 15.886,90 17.429,47 n/d 23.694,00 22.988,19 n/d 32.247,00 30.480,99 38.595,60 38.595,60 39.518,09 
 Imposto de renda  n/d 17.235,60 19.258,77 n/d 25.032,00 24.519,20 n/d 35.151,00 27.018,17 37.767,00 37.767,00 31.856,30 
 Imposto do selo  n/d 6.695,24 6.444,76 n/d 7.750,10 8.187,11 n/d 11.593,00 9.486,91 12.365,30 11.371,00 12.068,53 
 Transf de fundos ao exterior  n/d 2.100,00 1.683,88 n/d 2.000,00 1.600,92 n/d 1.440,00 1.221,20 1.806,00 0,00 0,00 
 Único sobre energia elétrica  n/d 1.000,00 843,51 n/d 1.000,00 1.064,33 n/d 1.100,00 1.196,65 1.198,00 1.490,00 1.387,42 
 Único sobre minerais  n/d 60,23 45,58 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Nos territórios  n/d 8,00 13,65 n/d 12,25 16,65 n/d 17,87 20,75 24,00 29,00 22,95 
 Taxas  n/d 467,62 399,47 n/d 630,67 678,14 n/d 817,33 748,18 1.014,10 3.456,06 4.218,97 
 Contrib. De melhoria  n/d 0,01 0,00 n/d 0,01 0,00 n/d 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 

 Rendas Patrimoniais  1.856,92 2.067,90 1.634,73 2.274,61 2.634,61 1.110,71 2.311,72 2.324,64 1.555,19 2.976,49 2.976,49 3.221,45 
 Rendas Industriais  1.104,21 1.120,42 1.140,34 1.075,96 1.117,47 1.974,31 3.511,00 3.647,64 2.413,37 2.620,57 2.556,00 2.116,92 
 Diversas Rendas  1.980,21 2.334,54 1.331,84 980,66 1.199,41 2.444,80 1.468,96 1.927,96 3.521,45 3.130,50 3.849,00 4.842,16 
 Rendas Extraordinárias  2.106,06 2.007,10 3.196,07 3.207,00 3.210,00 7.519,07 115,00 5.715,00 5.362,00 7.230,00 7.030,00 5.638,10 

 Total  51.582,89 53.482,06 55.670,93 62.673,95 70.960,33 74.082,54 75.938,28 98.257,55 85.788,46 111.069,58 130.234,16 117.816,36 

1959 1960 1961 1962 

PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado 
 Rendas Tributárias  n/d 128.472,23 140.181,95 145.569,72 158.099,72 196.898,93 198.008,63 220.013,63 282.583,89 318.422,00 386.849,00 444.124,74 

 Importação  n/d 24.032,00 19.113,83 24.943,00 22.000,00 22.031,65 24.300,00 24.300,00 35.715,75 27.000,00 41.723,00 58.405,45 
 Imposto de Consumo  n/d 46.867,12 53.817,28 55.520,00 62.500,00 83.514,85 84.261,00 89.801,00 122.690,15 154.571,00 178.556,00 204.239,07 
 Imposto de renda  n/d 41.421,00 46.381,58 44.071,00 49.500,00 62.229,22 59.601,00 74.166,20 83.696,54 90.000,00 113.000,00 115.566,59 
 Imposto do selo  n/d 13.615,60 17.867,45 18.153,10 20.497,10 25.468,85 26.292,00 28.192,00 36.053,57 41.200,00 48.500,00 60.716,55 
 Transf de fundos ao exterior  n/d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Único sobre energia elétrica  n/d 1.498,00 1.485,13 1.767,00 1.767,00 1.698,79 1.700,00 1.700,00 1.914,21 2.000,00 2.000,00 2.166,79 
 Único sobre minerais  n/d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Nos territórios  n/d 30,00 27,52 27,35 27,35 41,09 36,00 36,21 59,54 56,00 70,00 83,14 
 Taxas  n/d 1.008,50 1.489,17 1.088,27 1.808,27 1.914,48 1.818,00 1.818,22 2.454,14 3.595,00 3.000,00 2.947,15 
 Contrib. De melhoria  n/d 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Rendas Patrimoniais  n/d 3.781,43 2.000,23 4.480,53 4.480,53 3.912,33 4.563,35 4.563,35 3.077,14 7.133,00 8.670,00 12.288,24 
 Rendas Industriais  n/d 2.657,47 2.145,74 2.491,29 2.491,29 2.546,84 2.309,11 2.309,11 4.656,08 3.410,00 6.677,00 6.187,98 
 Diversas Rendas  n/d 5.910,20 4.606,08 7.270,03 5.970,03 4.648,59 5.614,02 5.614,02 9.443,03 6.310,00 6.310,00 12.613,38 
 Rendas Extraordinárias  n/d 6.850,00 8.892,69 7.952,20 8.452,20 25.005,87 9.100,00 14.100,00 17.693,84 15.600,00 30.510,00 36.614,35 

 Total  n/d 147.671,33 157.826,69 167.763,76 179.493,76 233.012,56 219.595,11 246.600,11 317.453,99 350.875,00 439.016,00 511.828,70 
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Valores nominais – em Cr$ milhões

1963 

PLOA LOA Executado 
 Rendas Tributárias  540.800,00 678.248,00 845.759,29

 Importação  49.000,00 65.000,00 86.810,13
 Imposto de Consumo  277.000,00 352.375,00 408.065,20
 Imposto de renda  142.000,00 167.573,00 242.946,47
 Imposto do selo  67.000,00 70.000,00 91.789,94
 Transf de fundos ao exterior  0,00 0,00 0,00
 Único sobre energia elétrica  2.500,00 20.000,00 11.937,21
 Único sobre minerais  0,00 0,00 0,00
 Nos territórios  100,00 100,00 83,17
 Taxas  3.200,00 3.200,00 4.127,16
 Contrib. De melhoria  0,00 0,00 0,00

 Rendas Patrimoniais  6.388,75 10.107,84 8.422,23
 Rendas Industriais  6.040,00 6.050,00 7.736,32
 Diversas Rendas  9.461,25 12.517,16 13.915,69
 Rendas Extraordinárias  27.310,00 30.425,00 77.220,34

 Total  590.000,00 737.348,00 953.053,87

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima 
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TABELA 26 - RECEITA POR NATUREZA - 1996/2013 - VALORES NOMINAIS 

Valores nominais – em R$ milhões 
1996 1997 1998 

PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado 
 Receita Tributária  65.688,60 65.688,60 53.557,75 61.456,85 62.640,24 58.624,32 65.906,75 65.906,75 67.901,14
 Receita de Contribuições  92.562,16 92.562,16 79.315,42 98.541,29 99.022,50 92.849,75 103.848,83 103.848,83 93.761,46
 Receita Patrimonial  3.526,01 3.526,05 3.576,97 3.964,82 3.964,82 5.500,03 5.111,37 5.456,40 13.845,21
 Receita Agropecuária  57,38 77,93 72,14 75,41 75,41 58,19 49,86 49,86 44,97
 Receita Industrial  311,29 311,29 105,93 182,51 182,51 156,56 192,10 192,10 229,80
 Receita de Serviços  6.342,88 6.406,04 8.386,04 12.952,23 12.952,23 7.192,04 17.718,92 17.707,90 9.249,67
 Transferências Correntes  1.573,39 1.573,39 179,24 68,14 69,64 260,97 130,43 130,43 155,81
 Outras Receitas Correntes  3.374,28 3.374,24 11.636,54 3.821,81 3.821,81 10.627,98 5.884,72 5.891,32 15.267,25
Operações de Crédito, deduzido o refinanciamento  127.323,03 127.475,82 133.802,01 31.068,38 31.068,38 94.806,13 37.945,53 38.373,53 9.829,21
 Alienação de Bens  928,51 928,61 497,33 700,46 700,46 4.522,72 16.412,59 16.412,58 5.197,17
 Amortização de Empréstimos  7.589,67 7.589,67 3.821,68 5.404,94 5.404,94 4.661,31 7.269,20 7.269,20 5.353,49
 Transferências de Capital  11,76 11,76 37,35 29,24 29,24 36,44 6,11 6,11 47,61
 Outras Receitas de Capital  3.487,94 3.487,94 3.883,77 3.219,03 3.219,03 4.146,98 4.389,37 4.389,37 10.143,43
 Refinanciamento da Dívida Pública Federal  0,00 0,00 0,00 208.441,89 208.441,89 131.745,62 173.088,22 172.932,65 277.649,00

 Total sem refinanciamento 312.776,89 313.013,51 298.872,15 221.485,11 223.151,20 283.443,41 264.865,77 265.634,36 231.026,22

 

1999 2000 2001 

PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado 
 Receita Tributária  70.267,71 63.926,26 74.690,00 73.739,04 77.367,36 78.685,80 83.222,87 87.649,56 91.624,46
 Receita de Contribuições  105.823,31 115.378,95 113.728,00 135.057,22 138.497,19 139.726,55 155.715,55 161.676,56 161.139,27
 Receita Patrimonial  11.383,22 10.477,70 9.140,00 8.676,16 8.693,58 10.115,81 12.756,55 12.799,38 10.725,79
 Receita Agropecuária  54,01 52,40 37,00 37,19 37,19 26,80 35,16 35,16 23,29
 Receita Industrial  160,07 160,07 123,00 227,41 227,41 242,70 331,94 331,94 310,32
 Receita de Serviços  16.340,97 15.783,06 11.483,00 14.729,92 14.740,61 14.330,98 12.633,47 12.646,39 16.081,89
 Transferências Correntes  140,50 110,85 107,00 150,40 150,04 96,57 236,55 236,55 145,00
 Outras Receitas Correntes  5.465,75 9.459,53 8.713,00 9.707,10 10.624,67 9.293,30 15.366,07 16.263,39 9.360,91
Operações de Crédito, deduzido o refinanciamento 47.077,12 38.653,58 6.267,40 56.759,09 56.930,37 23.326,54 82.818,85 82.818,85 41.067,44

 Alienação de Bens  20.120,99 20.909,84 2.104,00 22.559,85 22.559,85 15.002,05 15.524,02 15.524,02 4.760,13
 Amortização de Empréstimos  8.220,79 8.186,59 12.536,00 11.441,56 11.441,56 12.330,23 10.941,13 10.941,13 15.676,69
 Transferências de Capital  12,14 0,23 24,00 0,50 0,50 28,91 41,65 41,65 15,28
 Outras Receitas de Capital  6.654,57 7.431,11 17.509,00 27.502,90 27.502,90 22.447,97 8.976,89 8.976,89 29.566,61
 Refinanciamento da Dívida Pública Federal  394.222,05 255.373,00 349.954,60 643.945,06 644.033,69 325.369,00 539.533,87 540.260,88 227.600,00

 Total sem refinanciamento 291.721,14 290.530,17 256.461,40 360.588,33 368.773,22 325.654,20 398.600,70 409.941,47 380.497,06
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Valores nominais – em R$ milhões 
2002 2003 2004 

PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado 
 Receita Tributária  99.527,22 108.492,70 107.897,04 102.285,41 110.014,00 115.191,00 119.614,60 124.301,00 128.674,00
 Receita de Contribuições  180.133,18 188.091,99 193.567,41 207.156,94 223.408,00 226.063,00 260.576,52 266.499,00 274.044,00
 Receita Patrimonial  11.691,16 11.698,95 9.799,63 10.058,12 10.370,00 12.507,00 11.902,27 12.403,00 14.742,00
 Receita Agropecuária  23,97 23,97 30,26 24,08 24,00 20,00 23,58 24,00 20,00
 Receita Industrial  368,36 368,36 342,75 368,90 369,00 346,00 527,57 528,00 340,00
 Receita de Serviços  16.653,64 16.653,64 17.161,06 16.634,71 16.637,00 19.829,00 23.084,86 23.085,00 21.100,00
 Transferências Correntes  254,95 254,95 188,51 210,84 214,00 245,00 243,48 243,00 280,00
 Outras Receitas Correntes  16.837,40 12.333,45 14.088,33 10.099,41 10.585,00 10.246,00 14.327,75 14.520,00 11.389,00
Operações de Crédito, deduzido o refinanciamento 65.357,74 65.357,74 45.079,84 107.571,83 109.308,00 80.612,00 121.173,71 118.192,00 59.334,00

 Alienação de Bens  4.341,10 4.348,25 3.468,11 3.762,49 3.770,00 2.116,00 2.942,76 2.943,00 619,00
 Amortização de Empréstimos  9.430,39 9.430,39 11.643,39 11.165,93 11.166,00 13.012,00 20.147,88 23.229,00 17.731,00
 Transferências de Capital  63,57 63,57 31,12 65,99 66,00 41,00 44,22 44,00 46,00
 Outras Receitas de Capital  12.823,96 12.823,96 78.125,17 17.972,71 17.973,00 48.024,00 23.036,06 23.036,00 24.511,00
 Refinanciamento da Dívida Pública Federal  220.467,69 220.467,69 240.500,00 522.154,83 522.154,00 390.278,00 860.041,41 860.041,00 378.695,00

 Total sem refinanciamento 417.506,63 429.941,91 481.422,61 487.377,36 513.904,00 528.252,00 597.645,26 609.047,00 552.830,00

 

2005 2006 2007 

PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado 
 Receita Tributária  134.576,69 147.419,00 155.057,00 162.669,78 173.601,00 169.502,00 191.875,57 201.089,00 199.601,00
 Receita de Contribuições  309.188,44 318.754,00 309.860,00 328.415,86 330.289,00 320.740,00 367.120,99 371.313,00 364.728,00
 Receita Patrimonial  13.284,92 13.799,00 14.988,00 33.128,72 35.057,00 38.013,00 43.270,26 43.917,00 34.851,00
 Receita Agropecuária  19,35 19,00 19,00 20,86 21,00 27,00 26,54 26,00 20,00
 Receita Industrial  676,01 676,00 498,00 512,25 512,00 388,00 687,61 671,00 380,00
 Receita de Serviços  20.752,80 20.753,00 23.307,00 23.927,12 23.927,00 25.986,00 25.941,51 25.918,00 27.252,00
 Transferências Correntes  475,13 475,00 139,00 330,77 331,00 188,00 327,56 329,00 206,00
 Outras Receitas Correntes  10.124,35 12.311,00 23.455,00 10.910,20 11.481,00 29.223,00 15.017,32 15.895,00 31.846,00
Operações de Crédito, deduzido o refinanciamento 100.779,03 100.805,00 80.061,00 168.700,94 168.701,00 142.668,00 155.010,00 155.088,00 156.524,00

 Alienação de Bens  4.651,60 4.652,00 842,00 5.412,52 5.473,00 4.909,00 2.405,53 2.405,00 1.377,00
 Amortização de Empréstimos  27.675,69 27.676,00 18.679,00 22.645,06 22.645,00 22.308,00 20.547,15 20.547,00 21.272,00
 Transferências de Capital  69,45 69,00 34,00 85,80 86,00 540,00 88,07 88,00 468,00
 Outras Receitas de Capital  23.159,93 23.160,00 27.047,00 43.665,86 43.666,00 27.833,00 33.471,35 33.471,00 26.305,00
 Refinanciamento da Dívida Pública Federal  935.324,09 935.835,00 507.182,00 834.588,71 837.540,00 399.509,00 655.751,15 655.751,00 378.716,00

 Total sem refinanciamento 645.433,38 670.568,00 653.986,00 800.425,74 815.790,00 782.325,00 855.789,44 870.757,00 864.830,00
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Valores nominais – em R$ milhões 
2008 2009 2010 

PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado 
 Receita Tributária  219.193,77 240.998,00 253.622,79 288.136,32 289.838,00 240.598,00 287.067,19 293.541,00 281.815,00 
 Receita de Contribuições  399.215,14 376.669,00 381.892,13 434.740,86 431.991,00 400.471,00 473.305,95 479.506,00 475.432,00 
 Receita Patrimonial  42.947,00 47.388,00 53.578,74 57.352,69 51.636,00 58.700,00 54.762,34 54.777,00 65.241,00 
 Receita Agropecuária  25,74 26,00 21,38 23,08 23,00 21,00 24,38 24,00 20,00 
 Receita Industrial  506,38 506,00 503,37 653,88 654,00 574,00 695,83 696,00 604,00 
 Receita de Serviços  27.847,43 27.837,00 30.344,93 33.660,98 33.661,00 34.930,00 34.435,09 34.435,00 40.446,00 
 Transferências Correntes  403,28 403,00 202,37 304,76 305,00 142,00 462,53 463,00 269,00 
 Outras Receitas Correntes  21.022,40 22.200,00 34.569,81 31.128,09 31.794,00 39.970,00 38.528,35 45.028,00 26.310,00 
Operações de Crédito, deduzido o refinanciamento 168.015,43 168.015,00 165.781,17 119.064,94 119.065,00 139.911,00 178.320,37 178.321,00 130.484,00 

 Alienação de Bens  5.401,67 5.402,00 1.047,50 2.570,32 5.070,00 474,00 3.774,95 4.875,00 798,00 
 Amortização de Empréstimos  19.279,65 19.280,00 19.138,34 22.261,90 22.262,00 25.670,00 24.298,82 24.299,00 24.799,00 
 Transferências de Capital  74,42 74,00 370,90 149,78 150,00 85,00 314,92 315,00 101,00 
 Outras Receitas de Capital  26.933,08 26.933,00 30.964,00 57.101,95 57.102,00 216.125,00 40.125,91 40.126,00 52.180,00 
 Refinanciamento da Dívida Pública Federal  411.290,70 416.356,00 243.740,35 525.546,56 525.546,00 357.833,00 588.935,12 596.235,00 371.530,00 

 Total sem refinanciamento 930.865,39 935.731,00 972.037,43 1.047.149,53 1.043.551,00 1.157.671,00 1.136.116,62 1.156.406,00 1.098.499,00 

 

2011 2012 2013 

PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado 
 Receita Tributária  345.987,19 347.540,00 338.649,00 391.722,75 403.726,00 347.752,00 416.106,97 418.840,00 376.042,00 
 Receita de Contribuições  522.494,86 552.248,00 545.487,00 592.962,71 622.809,00 590.425,00 667.536,41 658.606,00 642.689,00 
 Receita Patrimonial  53.857,52 54.891,00 65.709,00 66.980,84 65.546,00 81.047,00 87.003,34 109.787,00 85.183,00 
 Receita Agropecuária  25,76 0,00 21,00 26,32 1,00 25,00 23,83 24,00 26,00 
 Receita Industrial  817,99 176,00 562,00 832,81 150,00 756,00 1.054,37 1.054,00 925,00 
 Receita de Serviços  44.663,61 40.464,00 47.976,00 47.054,87 42.693,00 47.920,00 49.105,44 49.105,00 49.545,00 
 Transferências Correntes  289,28 119,00 451,00 683,47 518,00 844,00 995,93 996,00 733,00 
 Outras Receitas Correntes  46.470,12 44.834,00 30.759,00 44.779,41 54.761,00 65.949,00 54.870,91 58.056,00 64.502,00 
Operações de Crédito, deduzido o refinanciamento 147.634,88 150.245,00 94.202,00 191.280,42 191.272,00 174.699,00 125.465,02 127.267,00 90.451,00 

 Alienação de Bens  2.422,73 5.261,00 1.936,00 5.376,24 5.289,00 14.218,00 6.100,73 10.183,00 2.288,00 
 Amortização de Empréstimos  27.595,25 27.425,00 28.945,00 28.916,86 28.754,00 34.287,00 35.324,40 35.324,00 35.959,00 
 Transferências de Capital  317,57 248,00 112,00 680,85 605,00 220,00 99,11 99,00 112,00 
 Outras Receitas de Capital  54.115,25 54.115,00 58.847,00 78.492,14 78.850,00 196.482,00 68.252,51 68.253,00 90.872,00 
 Refinanciamento da Dívida Pública Federal  678.514,68 678.515,00 472.340,00 653.282,59 655.486,00 376.744,00 610.065,70 610.066,00 418.543,00 

 Total sem refinanciamento 1.246.691,99 1.277.566,00 1.213.656,00 1.449.789,69 1.494.974,00 1.554.624,00 1.511.938,98 1.537.594,00 1.439.327,00 
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TABELA 27 - RECEITA POR NATUREZA - 1947/1963 - VALORES DEFLACIONADOS 

Valores deflacionados a janeiro de cada ano  – em Cr$ milhões 
1947 1948 1949 1950 

PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado 
 Rendas Tributárias  12.574,45 10.168,00 11.884,66 11.254,27 12.228,18 11.769,67 14.480,77 14.660,42 13.296,34 n/d 14.916,72 15.189,33 

 Importação  1.832,95 1.495,34 1.911,37 n/d 2.195,30 1.598,59 n/d 2.385,67 1.648,46 n/d 1.995,60 1.651,31 
 Imposto de Consumo  5.211,52 4.164,20 4.546,05 n/d 4.985,00 4.702,24 n/d 6.359,00 5.466,49 n/d 5.995,00 6.245,08 
 Imposto de renda  4.072,37 3.321,80 3.974,44 n/d 3.543,90 4.063,62 n/d 4.329,00 4.638,30 n/d 5.322,00 5.438,13 
 Imposto do selo  1.451,48 1.184,10 1.450,39 n/d 1.502,00 1.402,99 n/d 1.584,00 1.540,47 n/d 1.601,20 1.851,58 
 Transf de fundos ao exterior  0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 
 Único sobre energia elétrica  0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 
 Único sobre minerais  0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 
 Nos territórios  6,13 2,56 2,42 n/d 1,98 2,23 n/d 2,71 2,65 n/d 2,92 3,23 
 Taxas  0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 
 Contrib. De melhoria  0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 

 Rendas Patrimoniais  183,87 150,00 225,44 120,00 120,00 333,13 265,88 259,45 174,58 n/d 270,75 231,20 
 Rendas Industriais  645,88 524,54 552,20 590,84 578,60 545,24 638,17 922,73 671,82 n/d 745,37 722,35 
 Diversas Rendas  633,37 506,25 712,23 597,62 990,86 1.394,91 1.580,56 1.633,82 1.771,45 n/d 1.950,30 1.935,18 
 Rendas Extraordinárias  817,37 654,87 736,81 658,90 679,60 1.163,39 867,21 752,23 1.453,73 n/d 892,09 796,82 

 Total  14.854,94 12.003,65 14.111,34 13.221,63 14.597,24 15.206,34 17.832,59 18.228,65 17.367,91 n/d 18.775,23 18.874,88 

1951 1952 1953 1954 

PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado 
 Rendas Tributárias  18.853,88 16.024,59 20.932,89 20.161,10 20.318,81 23.892,37 26.314,18 27.144,58 25.571,69 39.134,81 36.001,00 33.068,38 

 Importação  n/d 1.555,00 2.680,38 1.748,02 1.797,30 2.493,39 2.590,33 2.393,10 1.281,67 3.205,11 2.900,00 2.037,86 
 Imposto de Consumo  n/d 6.577,00 7.861,67 8.444,46 8.005,30 8.788,09 10.445,33 10.247,00 9.972,96 15.476,54 13.500,00 12.992,55 
 Imposto de renda  n/d 5.988,00 7.754,86 7.522,99 8.051,50 9.626,50 9.917,16 10.942,00 10.773,19 15.414,88 15.200,00 13.705,89 
 Imposto do selo  n/d 1.901,50 2.631,89 2.442,05 2.461,05 2.978,29 3.356,12 3.556,98 3.537,37 5.027,62 4.392,00 4.324,61 
 Transf de fundos ao exterior  n/d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Único sobre energia elétrica  n/d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Único sobre minerais  n/d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Nos territórios  n/d 3,09 4,08 3,58 3,66 6,11 5,24 5,50 6,51 10,67 9,00 7,47 
 Taxas  n/d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Contrib. De melhoria  n/d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Rendas Patrimoniais  268,90 230,50 295,25 309,44 285,24 318,41 322,22 340,25 1.249,60 490,13 413,35 1.127,93 
 Rendas Industriais  890,87 850,00 810,09 1.217,11 991,36 1.047,59 1.325,17 1.221,40 1.244,89 1.713,12 1.451,74 929,83 
 Diversas Rendas  2.537,79 2.340,78 3.208,73 2.573,15 3.036,48 2.881,08 3.864,12 2.784,24 3.152,50 4.528,94 4.859,44 3.339,75 
 Rendas Extraordinárias  1.291,10 1.104,34 998,09 943,69 905,00 1.469,83 1.197,81 2.804,76 3.081,75 3.932,76 3.316,66 3.115,57 

 Total  23.842,53 20.550,21 26.245,05 25.204,49 25.536,89 29.609,27 33.023,50 34.295,23 34.300,42 49.799,76 46.042,19 41.581,47 
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Valores deflacionados a janeiro de cada ano  – em Cr$ milhões

1955 1956 1957 1958 

PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado 
 Rendas Tributárias  52.978,23 45.952,10 46.161,05 61.455,61 62.798,83 54.581,88 83.916,26 84.642,31 72.919,58 99.086,06 113.822,67 93.727,64 

 Importação  n/d 2.498,50 2.146,25 n/d 2.679,80 1.769,89 n/d 2.276,00 2.762,97 2.439,86 21.114,00 11.877,46 
 Imposto de Consumo  n/d 15.886,90 16.634,21 n/d 23.694,00 20.558,15 n/d 32.247,00 30.473,93 40.208,23 38.595,60 36.313,92 
 Imposto de renda  n/d 17.235,60 18.380,04 n/d 25.032,00 21.927,32 n/d 35.151,00 27.011,92 39.345,01 37.767,00 29.273,35 
 Imposto do selo  n/d 6.695,24 6.150,70 n/d 7.750,10 7.321,67 n/d 11.593,00 9.484,71 12.881,96 11.371,00 11.090,00 
 Transf de fundos ao exterior  n/d 2.100,00 1.607,05 n/d 2.000,00 1.431,69 n/d 1.440,00 1.220,92 1.881,46 0,00 0,00 
 Único sobre energia elétrica  n/d 1.000,00 805,03 n/d 1.000,00 951,82 n/d 1.100,00 1.196,38 1.248,06 1.490,00 1.274,92 
 Único sobre minerais  n/d 60,23 43,50 n/d 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Nos territórios  n/d 8,00 13,03 n/d 12,25 14,89 n/d 17,87 20,75 25,00 29,00 21,09 
 Taxas  n/d 467,62 381,25 n/d 630,67 606,46 n/d 817,33 748,01 1.056,47 3.456,06 3.876,89 
 Contrib. De melhoria  n/d 0,01 0,00 n/d 0,01 0,00 n/d 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 

 Rendas Patrimoniais  2.208,94 2.067,90 1.560,14 2.535,34 2.634,61 993,30 2.830,68 2.324,64 1.554,83 3.100,86 2.976,49 2.960,25 
 Rendas Industriais  1.313,54 1.120,42 1.088,30 1.199,30 1.117,47 1.765,61 4.299,18 3.647,64 2.412,81 2.730,07 2.556,00 1.945,28 
 Diversas Rendas  2.355,61 2.334,54 1.271,08 1.093,07 1.199,41 2.186,36 1.798,73 1.927,96 3.520,64 3.261,31 3.849,00 4.449,56 
 Rendas Extraordinárias  2.505,32 2.007,10 3.050,24 3.574,60 3.210,00 6.724,25 140,82 5.715,00 5.360,76 7.532,09 7.030,00 5.180,96 

 Total  61.361,63 53.482,06 53.130,81 69.857,92 70.960,33 66.251,40 92.985,66 98.257,55 85.768,61 115.710,37 130.234,16 108.263,69 

1959 1960 1961 1962 

PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado 
 Rendas Tributárias  n/d 128.472,23 119.388,82 181.962,15 158.099,72 176.631,63 249.268,18 220.013,63 241.869,62 474.346,72 386.849,00 382.081,88 

 Importação  n/d 24.032,00 16.278,68 31.178,75 22.000,00 19.763,88 30.590,67 24.300,00 30.569,88 40.221,35 41.723,00 50.246,39 
 Imposto de Consumo  n/d 46.867,12 45.834,59 69.400,00 62.500,00 74.918,45 106.074,09 89.801,00 105.013,13 230.261,24 178.556,00 175.707,50 
 Imposto de renda  n/d 41.421,00 39.501,82 55.088,75 49.500,00 55.823,81 75.030,23 74.166,20 71.637,67 134.071,15 113.000,00 99.422,29 
 Imposto do selo  n/d 13.615,60 15.217,18 22.691,38 20.497,10 22.847,28 33.098,35 28.192,00 30.859,02 61.374,79 48.500,00 52.234,64 
 Transf de fundos ao exterior  n/d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Único sobre energia elétrica  n/d 1.498,00 1.264,84 2.208,75 1.767,00 1.523,93 2.140,09 1.700,00 1.638,41 2.979,36 2.000,00 1.864,09 
 Único sobre minerais  n/d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Nos territórios  n/d 30,00 23,44 34,18 27,35 36,86 45,32 36,21 50,96 83,42 70,00 71,53 
 Taxas  n/d 1.008,50 1.268,28 1.360,34 1.808,27 1.717,42 2.288,64 1.818,22 2.100,55 5.355,40 3.000,00 2.535,44 
 Contrib. De melhoria  n/d 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Rendas Patrimoniais  n/d 3.781,43 1.703,54 5.600,66 4.480,53 3.509,62 5.744,69 4.563,35 2.633,79 10.625,88 8.670,00 10.571,61 
 Rendas Industriais  n/d 2.657,47 1.827,46 3.114,11 2.491,29 2.284,69 2.906,88 2.309,11 3.985,24 5.079,81 6.677,00 5.323,54 
 Diversas Rendas  n/d 5.910,20 3.922,86 9.087,53 5.970,03 4.170,10 7.067,35 5.614,02 8.082,50 9.399,88 6.310,00 10.851,33 
 Rendas Extraordinárias  n/d 6.850,00 7.573,64 9.940,25 8.452,20 22.431,96 11.455,77 14.100,00 15.144,54 23.239,00 30.510,00 31.499,44 

 Total  n/d 147.671,33 134.416,32 209.704,70 179.493,76 209.027,99 276.442,86 246.600,11 271.715,69 522.691,28 439.016,00 440.327,81 
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Valores deflacionados a janeiro de cada ano  – em Cr$ milhões

1963 

PLOA LOA Executado 
 Rendas Tributárias  819.269,92 678.248,00 655.651,04

 Importação  74.231,19 65.000,00 67.297,11
 Imposto de Consumo  419.633,45 352.375,00 316.341,04
 Imposto de renda  215.118,95 167.573,00 188.337,40
 Imposto do selo  101.499,79 70.000,00 71.157,57
 Transf de fundos ao exterior  0,00 0,00 0,00
 Único sobre energia elétrica  3.787,31 20.000,00 9.253,99
 Único sobre minerais  0,00 0,00 0,00
 Nos territórios  151,49 100,00 64,47
 Taxas  4.847,75 3.200,00 3.199,47
 Contrib. De melhoria  0,00 0,00 0,00

 Rendas Patrimoniais  9.678,46 10.107,84 6.529,10
 Rendas Industriais  9.150,13 6.050,00 5.997,36
 Diversas Rendas  14.333,06 12.517,16 10.787,75
 Rendas Extraordinárias  41.372,53 30.425,00 59.862,89

 Total  893.804,10 737.348,00 738.828,14

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima 
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TABELA 28 - RECEITA POR NATUREZA - 1996/2013 - VALORES DEFLACIONADOS 

Valores deflacionados a janeiro de cada ano  – em R$ milhões 
1996 1997 1998 

PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado 
 Receita Tributária  67.358,08 65.688,60 51.452,61 63.372,18 62.640,24 56.942,48 68.132,13 65.906,75 67.765,53
 Receita de Contribuições  94.914,65 92.562,16 76.197,85 101.612,37 99.022,50 90.186,03 107.355,35 103.848,83 93.574,20
 Receita Patrimonial  3.615,63 3.526,05 3.436,37 4.088,38 3.964,82 5.342,24 5.283,95 5.456,40 13.817,56
 Receita Agropecuária  58,83 77,93 69,30 77,76 75,41 56,52 51,54 49,86 44,88
 Receita Industrial  319,20 311,29 101,76 188,20 182,51 152,07 198,58 192,10 229,34
 Receita de Serviços  6.504,08 6.406,04 8.056,42 13.355,89 12.952,23 6.985,71 18.317,21 17.707,90 9.231,20
 Transferências Correntes  1.613,38 1.573,39 172,19 70,26 69,64 253,48 134,84 130,43 155,50
 Outras Receitas Correntes  3.460,04 3.374,24 11.179,16 3.940,92 3.821,81 10.323,08 6.083,42 5.891,32 15.236,76
Operações de Crédito, deduzido o refinanciamento  130.558,97 127.475,82 128.542,80 32.036,64 31.068,38 92.086,28 39.226,79 38.373,53 9.809,58
 Alienação de Bens  952,11 928,61 477,78 722,29 700,46 4.392,97 16.966,77 16.412,58 5.186,79
 Amortização de Empréstimos  7.782,56 7.589,67 3.671,46 5.573,39 5.404,94 4.527,58 7.514,65 7.269,20 5.342,80
 Transferências de Capital  12,06 11,76 35,88 30,15 29,24 35,39 6,32 6,11 47,52
 Outras Receitas de Capital  3.576,59 3.487,94 3.731,11 3.319,35 3.219,03 4.028,01 4.537,58 4.389,37 10.123,17
 Refinanciamento da Dívida Pública Federal  0,00 0,00 0,00 214.938,07 208.441,89 127.966,04 178.932,65 172.932,65 277.094,48

 Total sem refinanciamento 320.726,18 313.013,51 287.124,71 228.387,79 223.151,20 275.311,84 273.809,13 265.634,36 230.564,81

 

1999 2000 2001 

PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado 
 Receita Tributária  71.602,92 63.926,26 68.283,22 79.939,66 77.367,36 75.767,64 85.492,19 87.649,56 87.319,87
 Receita de Contribuições  107.834,14 115.378,95 103.972,60 146.414,00 138.497,19 134.544,62 159.961,61 161.676,56 153.568,83
 Receita Patrimonial  11.599,52 10.477,70 8.355,99 9.405,73 8.693,58 9.740,65 13.104,40 12.799,38 10.221,88
 Receita Agropecuária  55,03 52,40 33,83 40,32 37,19 25,81 36,12 35,16 22,20
 Receita Industrial  163,11 160,07 112,45 246,53 227,41 233,70 340,99 331,94 295,74
 Receita de Serviços  16.651,48 15.783,06 10.498,01 15.968,53 14.740,61 13.799,49 12.977,95 12.646,39 15.326,35
 Transferências Correntes  143,17 110,85 97,82 163,05 150,04 92,99 243,00 236,55 138,19
 Outras Receitas Correntes  5.569,61 9.459,53 7.965,61 10.523,35 10.624,67 8.948,65 15.785,07 16.263,39 8.921,13
Operações de Crédito, deduzido o refinanciamento 47.971,67 38.653,58 5.729,79 61.531,89 56.930,37 22.461,44 85.077,15 82.818,85 39.138,06

 Alienação de Bens  20.503,33 20.909,84 1.923,52 24.456,87 22.559,85 14.445,68 15.947,33 15.524,02 4.536,49
 Amortização de Empréstimos  8.377,00 8.186,59 11.460,68 12.403,66 11.441,56 11.872,94 11.239,47 10.941,13 14.940,19
 Transferências de Capital  12,37 0,23 21,94 0,54 0,50 27,84 42,79 41,65 14,56
 Outras Receitas de Capital  6.781,02 7.431,11 16.007,11 29.815,58 27.502,90 21.615,46 9.221,67 8.976,89 28.177,55
 Refinanciamento da Dívida Pública Federal  401.712,98 255.373,00 319.936,09 698.093,52 644.033,69 313.302,29 554.245,90 540.260,88 216.907,19

 Total sem refinanciamento 297.264,37 290.530,17 234.462,57 390.909,72 368.773,22 313.576,92 409.469,75 409.941,47 362.621,04
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Valores deflacionados a janeiro de cada ano  – – em R$ milhões

2002 2003 2004 

PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado 
 Receita Tributária  102.498,97 108.492,70 99.710,31 121.510,77 110.014,00 111.758,18 123.693,47 124.301,00 121.213,40
 Receita de Contribuições  185.511,71 188.091,99 178.880,41 246.093,74 223.408,00 219.326,08 269.462,20 266.499,00 258.154,76
 Receita Patrimonial  12.040,24 11.698,95 9.056,08 11.948,63 10.370,00 12.134,28 12.308,13 12.403,00 13.887,25
 Receita Agropecuária  24,68 23,97 27,97 28,60 24,00 19,40 24,38 24,00 18,84
 Receita Industrial  379,36 368,36 316,74 438,23 369,00 335,69 545,56 528,00 320,29
 Receita de Serviços  17.150,90 16.653,64 15.858,96 19.761,34 16.637,00 19.238,07 23.872,06 23.085,00 19.876,61
 Transferências Correntes  262,56 254,95 174,21 250,47 214,00 237,70 251,78 243,00 263,77
 Outras Receitas Correntes  17.340,14 12.333,45 13.019,37 11.997,68 10.585,00 9.940,66 14.816,33 14.520,00 10.728,66
Operações de Crédito, deduzido o refinanciamento 67.309,23 65.357,74 41.659,39 127.790,81 109.308,00 78.209,67 125.305,74 118.192,00 55.893,78

 Alienação de Bens  4.470,72 4.348,25 3.204,97 4.469,68 3.770,00 2.052,94 3.043,11 2.943,00 583,11
 Amortização de Empréstimos  9.711,97 9.430,39 10.759,94 13.264,65 11.166,00 12.624,23 20.834,93 23.229,00 16.702,95
 Transferências de Capital  65,47 63,57 28,76 78,39 66,00 39,78 45,73 44,00 43,33
 Outras Receitas de Capital  13.206,86 12.823,96 72.197,39 21.350,83 17.973,00 46.592,83 23.821,59 23.036,00 23.089,84
 Refinanciamento da Dívida Pública Federal  227.050,56 220.467,69 222.251,98 620.297,99 522.154,00 378.647,29 889.368,89 860.041,00 356.738,03

 Total sem refinanciamento 429.972,80 429.941,91 444.894,50 578.983,83 513.904,00 512.509,52 618.025,01 609.047,00 520.776,57

 

2005 2006 2007 

PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado 
 Receita Tributária  138.231,93 147.419,00 153.853,22 165.316,56 173.601,00 168.009,74 196.338,66 201.089,00 194.846,15
 Receita de Contribuições  317.586,32 318.754,00 307.454,42 333.759,46 330.289,00 317.916,28 375.660,35 371.313,00 356.039,52
 Receita Patrimonial  13.645,75 13.799,00 14.871,64 33.667,75 35.057,00 37.678,34 44.276,75 43.917,00 34.020,79
 Receita Agropecuária  19,87 19,00 18,85 21,20 21,00 26,76 27,16 26,00 19,52
 Receita Industrial  694,37 676,00 494,13 520,59 512,00 384,58 703,60 671,00 370,95
 Receita de Serviços  21.316,47 20.753,00 23.126,06 24.316,44 23.927,00 25.757,23 26.544,92 25.918,00 26.602,81
 Transferências Correntes  488,03 475,00 137,92 336,15 331,00 186,34 335,18 329,00 201,09
 Outras Receitas Correntes  10.399,34 12.311,00 23.272,91 11.087,72 11.481,00 28.965,73 15.366,63 15.895,00 31.087,37
Operações de Crédito, deduzido o refinanciamento 103.516,30 100.805,00 79.439,45 171.445,84 168.701,00 141.411,98 158.615,59 155.088,00 152.795,32

 Alienação de Bens  4.777,94 4.652,00 835,46 5.500,59 5.473,00 4.865,78 2.461,48 2.405,00 1.344,20
 Amortização de Empréstimos  28.427,39 27.676,00 18.533,99 23.013,52 22.645,00 22.111,61 21.025,08 20.547,00 20.765,26
 Transferências de Capital  71,33 69,00 33,74 87,20 86,00 535,25 90,12 88,00 456,85
 Outras Receitas de Capital  23.788,98 23.160,00 26.837,02 44.376,34 43.666,00 27.587,96 34.249,91 33.471,00 25.678,37
 Refinanciamento da Dívida Pública Federal  960.728,46 935.835,00 503.244,52 848.168,18 837.540,00 395.991,81 671.004,16 655.751,00 369.694,30

 Total sem refinanciamento 662.964,02 670.568,00 648.908,82 813.449,35 815.790,00 775.437,59 875.695,42 870.757,00 844.228,20
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Valores deflacionados a janeiro de cada ano  – – em R$ milhões

2008 2009 2010 

PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado 
 Receita Tributária  231.340,19 240.998,00 241.485,60 291.288,11 289.838,00 243.161,38 290.435,42 293.541,00 268.556,99 
 Receita de Contribuições  421.337,27 376.669,00 363.616,57 439.496,30 431.991,00 404.737,70 478.859,37 479.506,00 453.065,26 
 Receita Patrimonial  45.326,87 47.388,00 51.014,71 57.980,05 51.636,00 59.325,40 55.404,88 54.777,00 62.171,73 
 Receita Agropecuária  27,16 26,00 20,36 23,33 23,00 21,22 24,66 24,00 19,06 
 Receita Industrial  534,44 506,00 479,28 661,03 654,00 580,12 703,99 696,00 575,58 
 Receita de Serviços  29.390,57 27.837,00 28.892,77 34.029,18 33.661,00 35.302,15 34.839,12 34.435,00 38.543,21 
 Transferências Correntes  425,63 403,00 192,69 308,09 305,00 143,51 467,96 463,00 256,34 
 Outras Receitas Correntes  22.187,34 22.200,00 32.915,46 31.468,59 31.794,00 40.395,85 38.980,41 45.028,00 25.072,24 
Operações de Crédito, deduzido o refinanciamento 177.325,84 168.015,00 157.847,67 120.367,34 119.065,00 141.401,64 180.412,65 178.321,00 124.345,37 

 Alienação de Bens  5.700,99 5.402,00 997,37 2.598,43 5.070,00 479,05 3.819,24 4.875,00 760,46 
 Amortização de Empréstimos  20.348,01 19.280,00 18.222,47 22.505,41 22.262,00 25.943,49 24.583,92 24.299,00 23.632,33 
 Transferências de Capital  78,54 74,00 353,15 151,42 150,00 85,91 318,62 315,00 96,25 
 Outras Receitas de Capital  28.425,55 26.933,00 29.482,21 57.726,56 57.102,00 218.427,64 40.596,72 40.126,00 49.725,19 
 Refinanciamento da Dívida Pública Federal  434.081,98 416.356,00 232.076,09 531.295,28 525.546,00 361.645,43 595.845,25 596.235,00 354.051,34 
 Total sem refinanciamento  982.448,40 935.731,00 925.520,31 1.058.603,83 1.043.551,00 1.170.005,08 1.149.446,97 1.156.406,00 1.046.820,02 

 

2011 2012 2013 

PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado PLOA LOA Executado 
 Receita Tributária  363.844,46 347.540,00 312.214,34 398.484,49 403.726,00 334.365,04 423.558,23 418.840,00 368.462,74 
 Receita de Contribuições  549.462,14 552.248,00 502.906,74 603.198,17 622.809,00 567.696,17 679.490,04 658.606,00 629.735,37 
 Receita Patrimonial  56.637,24 54.891,00 60.579,81 68.137,04 65.546,00 77.927,04 88.561,32 109.787,00 83.466,11 
 Receita Agropecuária  27,09 0,00 19,36 26,77 1,00 24,04 24,26 24,00 25,48 
 Receita Industrial  860,20 176,00 518,13 847,19 150,00 726,90 1.073,25 1.054,00 906,36 
 Receita de Serviços  46.968,81 40.464,00 44.231,03 47.867,11 42.693,00 46.075,29 49.984,78 49.105,00 48.546,40 
 Transferências Correntes  304,21 119,00 415,80 695,27 518,00 811,51 1.013,76 996,00 718,23 
 Outras Receitas Correntes  48.868,56 44.834,00 28.357,98 45.552,37 54.761,00 63.410,25 55.853,49 58.056,00 63.201,94 
Operações de Crédito, deduzido o refinanciamento 155.254,69 150.245,00 86.848,67 194.582,22 191.272,00 167.973,84 127.711,73 127.267,00 88.627,93 

 Alienação de Bens  2.547,77 5.261,00 1.784,88 5.469,05 5.289,00 13.670,67 6.209,98 10.183,00 2.241,88 
 Amortização de Empréstimos  29.019,51 27.425,00 26.685,58 29.416,01 28.754,00 32.967,10 35.956,96 35.324,00 35.234,23 
 Transferências de Capital  333,96 248,00 103,26 692,60 605,00 211,53 100,89 99,00 109,74 
 Outras Receitas de Capital  56.908,28 54.115,00 54.253,45 79.847,04 78.850,00 188.918,29 69.474,72 68.253,00 89.040,44 
 Refinanciamento da Dívida Pública Federal  713.534,54 678.515,00 435.469,53 664.559,26 655.486,00 362.240,97 620.990,20 610.066,00 410.107,11 

 Total sem refinanciamento 1.311.036,93 1.277.566,00 1.118.919,03 1.474.815,30 1.494.974,00 1.494.777,66 1.539.013,40 1.537.594,00 1.410.316,84 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima 
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TABELA 29 - DESPESA POR NATUREZA - 1947/1963 - VALORES NOMINAIS 

Valor nominal – em Cr$ milhões 

1947 1948 1949 
PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 

Pessoal 5.883,91 5.917,76 5.983,95 5.489,15 n/d 5.151,34 6.021,03 5.605,79 n/d 6.528,12 7.260,12 6.683,59 
Material 1.571,11 1.613,10 1.895,57 1.832,02 n/d 1.917,24 2.188,77 2.042,41 n/d 1.965,97 3.385,65 2.460,04 
Serviços e Encargos 2.081,96 2.397,10 3.826,32 2.782,65 n/d 4.027,95 5.298,25 4.671,66 n/d 6.644,53 7.670,60 7.142,13 
Obras, Equipamentos e Aquis.Imóveis 500,00 1.319,50 1.495,14 1.158,98 n/d 2.213,63 2.441,05 2.104,70 n/d 2.951,96 3.233,21 2.627,13 
Eventuais 1,86 1,86 1,86 1,53 n/d 2,04 2,20 1,72 n/d 2,17 2,76 1,70 
Dívida Pública 1.408,79 1.349,00 1.419,24 1.251,72 n/d 1.283,69 1.301,13 1.234,30 n/d 1.261,95 1.387,58 1.447,98 

Total 11.447,63 12.598,32 14.622,07 12.516,04 n/d 14.595,88 17.252,43 15.660,57 n/d 19.354,72 22.939,92 20.362,57 

 
1950 1951 1952 

PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 
Pessoal n/d 8.353,07 8.851,72 8.250,61 n/d 8.450,91 8.647,21 9.654,83 9.401,68 9.406,88 9.811,92 9.862,00 
Material n/d 2.354,01 3.255,09 3.213,68 n/d 2.409,01 2.429,59 2.303,18 2.325,74 2.293,75 2.374,70 2.426,27 
Serviços e Encargos n/d 6.385,18 7.444,64 7.232,22 n/d 6.846,99 7.599,85 7.393,57 8.023,77 9.422,10 11.760,28 11.347,59 
Obras, Equipamentos e Aquis.Imóveis n/d 4.032,24 4.196,02 3.477,15 n/d 4.129,46 4.307,35 3.479,95 2.376,71 3.281,45 3.569,85 3.299,52 
Eventuais n/d 2,65 3,23 2,83 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dívida Pública n/d 1.155,60 1.170,86 1.209,14 n/d 1.031,06 1.031,71 1.257,55 1.096,18 1.027,08 1.027,08 1.188,55 

Total n/d 22.282,74 24.921,56 23.385,64 n/d 22.867,43 24.015,71 24.089,06 23.224,08 25.431,26 28.543,83 28.123,92 

 
1953 1954 1955 

PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 
Pessoal 9.905,21 9.943,26 10.082,64 12.397,93 13.652,31 13.707,37 13.948,72 14.523,89 14.540,94 16.059,00 23.581,49 20.109,60 
Material 2.834,57 2.852,18 3.036,21 3.017,35 3.514,57 3.475,10 3.630,05 3.387,72 4.212,70 4.367,23 4.692,53 4.603,36 
Serviços e Encargos 11.967,17 14.392,19 16.844,78 16.930,24 16.704,09 18.403,38 21.320,21 20.414,49 23.960,77 25.430,03 30.799,73 26.891,12 
Obras, Equipamentos e Aquis.Imóveis 4.742,11 5.785,58 6.334,50 5.954,67 6.932,47 8.271,33 8.629,55 7.365,28 7.660,59 9.641,05 9.879,06 7.055,15 
Eventuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,50 0,00 
Dívida Pública 1.033,08 1.031,78 1.031,78 1.323,95 1.194,27 1.194,67 1.194,67 1.512,49 1.197,94 1.197,94 1.197,94 1.428,36 

Total 30.482,15 34.004,99 37.329,90 39.624,14 41.997,70 45.051,85 48.723,20 47.203,87 51.572,95 56.695,25 70.906,24 60.087,59 
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Valor nominal – em Cr$ milhões    
 1956 1957 1958
 PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 

Custeio 28.303,82 28.185,76 67.370,66 58.491,20 81.068,37 85.969,45 52.781,15 49.638,14 n/d 52.797,10 54.299,25 54.775,96 

Transferências 19.982,54 22.906,21 31.846,41 29.264,41 48.162,10 48.720,90 41.552,59 41.501,78 n/d 48.074,32 51.477,85 54.736,90 

Desenvolvimento Econômico e Social 10.295,39 12.390,85 13.669,44 12.456,13 9.187,91 18.953,03 20.106,81 17.459,88 n/d 26.253,53 30.215,54 27.798,54 

Investimentos 3.646,11 7.257,01 9.566,04 6.223,13 6.834,29 10.426,06 13.234,80 9.493,09 n/d 13.118,09 15.676,94 10.006,73 

Participações Financeiras 400,00 450,00 365,38 275,64 400,00 400,00 400,00 389,66 n/d 82,83 82,83 917,99 

Amortização da Dívida Pública 315,38 315,38 400,00 315,38 315,82 223,55 223,55 225,62 n/d 201,53 201,53 204,81 

Despesas de exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 0,00 0,00 3,39 n/d 0,00 0,00 37,48 

Disponibilidade para suplementações 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 

Total 62.943,25 71.505,21 123.217,93 107.028,20 147.968,50 164.692,99 128.298,90 118.711,57 n/d 140.527,39 151.953,93 148.478,41 
 

 1959 1960 1961
 PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 

Custeio 56.413,58 57.400,68 75.387,10 78.353,85 67.453,75 68.422,55 101.317,34 82.663,00 93.945,07 110.577,15 115.537,65 193.734,35 

Transferências 46.750,02 54.272,07 55.651,19 58.213,27 57.208,32 70.521,84 82.791,82 80.804,00 72.285,34 114.581,86 129.437,59 146.059,81 

Desenvolvimento Econômico e Social 23.004,95 29.856,95 30.669,24 31.940,32 29.363,43 39.439,48 42.085,37 45.462,00 37.573,11 52.996,40 54.080,92 59.270,44 

Investimentos 11.398,83 14.254,81 19.790,01 14.555,23 10.761,00 15.501,57 20.194,90 11.836,00 14.631,76 23.470,11 30.185,34 19.084,21 

Participações Financeiras 240,50 240,50 540,50 797,37 240,50 240,50 540,50 1.180,00 481,00 481,00 481,00 1.062,06 

Amortização da Dívida Pública 201,53 201,53 201,53 410,70 201,53 201,53 519,27 483,00 182,53 182,53 182,53 686,04 

Despesas de exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,04 

Disponibilidade para suplementações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 138.009,41 156.226,54 182.239,56 184.273,23 165.228,53 194.327,48 247.449,20 222.428,00 219.098,81 302.289,05 329.905,03 419.913,95 
 

 1962 1963 
 PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 

Custeio 192.205,00 190.247,00 290.063,20 315.620,00 224.578,99 305.335,03 523.701,68 609.136,95

Transferências 188.308,00 237.953,00 262.113,23 279.628,00 324.128,19 447.828,53 457.678,63 424.434,35

Desenvolvimento Econômico e Social 58.609,00 91.441,00 105.003,92 128.402,00 176.605,89 237.576,54 308.379,24 216.627,10

Investimentos 32.971,00 48.740,00 56.206,85 94.275,00 64.255,67 29.130,07 36.708,73 23.744,46

Participações Financeiras 3.000,00 3.000,00 3.200,00 27.608,00 1.880,00 2.280,00 6.280,00 1.649,87

Amortização da Dívida Pública 2.155,00 2.155,00 2.154,87 728,00 2.377,45 2.377,45 2.377,48 1.956,53

Despesas de exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 1.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Disponibilidade para suplementações 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 477.248,00 573.536,00 718.742,05 847.846,00 793.826,19 1.024.527,63 1.335.125,76 1.277.549,26

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima
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TABELA 30 - DESPESA POR NATUREZA - 1996/2013 - VALORES NOMINAIS 

Valor nominal – em R$ milhões 

1996 1997 1998 
PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 

Pessoal e Encargos Sociais 41.346,52 41.347,72 42.055,92 40.538,48 42.576,84 45.060,82 46.142,09 44.405,41 48.172,93 48.175,63 49.110,40 47.946,52 
Juros e Encargos da Dívida 22.262,20 22.262,20 23.202,46 19.464,36 25.252,78 25.462,35 26.029,70 20.982,46 37.162,33 37.162,93 38.098,52 30.812,50 
Outras Despesas Correntes 111.647,64 110.382,65 113.612,15 90.886,06 113.654,31 113.207,03 118.724,40 103.109,73 120.440,06 119.743,57 130.192,59 120.583,07 
Investimentos 8.374,63 9.530,37 10.616,47 4.968,37 7.747,35 9.916,93 11.349,98 6.278,72 8.353,72 11.102,00 13.290,94 8.284,57 
Inversões Financeiras 11.888,02 12.342,65 17.707,55 12.006,60 10.779,25 11.519,09 113.881,44 63.694,60 21.834,08 21.123,49 76.223,82 71.343,85 
Amortização da Dívida  113.763,35 113.763,35 124.810,11 116.702,73 15.364,19 15.364,19 21.841,34 13.229,73 26.445,90 26.654,70 46.556,57 28.210,60 
Outras Despesas de Capital  279,41 349,36 388,88 139,00 98,82 101,32 151,64 130,11 61,00 61,00 60,94 60,94 
Reserva de Contingência 3.215,21 3.035,21 2.422,17 0,00 6.011,58 2.729,04 559,12 0,00 2.395,75 1.611,05 0,00 0,00 

Total 312.777,00 313.013,51 334.815,70 284.705,58 221.485,11 223.360,78 338.679,70 251.830,77 264.865,77 265.634,37 353.533,78 307.242,06 

 
1999 2000 2001 

PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 
Pessoal e Encargos Sociais 49.423,32 50.570,07 51.980,00 51.571,00 52.116,44 52.086,82 58.977,37 58.240,66 59.569,59 59.483,68 65.949,77 65.449,40 
Juros e Encargos da Dívida 53.725,96 50.178,16 52.109,00 45.356,00 78.123,01 78.123,01 78.132,68 38.834,85 67.801,50 70.299,48 71.531,33 52.816,43 
Outras Despesas Correntes 131.225,15 125.005,90 135.976,00 131.409,00 142.063,32 143.565,03 157.032,22 152.925,55 183.442,80 174.669,59 181.520,37 175.461,14 
Investimentos 8.198,02 8.732,63 9.082,00 6.955,00 6.756,91 12.448,78 14.716,32 10.099,09 12.129,78 18.248,83 19.499,61 14.580,42 
Inversões Financeiras 16.342,98 15.124,09 60.751,00 56.821,00 15.872,57 11.572,09 12.433,53 11.420,75 14.574,23 14.962,94 25.126,03 20.446,12 
Amortização da Dívida 31.944,60 39.870,34 60.791,13 27.181,59 74.074,76 75.249,87 76.394,56 50.695,76 54.961,34 67.276,10 69.089,42 53.729,29 
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reserva de Contingência 861,11 1.048,56 13,00 0,00 1.703,86 5.938,76 4.720,34 0,00 6.121,46 5.000,86 3.606,06 0,00 

Total 291.721,15 290.529,75 370.702,13 319.293,59 370.710,87 378.984,37 402.407,01 322.216,67 398.600,70 409.941,48 436.322,60 382.482,79 

 
2002 2003 2004 

PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 
Pessoal e Encargos Sociais 69.206,21 68.497,81 75.322,00 75.028,00 76.892,62 77.046,19 79.301,11 78.974,75 84.291,08 84.120,04 90.296,76 89.431,57 
Juros e Encargos da Dívida 58.452,14 58.452,15 58.638,00 55.261,00 93.644,11 93.644,11 93.696,80 65.706,83 117.829,64 117.769,75 117.359,46 74.373,39 
Outras Despesas Correntes 196.618,56 204.354,49 216.277,00 208.783,00 213.302,24 223.972,45 245.452,80 239.237,61 263.291,32 273.625,31 283.620,02 275.905,84 
Investimentos 11.028,86 17.649,51 18.184,00 10.126,00 7.350,77 14.180,17 13.949,64 6.452,13 7.823,83 12.368,45 15.246,45 10.865,98 
Inversões Financeiras 16.466,88 16.864,74 25.214,00 21.026,00 23.054,37 24.376,29 27.974,91 23.440,69 32.752,84 33.249,35 36.321,11 21.580,67 
Amortização da Dívida 57.230,28 57.230,28 74.505,53 68.870,00 60.160,28 60.160,28 86.589,86 79.683,79 66.056,20 65.948,46 83.539,03 71.677,57 
Outras Despesas de Capital  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reserva de Contingência 8.503,70 6.892,93 4.555,00 0,00 12.972,98 20.521,77 13.737,21 0,00 25.600,36 21.964,62 20.407,75 0,00 

Total 417.506,63 429.941,91 472.695,54 439.094,00 487.377,37 513.901,26 560.702,32 493.495,80 597.645,27 609.045,99 646.790,59 543.835,02 
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Valor nominal – em R$ milhões 

2005 2006 2007 
PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 

Pessoal e Encargos Sociais 97.054,49 98.109,57 101.679,25 94.068,46 108.646,28 112.655,12 115.555,10 115.011,92 128.057,02 128.065,62 128.828,21 126.877,76 
Juros e Encargos da Dívida 110.834,62 110.834,62 110.837,96 89.839,64 179.525,23 179.525,23 179.874,21 151.151,88 165.867,21 165.867,31 168.183,08 140.311,78 
Outras Despesas Correntes 303.876,96 319.122,19 341.008,61 334.624,22 350.445,31 366.665,17 386.291,96 372.858,26 407.776,80 413.909,62 429.174,61 419.891,86 
Investimentos 11.468,68 21.356,74 23.374,54 17.322,10 14.329,92 21.240,89 26.156,02 19.606,61 16.158,58 27.334,89 42.067,84 34.010,88 
Inversões Financeiras 32.922,42 33.764,27 34.487,92 21.827,06 29.969,00 30.757,60 31.365,33 27.320,14 34.325,97 32.441,67 39.549,45 30.786,46 
Amortização da Dívida  68.153,71 65.761,87 68.758,26 49.274,21 92.493,05 89.541,29 138.282,76 120.929,46 77.064,29 77.064,29 109.573,82 97.093,32 
Outras Despesas de Capital  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reserva de Contingência 21.122,51 21.618,69 18.828,14 0,00 27.906,97 22.846,52 18.062,82 0,00 26.539,59 25.708,55 23.312,53 0,00 

Total 645.433,38 670.567,95 698.974,69 606.955,70 803.315,75 823.231,81 895.588,20 806.878,27 855.789,45 870.391,94 940.689,55 848.972,07 

 
2008 2009 2010 

PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 
Pessoal e Encargos Sociais 140.976,76 137.612,60 146.246,67 144.483,67 169.168,44 168.797,88 169.163,60 167.066,26 183.058,59 184.150,22 184.806,53 183.278,15 
Juros e Encargos da Dívida 152.219,86 152.219,86 152.215,37 110.193,49 127.081,95 124.710,97 164.928,40 124.609,21 110.398,83 110.398,83 138.412,32 122.422,09 
Outras Despesas Correntes 465.710,67 469.523,15 489.457,28 477.814,12 548.510,24 540.755,73 562.025,70 526.781,41 580.700,99 593.933,85 616.488,82 595.597,14 
Investimentos 28.790,04 37.876,80 47.864,25 36.210,55 37.854,45 47.616,76 57.068,26 45.848,76 44.507,27 58.105,11 69.238,79 53.364,46 
Inversões Financeiras 37.942,73 36.986,14 50.775,18 41.169,65 42.955,95 41.959,59 49.184,67 34.153,77 41.447,66 41.091,36 48.487,96 36.248,58 
Amortização da Dívida  93.226,25 88.161,25 179.186,47 171.208,27 106.131,19 106.131,19 269.818,35 252.250,07 168.223,26 160.923,26 188.236,97 140.603,13 
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reserva de Contingência 22.380,43 23.532,52 21.658,11 0,00 27.425,28 25.929,08 20.461,16 0,00 21.161,28 21.184,04 13.587,59 0,00 

Total 941.246,74 945.912,31 1.087.403,33 981.079,75 1.059.127,50 1.055.901,20 1.292.650,14 1.150.709,49 1.149.497,88 1.169.786,68 1.259.258,98 1.131.513,55 

 
2011 2012 2013 

PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 
Pessoal e Encargos Sociais 199.587,02 199.765,95 200.163,28 197.481,49 203.240,36 203.240,36 207.226,92 203.742,80 225.983,06 225.983,06 226.311,94 221.981,32 
Juros e Encargos da Dívida 169.870,73 169.870,73 169.870,65 131.122,39 140.571,61 140.572,11 151.573,17 134.079,86 163.483,16 152.888,10 186.471,89 141.705,98 
Outras Despesas Correntes 670.123,86 677.682,65 704.998,85 681.076,85 763.676,51 777.279,35 791.791,93 711.677,37 848.928,23 858.636,75 889.972,07 854.225,26 
Investimentos 51.438,47 62.922,51 67.611,29 48.434,15 57.928,15 80.332,82 114.580,84 22.127,97 65.784,97 86.555,84 90.195,77 66.695,01 
Inversões Financeiras 44.427,08 44.476,77 47.416,06 41.377,18 47.312,79 48.178,36 84.352,32 40.672,14 63.120,95 62.858,84 74.307,31 69.056,33 
Amortização da Dívida  105.404,11 105.404,11 125.702,17 97.970,96 220.882,65 218.679,78 339.160,03 319.952,23 126.504,06 137.100,06 143.546,41 117.706,03 
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reserva de Contingência 21.190,17 25.754,97 19.395,30 0,00 31.379,03 26.690,13 18.873,78 0,00 36.385,63 31.822,46 25.171,88 0,00 

Total 1.262.041,43 1.285.877,68 1.335.157,59 1.197.463,00 1.464.991,09 1.494.972,91 1.707.558,98 1.432.252,37 1.530.190,05 1.555.845,10 1.635.977,27 1.471.369,94 

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima 
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TABELA 31 - DESPESA POR NATUREZA - 1947/1963 - VALORES DEFLACIONADOS 

Valor deflacionado a janeiro de cada ano – em Cr$ milhões 

1947 1948 1949 
PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 

Pessoal 7.212,54 5.917,76 6.095,34 5.591,33 n/d 5.151,34 5.832,48 5.430,24 n/d 6.528,12 7.037,82 6.478,95 
Material 1.925,88 1.613,10 1.930,85 1.866,12 n/d 1.917,24 2.120,23 1.978,45 n/d 1.965,97 3.281,99 2.384,71 
Serviços e Encargos 2.552,08 2.397,10 3.897,54 2.834,45 n/d 4.027,95 5.132,33 4.525,37 n/d 6.644,53 7.435,74 6.923,45 
Obras, Equipamentos e Aquis.Imóveis 612,90 1.319,50 1.522,97 1.180,55 n/d 2.213,63 2.364,61 2.038,79 n/d 2.951,96 3.134,21 2.546,69 
Eventuais 2,28 1,86 1,89 1,56 n/d 2,04 2,13 1,66 n/d 2,17 2,67 1,65 
Dívida Pública 1.726,90 1.349,00 1.445,66 1.275,02 n/d 1.283,69 1.260,39 1.195,65 n/d 1.261,95 1.345,09 1.403,64 

Total 14.032,58 12.598,32 14.894,25 12.749,02 n/d 14.595,88 16.712,16 15.170,16 n/d 19.354,72 22.237,53 19.739,09 

 
1950 1951 1952 

PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 
Pessoal n/d 8.353,07 8.624,22 8.038,56 n/d 8.450,91 8.274,26 9.238,42 10.199,40 9.406,88 9.451,12 9.499,36 
Material n/d 2.354,01 3.171,43 3.131,09 n/d 2.409,01 2.324,80 2.203,84 2.523,07 2.293,75 2.287,37 2.337,05 
Serviços e Encargos n/d 6.385,18 7.253,30 7.046,35 n/d 6.846,99 7.272,07 7.074,69 8.704,57 9.422,10 11.327,84 10.930,32 
Obras, Equipamentos e Aquis.Imóveis n/d 4.032,24 4.088,18 3.387,79 n/d 4.129,46 4.121,57 3.329,86 2.578,36 3.281,45 3.438,58 3.178,19 
Eventuais n/d 2,65 3,15 2,76 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dívida Pública n/d 1.155,60 1.140,77 1.178,06 n/d 1.031,06 987,22 1.203,31 1.189,19 1.027,08 989,31 1.144,84 

Total n/d 22.282,74 24.281,05 22.784,60 n/d 22.867,43 22.979,93 23.050,12 25.194,60 25.431,26 27.494,23 27.089,77 

 
1953 1954 1955 

PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 
Pessoal 10.721,57 9.943,26 9.332,56 11.475,61 16.188,36 13.707,37 12.462,84 12.976,74 17.297,52 16.059,00 22.505,52 19.192,06 
Material 3.068,19 2.852,18 2.810,33 2.792,88 4.167,43 3.475,10 3.243,36 3.026,85 5.011,32 4.367,23 4.478,42 4.393,32 
Serviços e Encargos 12.953,48 14.392,19 15.591,64 15.670,74 19.807,04 18.403,38 19.049,09 18.239,85 28.503,10 25.430,03 29.394,42 25.664,15 
Obras, Equipamentos e Aquis.Imóveis 5.132,95 5.785,58 5.863,26 5.511,68 8.220,24 8.271,33 7.710,29 6.580,70 9.112,83 9.641,05 9.428,30 6.733,24 
Eventuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,03 0,00 
Dívida Pública 1.118,23 1.031,78 955,02 1.225,46 1.416,11 1.194,67 1.067,41 1.351,37 1.425,04 1.197,94 1.143,28 1.363,18 

Total 32.994,41 34.004,99 34.552,82 36.676,38 49.799,18 45.051,85 43.533,00 42.175,51 61.349,80 56.695,25 67.670,97 57.345,95 
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Valor deflacionado a janeiro de cada ano – em Cr$ milhões 
 1956 1957 1958
 PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 

Custeio 31.548,14 28.185,76 60.249,02 52.308,20 99.267,40 85.969,45 52.768,94 49.626,66 n/d 52.797,10 49.896,61 50.334,66 

Transferências 22.273,03 22.906,21 28.479,98 26.170,92 58.974,01 48.720,90 41.542,98 41.492,18 n/d 48.074,32 47.303,97 50.298,78 

Desenvolvimento Econômico e Social 11.475,50 12.390,85 12.224,47 11.139,42 11.250,51 18.953,03 20.102,16 17.455,84 n/d 26.253,53 27.765,63 25.544,60 

Investimentos 4.064,05 7.257,01 8.554,83 5.565,30 8.368,52 10.426,06 13.231,73 9.490,90 n/d 13.118,09 14.405,83 9.195,37 

Participações Financeiras 445,85 450,00 326,76 246,51 489,80 400,00 399,91 389,57 n/d 82,83 76,11 843,56 

Amortização da Dívida Pública 351,53 315,38 357,72 282,04 386,72 223,55 223,50 225,57 n/d 201,53 185,19 188,21 

Despesas de exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 0,00 0,00 3,39 n/d 0,00 0,00 34,44 

Disponibilidade para suplementações 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,98 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 

Total 70.158,09 71.505,21 110.192,78 95.714,43 181.185,93 164.692,99 128.269,21 118.684,10 0,00 140.527,39 139.633,35 136.439,62 
 

 1959 1960 1961
 PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 

Custeio 70.776,10 57.400,68 64.204,96 66.731,65 84.317,19 68.422,55 90.888,49 74.154,29 118.265,13 110.577,15 98.891,16 165.821,39 

Transferências 58.652,26 54.272,07 47.396,47 49.578,52 71.510,40 70.521,84 74.269,85 72.486,64 90.998,23 114.581,86 110.788,41 125.015,72 

Desenvolvimento Econômico e Social 28.861,86 29.856,95 26.120,08 27.202,63 36.704,28 39.439,48 37.753,41 40.782,48 47.299,86 52.996,40 46.289,02 50.730,84 

Investimentos 14.300,89 14.254,81 16.854,56 12.396,26 13.451,25 15.501,57 18.116,19 10.617,69 18.419,56 23.470,11 25.836,28 16.334,58 

Participações Financeiras 301,73 240,50 460,33 679,09 300,63 240,50 484,87 1.058,54 605,52 481,00 411,70 909,04 

Amortização da Dívida Pública 252,84 201,53 171,64 349,78 251,92 201,53 465,82 433,28 229,79 182,53 156,23 587,20 

Despesas de exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,59 

Disponibilidade para suplementações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 173.145,68 156.226,54 155.208,05 156.940,06 206.535,67 194.327,48 221.978,64 199.532,93 275.818,09 302.289,05 282.372,80 359.413,37 
 

 1962 1963 
 PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 

Custeio 286.323,84 190.247,00 249.542,26 271.528,86 340.219,70 305.335,03 405.984,96 472.216,25

Transferências 280.518,56 237.953,00 225.496,82 240.564,83 491.028,98 447.828,53 354.802,45 329.030,76

Desenvolvimento Econômico e Social 87.308,62 91.441,00 90.335,19 110.464,64 267.544,18 237.576,54 239.062,31 167.934,05

Investimentos 49.116,22 48.740,00 48.354,92 81.105,07 97.342,35 29.130,07 28.457,40 18.407,22

Participações Financeiras 4.469,04 3.000,00 2.752,97 23.751,25 2.848,05 2.280,00 4.868,39 1.279,02

Amortização da Dívida Pública 3.210,26 2.155,00 1.853,84 626,30 3.601,65 2.377,45 1.843,07 1.516,74

Despesas de exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 1.349,82 0,00 0,00 0,00 0,00

Disponibilidade para suplementações 0,00 0,00 0,00 13,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 710.946,55 573.536,00 618.336,00 729.404,53 1.202.584,92 1.024.527,63 1.035.018,60 990.384,04

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima
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TABELA 32 - DESPESA POR NATUREZA - 1996/2013 - VALORES DEFLACIONADOS 

Valor deflacionado a janeiro de cada ano – em R$ milhões 

1996 1997 1998 
PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 

Pessoal e Encargos Sociais 42.397,35 41.347,72 40.402,87 38.945,08 43.903,76 45.060,82 44.818,34 43.131,48 49.799,52 48.175,63 49.012,31 47.850,76 
Juros e Encargos da Dívida 22.828,00 22.262,20 22.290,46 18.699,29 26.039,79 25.462,35 25.282,94 20.380,51 38.417,14 37.162,93 38.022,43 30.750,96 
Outras Despesas Correntes 114.485,19 110.382,65 109.146,52 87.313,70 117.196,40 113.207,03 115.318,37 100.151,67 124.506,80 119.743,57 129.932,57 120.342,24 
Investimentos 8.587,47 9.530,37 10.199,18 4.773,08 7.988,80 9.916,93 11.024,36 6.098,59 8.635,78 11.102,00 13.264,40 8.268,02 
Inversões Financeiras 12.190,16 12.342,65 17.011,53 11.534,67 11.115,19 11.519,09 110.614,35 61.867,30 22.571,33 21.123,49 76.071,59 71.201,36 
Amortização da Dívida  116.654,67 113.763,35 119.904,34 112.115,62 15.843,02 15.364,19 21.214,75 12.850,19 27.338,86 26.654,70 46.463,58 28.154,26 
Outras Despesas de Capital  286,51 349,36 373,59 133,54 101,89 101,32 147,29 126,38 63,06 61,00 60,82 60,82 
Reserva de Contingência 3.296,93 3.035,21 2.326,97 0,00 6.198,93 2.729,04 543,08 0,00 2.476,65 1.611,05 0,00 0,00 

Total 320.726,29 313.013,51 321.655,47 273.514,97 228.387,79 223.360,78 328.963,48 244.606,12 273.809,13 265.634,37 352.827,70 306.628,44 

 
1999 2000 2001 

PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 
Pessoal e Encargos Sociais 50.362,46 50.570,07 47.521,24 47.147,33 56.498,85 52.086,82 56.790,12 56.080,73 61.193,94 59.483,68 62.851,41 62.374,54 
Juros e Encargos da Dívida 54.746,85 50.178,16 47.639,18 41.465,44 84.692,27 78.123,01 75.235,04 37.394,61 69.650,32 70.299,48 68.170,73 50.335,07 
Outras Despesas Correntes 133.718,66 125.005,90 124.312,21 120.136,96 154.009,24 143.565,03 151.208,48 147.254,12 188.444,92 174.669,59 172.992,41 167.217,85 
Investimentos 8.353,80 8.732,63 8.302,96 6.358,41 7.325,09 12.448,78 14.170,55 9.724,56 12.460,54 18.248,83 18.583,51 13.895,42 
Inversões Financeiras 16.653,53 15.124,09 55.539,88 51.946,99 17.207,27 11.572,09 11.972,41 10.997,20 14.971,64 14.962,94 23.945,59 19.485,54 
Amortização da Dívida 32.551,61 39.870,34 55.576,57 24.850,00 80.303,61 75.249,87 73.561,37 48.815,64 56.460,03 67.276,10 65.843,55 51.205,05 
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reserva de Contingência 877,47 1.048,56 11,88 0,00 1.847,14 5.938,76 4.545,28 0,00 6.288,38 5.000,86 3.436,64 0,00 

Total 297.264,37 290.529,75 338.903,93 291.905,13 401.883,45 378.984,37 387.483,25 310.266,87 409.469,75 409.941,48 415.823,85 364.513,48 

 
2002 2003 2004 

PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 
Pessoal e Encargos Sociais 71.272,61 68.497,81 69.606,92 69.335,22 91.345,20 77.046,19 76.937,85 76.621,22 87.165,42 84.120,04 85.061,30 84.246,27 
Juros e Encargos da Dívida 60.197,44 58.452,15 54.188,82 51.068,05 111.245,26 93.644,11 90.904,53 63.748,70 121.847,63 117.769,75 110.554,89 70.061,17 
Outras Despesas Correntes 202.489,32 204.354,49 199.866,91 192.941,52 253.394,09 223.972,45 238.138,04 232.108,06 272.269,58 273.625,31 267.175,56 259.908,65 
Investimentos 11.358,17 17.649,51 16.804,28 9.357,69 8.732,41 14.180,17 13.533,92 6.259,85 8.090,62 12.368,45 14.362,45 10.235,96 
Inversões Financeiras 16.958,56 16.864,74 23.300,88 19.430,65 27.387,63 24.376,29 27.141,23 22.742,13 33.869,71 33.249,35 34.215,19 20.329,41 
Amortização da Dívida 58.939,10 57.230,28 68.852,40 63.644,47 71.467,89 60.160,28 84.009,39 77.309,13 68.308,72 65.948,46 78.695,39 67.521,66 
Outras Despesas de Capital  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reserva de Contingência 8.757,61 6.892,93 4.209,39 0,00 15.411,36 20.521,77 13.327,82 0,00 26.473,33 21.964,62 19.224,49 0,00 

Total 429.972,81 429.941,91 436.829,60 405.777,59 578.983,83 513.901,26 543.992,79 478.789,09 618.025,01 609.045,99 609.289,27 512.303,13 
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Valor deflacionado a janeiro de cada ano – em R$ milhões 

2005 2006 2007 
PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 

Pessoal e Encargos Sociais 99.690,59 98.109,57 100.889,87 93.338,17 110.414,04 112.655,12 114.537,78 113.999,38 131.035,67 128.065,62 125.759,29 123.855,31 
Juros e Encargos da Dívida 113.845,01 110.834,62 109.977,48 89.142,18 182.446,26 179.525,23 178.290,64 149.821,17 169.725,34 165.867,31 164.176,66 136.969,31 
Outras Despesas Correntes 312.130,57 319.122,19 338.361,21 332.026,39 356.147,35 366.665,17 382.891,13 369.575,70 417.261,84 413.909,62 418.950,90 409.889,28 
Investimentos 11.780,18 21.356,74 23.193,08 17.187,63 14.563,08 21.240,89 25.925,75 19.434,00 16.534,44 27.334,89 41.065,71 33.200,68 
Inversões Financeiras 33.816,63 33.764,27 34.220,18 21.657,60 30.456,62 30.757,60 31.089,19 27.079,61 35.124,41 32.441,67 38.607,32 30.053,07 
Amortização da Dívida  70.004,83 65.761,87 68.224,46 48.891,67 93.997,99 89.541,29 137.065,35 119.864,82 78.856,83 77.064,29 106.963,57 94.780,38 
Outras Despesas de Capital  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reserva de Contingência 21.696,22 21.618,69 18.681,97 0,00 28.361,04 22.846,52 17.903,80 0,00 27.156,91 25.708,55 22.757,19 0,00 

Total 662.964,03 670.567,95 693.548,24 602.243,63 816.386,38 823.231,81 887.703,64 799.774,69 875.695,43 870.391,94 918.280,64 828.748,03 

 
2008 2009 2010 

PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 
Pessoal e Encargos Sociais 148.788,85 137.612,60 139.247,99 137.569,37 171.018,90 168.797,88 170.965,91 168.846,22 185.206,47 184.150,22 176.112,30 174.655,82 
Juros e Encargos da Dívida 160.654,97 152.219,86 144.931,06 104.920,15 128.472,05 124.710,97 166.685,58 125.936,82 111.694,17 110.398,83 131.900,70 116.662,73 
Outras Despesas Correntes 491.517,58 469.523,15 466.034,17 454.948,19 554.510,15 540.755,73 568.013,64 532.393,86 587.514,51 593.933,85 587.486,05 567.577,22 
Investimentos 30.385,42 37.876,80 45.573,69 34.477,68 38.268,52 47.616,76 57.676,28 46.337,24 45.029,49 58.105,11 65.981,45 50.853,92 
Inversões Financeiras 40.045,29 36.986,14 48.345,32 39.199,46 43.425,82 41.959,59 49.708,69 34.517,65 41.933,98 41.091,36 46.206,84 34.543,27 
Amortização da Dívida  98.392,29 88.161,25 170.611,45 163.015,05 107.292,11 106.131,19 272.693,05 254.937,60 170.197,07 160.923,26 179.381,35 133.988,44 
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reserva de Contingência 23.620,62 23.532,52 20.621,65 0,00 27.725,28 25.929,08 20.679,15 0,00 21.409,57 21.184,04 12.948,36 0,00 

Total 993.405,03 945.912,31 1.035.365,34 934.129,91 1.070.712,83 1.055.901,20 1.306.422,31 1.162.969,40 1.162.985,24 1.169.786,68 1.200.017,04 1.078.281,40 

 
2011 2012 2013 

PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 
Pessoal e Encargos Sociais 209.888,21 199.765,95 184.538,70 182.066,25 206.748,60 203.240,36 199.249,57 195.899,58 230.029,76 225.983,06 221.750,54 217.507,21 
Juros e Encargos da Dívida 178.638,18 169.870,73 156.610,69 120.887,09 142.998,09 140.572,11 145.738,25 128.918,36 166.410,66 152.888,10 182.713,48 138.849,85 
Outras Despesas Correntes 704.710,65 677.682,65 649.967,23 627.912,56 776.858,75 777.279,35 761.311,35 684.280,85 864.130,06 858.636,75 872.034,36 837.008,04 
Investimentos 54.093,34 62.922,51 62.333,61 44.653,42 58.928,08 80.332,82 110.169,97 21.276,14 66.962,98 86.555,84 88.377,85 65.350,75 
Inversões Financeiras 46.720,07 44.476,77 43.714,80 38.147,31 48.129,48 48.178,36 81.105,12 39.106,44 64.251,26 62.858,84 72.809,62 67.664,48 
Amortização da Dívida  110.844,29 105.404,11 115.889,97 90.323,42 224.695,42 218.679,78 326.103,82 307.635,44 128.769,38 137.100,06 140.653,18 115.333,62 
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reserva de Contingência 22.283,85 25.754,97 17.881,32 0,00 31.920,68 26.690,13 18.147,22 0,00 37.037,19 31.822,46 24.664,53 0,00 

Total 1.327.178,59 1.285.877,68 1.230.936,31 1.103.990,04 1.490.279,11 1.494.972,91 1.641.825,30 1.377.116,81 1.557.591,29 1.555.845,10 1.603.003,55 1.441.713,94 

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima 
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TABELA 33 - DESPESA POR ÓRGÃO - 1947/1963 - VALORES NOMINAIS 

Valor nominal – em Cr$ milhões 1947 1948 

PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred
 Congresso Nacional (3)  85,99 91,70 95,44 95,04 0,00 93,60 85,48 100,65 103,01 0,00

 Tribunal de Contas (1) (2)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,58 6,62 4,24 0,00
 Presidência da República  4,36 4,36 4,36 4,26 0,00 4,52 4,53 4,58 4,49 0,00
 Conselho de Ministros (6)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Departamento Administrativo do Serviço Público  20,31 20,19 24,83 20,93 0,00 20,12 20,04 20,04 16,19 0,00
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  27,98 27,10 27,10 27,10 0,00 32,09 31,81 31,81 31,81 0,00
 Conselho Federal de Comércio Exterior /Conselho Nacional de 
Economia (7)  3,02 2,80 2,80 2,71 0,00 3,17 3,31 3,31 2,56 0,00
Conselho de Imigração e Colonização (8) 1,06 1,07 1,07 0,75 0,00 5,18 3,18 3,18 0,83 0,00
 Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica  1,56 1,61 1,61 1,47 0,00 1,80 1,80 1,80 1,63 0,00
 Conselho Nacional do Petróleo  51,85 65,11 100,61 100,61 0,00 95,00 109,50 109,50 107,74 0,00
 Conselho de Segurança Nacional  0,48 0,52 0,52 0,41 0,00 0,83 0,82 0,82 0,67 0,00
 Com.  de Read. dos Incapazes das F. Armadas  2,41 2,41 2,41 2,41 0,00 3,06 3,06 3,06 3,06 0,00
Comissão de Reparações de Guerra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62 0,62 0,36 0,00
 Estado Maior Geral/EMFA (9)   0,00 0,14 0,14 0,05 0,00 2,11 2,11 2,11 0,65 0,00
 Ministério da Aeronáutica  1.174,28 1.197,55 1.267,08 1.107,04 0,00 1.267,97 1.298,11 1.300,51 1.245,43 0,00
 Ministério da Agricultura  454,52 500,49 613,79 553,67 0,00 660,05 795,58 811,23 658,27 0,00
 Ministério da Educação e Saúde (10)  969,41 1.160,46 1.205,82 1.078,78 0,00 1.328,49 1.597,22 1.674,17 1.493,66 0,00
 Ministério da Fazenda  2.712,09 2.758,92 3.720,08 3.693,98 0,00 2.923,26 2.779,83 4.425,84 4.031,48 0,00
 Ministério da Guerra  2.372,66 2.375,87 2.662,53 2.456,90 0,00 2.457,28 2.452,51 2.554,19 2.280,32 0,00
 Ministério da Justiça e Negócios Interiores  659,99 706,50 722,91 634,78 0,00 727,60 749,89 795,78 709,47 0,00
 Ministério da Marinha  893,06 1.005,90 1.107,26 1.082,65 34,83 1.097,72 1.155,42 1.233,54 1.212,29 34,83
 Ministério das Relações Exteriores  103,50 101,30 111,16 113,83 0,00 125,17 125,59 182,87 185,23 0,00
 Ministério da Saúde (10)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00
 Ministério do Trabalho, Ind. e Comércio (11)  376,04 378,80 380,25 227,11 0,00 442,98 446,49 451,50 421,00 0,00
 Ministério da Viação e Obras Públicas  1.533,00 2.195,50 2.570,20 2.188,51 0,00 2.287,96 2.840,04 3.401,41 3.057,95 0,00
 Órgãos transferidos para o Estado da Guanabara (12)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério da Indústria e Comércio (11)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério das Minas e Energia (13)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário (1)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,83 83,53 124,85 88,41 0,00
Comissão do Vale do São Francisco (15) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plano SALTE (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"Inversões especiais - Anexo 27" (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade para suplementações (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Fronteira Sudoeste do 
País (17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Amazônia (18) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total por órgão  11.447,57 12.598,32 14.621,98 13.392,98 34,83 13.657,40 14.596,03 17.252,49 15.660,75 34,83

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valor nominal – em Cr$ milhões 1949 1950 

PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred
 Congresso Nacional (3)  94,64 94,83 170,15 169,04 0,01 n/d 159,64 166,96 166,94 0,05

 Tribunal de Contas (1) (2)  6,85 6,88 17,87 7,45 0,03 n/d 28,89 29,27 20,23 0,03
 Presidência da República  4,66 1.305,34 1.305,39 1.242,03 0,04 n/d 1.905,57 1.905,63 1.905,41 0,00
 Conselho de Ministros (6)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
 Departamento Administrativo do Serviço Público  27,53 25,06 25,06 20,55 0,02 n/d 28,70 28,70 24,41 0,00
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  0,00 40,10 58,10 58,10 0,00 n/d 192,50 192,50 192,50 0,00
 Conselho Federal de Comércio Exterior /Conselho Nacional 
de Economia (7)  3,76 3,66 3,66 2,94 0,02 n/d 3,62 5,12 3,16 0,00
Conselho de Imigração e Colonização (8) 3,31 1,27 1,27 1,10 0,00 n/d 1,24 1,24 1,04 0,00
 Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica  2,10 2,41 2,41 2,21 0,00 n/d 2,96 2,96 2,28 0,00
 Conselho Nacional do Petróleo  172,49 132,49 1.114,95 459,57 0,00 n/d 132,49 787,88 784,17 0,00
 Conselho de Segurança Nacional  0,97 0,93 0,93 0,85 0,02 n/d 0,98 0,98 0,87 0,00
 Com.  de Read. dos Incapazes das F. Armadas  0,00 2,90 2,90 2,79 0,00 n/d 2,80 2,80 2,69 0,00
Comissão de Reparações de Guerra 0,49 0,49 0,49 0,44 0,00 n/d 0,49 0,49 0,42 0,00
 Estado Maior Geral/EMFA (9)   2,08 1,99 1,99 1,10 0,00 n/d 6,41 6,41 4,60 0,00
 Ministério da Aeronáutica  1.392,16 1.480,83 1.483,87 1.573,57 162,35 n/d 1.661,13 1.681,82 1.697,84 142,74
 Ministério da Agricultura  910,10 1.064,49 1.257,45 942,54 0,96 n/d 1.215,29 1.418,39 1.066,35 0,00
 Ministério da Educação e Saúde (10)  1.725,34 2.164,51 2.280,33 2.041,43 0,98 n/d 2.447,57 2.717,42 2.497,47 10,70
 Ministério da Fazenda  3.369,30 3.429,08 4.745,13 4.641,85 522,12 n/d 3.443,64 4.230,50 4.575,93 532,83
 Ministério da Guerra  2.685,59 2.827,46 3.090,43 2.872,60 81,51 n/d 3.041,10 3.233,90 3.005,92 109,85
 Ministério da Justiça e Negócios Interiores  921,04 980,07 999,85 907,71 2,28 n/d 1.090,29 1.124,08 1.011,95 0,26
 Ministério da Marinha  1.328,49 1.428,14 1.428,19 1.423,67 70,05 n/d 1.607,05 1.635,05 1.635,62 60,67
 Ministério das Relações Exteriores  152,14 154,38 170,52 186,36 24,49 n/d 183,70 192,88 176,78 1,16
 Ministério da Saúde (10)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério do Trabalho, Ind. e Comércio (11)  728,99 731,23 743,15 724,01 2,44 n/d 746,71 795,21 760,19 1,13
 Ministério da Viação e Obras Públicas  2.667,28 3.319,10 3.826,00 3.261,76 17,53 n/d 3.973,23 4.288,76 3.726,05 49,44
 Órgãos transferidos para o Estado da Guanabara (12)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério da Indústria e Comércio (11)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério das Minas e Energia (13)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário (1)  140,79 157,09 209,82 183,04 6,39 n/d 225,47 273,66 255,76 5,70
Comissão do Vale do São Francisco (15) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 181,28 181,28 151,28 0,00
Plano SALTE (14) 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
"Inversões especiais - Anexo 27" (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade para suplementações (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Fronteira Sudoeste do 
País (17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Amazônia (18) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total por órgão  17.440,12 19.354,69 22.939,89 20.726,70 891,24 n/d 22.282,74 24.903,89 23.669,84 914,54

 
Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valor nominal – em Cr$ milhões 1951 1952 

PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred
 Congresso Nacional (3)  154,30 173,56 177,81 177,91 1,30 167,58 168,33 190,75 190,60 87,20

 Tribunal de Contas (1) (2)  29,06 28,74 28,74 20,78 0,00 29,13 29,13 29,47 23,27 0,25
 Presidência da República  2.545,57 2.645,57 2.645,78 2.272,89 0,24 7,19 7,19 34,19 7,02 1,28
 Conselho de Ministros (6)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Departamento Administrativo do Serviço Público  18,08 31,85 32,65 27,74 0,00 34,57 33,87 33,87 29,71 0,00
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  77,50 80,30 80,30 77,00 0,00 78,50 78,50 78,50 78,50 0,00
 Conselho Federal de Comércio Exterior /Conselho Nacional 
de Economia (7)  5,40 10,00 11,28 7,66 0,00 8,83 8,85 8,85 7,61 0,00
Conselho de Imigração e Colonização (8) 6,25 8,07 9,07 8,26 0,00 8,35 8,35 8,35 8,02 0,00
 Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica  2,86 2,86 2,86 2,39 0,00 2,84 2,84 2,84 2,36 0,00
 Conselho Nacional do Petróleo  132,49 222,78 222,78 222,78 0,00 396,77 381,77 381,77 381,69 0,00
 Conselho de Segurança Nacional  1,03 1,03 1,03 0,72 0,00 1,14 1,14 1,14 0,84 0,00
 Com.  de Read. dos Incapazes das F. Armadas  2,80 2,80 2,80 2,74 0,00 2,80 2,80 2,80 2,72 0,00
Comissão de Reparações de Guerra 0,47 0,47 0,47 0,41 0,00 0,47 0,47 0,47 0,40 0,00
 Estado Maior Geral/EMFA (9)   6,24 6,27 6,42 5,14 0,00 6,00 5,95 5,95 5,03 0,00
 Ministério da Aeronáutica  1.570,23 1.798,23 1.867,84 1.996,11 227,76 1.958,49 1.984,21 1.993,31 2.129,84 195,72
 Ministério da Agricultura  1.022,54 1.157,20 1.209,08 1.001,35 0,00 1.149,89 1.212,98 1.392,79 1.275,68 3,71
 Ministério da Educação e Saúde (10)  2.276,34 2.531,14 2.678,29 2.284,13 0,01 2.513,64 2.799,68 3.005,51 2.823,85 3,75
 Ministério da Fazenda  3.547,94 3.572,75 3.738,75 4.435,90 831,72 4.120,80 4.056,94 5.072,52 5.465,31 934,68
 Ministério da Guerra  2.979,80 3.053,53 3.110,50 3.742,29 799,95 3.807,07 3.807,06 3.859,53 4.305,02 485,84
 Ministério da Justiça e Negócios Interiores  1.028,49 1.111,82 1.119,92 1.054,40 46,59 1.132,50 1.214,03 1.229,12 1.174,71 16,28
 Ministério da Marinha  1.459,06 1.510,00 1.546,91 1.882,49 378,32 1.814,02 2.444,02 2.444,02 2.816,17 388,74
 Ministério das Relações Exteriores  184,21 188,90 191,22 193,65 7,40 209,80 209,74 219,46 217,24 2,45
 Ministério da Saúde (10)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério do Trabalho, Ind. e Comércio (11)  716,66 720,48 722,50 692,24 5,38 659,12 659,10 923,40 896,18 0,87
 Ministério da Viação e Obras Públicas  3.169,32 3.601,38 4.179,66 4.121,64 546,92 4.703,57 5.860,05 7.051,37 6.042,20 16,13
 Órgãos transferidos para o Estado da Guanabara (12)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério da Indústria e Comércio (11)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério das Minas e Energia (13)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário (1)  227,94 229,56 250,94 241,96 20,99 258,96 261,74 403,29 385,85 3,77
Comissão do Vale do São Francisco (15) 182,04 178,14 178,14 136,74 0,00 152,04 192,54 192,54 190,04 0,00
Plano SALTE (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"Inversões especiais - Anexo 27" (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade para suplementações (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Fronteira Sudoeste do 
País (17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Amazônia (18) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total por órgão  21.346,61 22.867,42 24.015,73 24.609,32 2.866,57 23.224,08 25.431,25 28.565,82 28.459,87 2.140,66

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valor nominal – em Cr$ milhões 1953 1954 

PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred
 Congresso Nacional (3)  171,78 207,82 231,22 231,11 0,61 207,82 228,50 243,00 242,94 0,05

 Tribunal de Contas (1) (2)  29,40 29,34 35,46 33,24 3,35 34,34 39,22 41,23 36,09 0,35
 Presidência da República  9,06 9,31 36,51 36,71 0,46 10,22 10,43 10,56 11,33 1,18
 Conselho de Ministros (6)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Departamento Administrativo do Serviço Público  38,38 38,58 38,58 41,18 3,96 52,12 51,33 51,33 46,07 1,99
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  75,00 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00 169,84 177,64 177,62 0,00
 Conselho Federal de Comércio Exterior /Conselho Nacional 
de Economia (7)  9,29 8,81 13,44 10,34 1,32 13,59 13,46 17,53 10,80 1,61
Conselho de Imigração e Colonização (8) 13,30 13,29 13,29 13,72 0,47 14,89 14,89 14,89 13,62 0,07
 Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica  4,04 4,04 4,04 3,16 0,12 4,85 4,85 4,85 3,83 0,27
 Conselho Nacional do Petróleo  574,59 574,59 805,94 694,59 0,00 866,57 616,57 727,92 718,09 0,08
 Conselho de Segurança Nacional  0,97 0,97 0,97 1,03 0,23 2,17 2,24 2,24 1,97 0,00
 Com.  de Read. dos Incapazes das F. Armadas  2,81 2,81 2,81 2,85 0,00 3,22 3,22 3,22 3,12 0,03
Comissão de Reparações de Guerra 0,47 0,47 0,47 0,41 0,00 0,47 0,47 0,47 0,40 0,00
 Estado Maior Geral/EMFA (9)   8,86 8,86 8,86 7,67 0,29 9,72 10,60 10,60 8,76 0,00
 Ministério da Aeronáutica  2.249,88 2.430,74 2.501,63 2.841,61 362,25 2.872,61 2.897,60 2.928,84 3.400,69 476,37
 Ministério da Agricultura  1.473,20 1.764,70 1.811,31 1.970,64 243,00 2.068,03 2.535,40 2.671,43 2.425,71 120,97
 Ministério da Educação e Saúde (10)  3.351,88 3.714,04 3.890,99 4.081,21 295,90 4.457,96 5.127,52 3.147,72 3.056,88 37,68
 Ministério da Fazenda  4.905,60 6.516,13 8.939,12 8.585,63 1.912,55 7.503,12 7.546,19 10.381,05 10.843,30 1.877,71
 Ministério da Guerra  4.275,13 4.275,13 4.299,07 5.054,56 686,22 4.914,83 4.922,23 4.946,11 5.899,53 988,83
 Ministério da Justiça e Negócios Interiores  1.364,50 1.498,80 1.532,89 1.749,14 255,57 1.840,88 1.933,21 1.939,93 2.101,02 232,28
 Ministério da Marinha  3.048,27 2.715,77 2.734,76 3.356,39 505,30 3.634,40 3.584,31 3.603,30 4.149,13 611,13
 Ministério das Relações Exteriores  250,89 255,35 260,77 247,13 12,49 293,37 381,18 415,66 406,83 25,52
 Ministério da Saúde (10)  0,00 0,00 3,45 3,00 0,00 0,00 0,00 2.186,46 2.237,37 74,89
 Ministério do Trabalho, Ind. e Comércio (11)  1.015,43 1.052,83 1.068,72 1.090,37 54,68 1.342,89 1.189,04 1.207,09 1.650,79 473,89
 Ministério da Viação e Obras Públicas  5.234,83 6.487,06 7.568,87 7.408,90 1.020,56 8.899,69 10.427,65 11.313,68 13.304,48 3.034,34
 Órgãos transferidos para o Estado da Guanabara (12)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério da Indústria e Comércio (11)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério das Minas e Energia (13)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário (1)  288,53 296,25 386,65 386,57 13,64 372,01 406,10 497,04 502,37 8,24
Comissão do Vale do São Francisco (15) 214,08 272,50 272,50 275,08 2,57 315,51 346,05 346,45 349,48 3,03
Plano SALTE (14) 1.872,00 1.752,32 1.752,32 1.724,25 0,00 1.620,00 1.455,61 1.455,61 924,67 0,00
"Inversões especiais - Anexo 27" (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade para suplementações (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Fronteira Sudoeste do 
País (17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Amazônia (18) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,42 1.134,12 1.134,12 1.134,12 0,00
 Total por órgão  30.482,16 34.005,50 38.289,63 39.925,48 5.375,55 41.997,69 45.051,84 49.479,95 53.661,01 7.970,50

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valor nominal – em Cr$ milhões 1955 1956 

PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred
 Congresso Nacional (3)  203,63 302,18 331,32 337,84 7,00 322,07 372,37 508,19 506,34 0,00

 Tribunal de Contas (1) (2)  40,79 41,89 53,27 47,38 0,00 42,23 44,86 49,05 36,81 0,00
 Presidência da República  11,84 16,58 18,14 17,83 0,00 513,59 532,34 532,34 491,68 0,00
 Conselho de Ministros (6)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Departamento Administrativo do Serviço Público  56,74 53,84 57,79 51,82 0,00 64,12 64,12 64,67 41,20 0,00
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  0,00 176,17 308,65 240,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Federal de Comércio Exterior /Conselho Nacional 
de Economia (7)  15,87 16,22 17,98 13,28 0,00 20,17 20,17 27,84 15,04 0,00
Conselho de Imigração e Colonização (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica  5,01 5,01 5,01 4,69 0,00 6,30 6,31 6,78 3,51 0,00
 Conselho Nacional do Petróleo  49,02 55,15 55,15 20,89 0,00 60,00 59,97 59,97 20,38 0,00
 Conselho de Segurança Nacional  4,38 4,36 4,36 4,04 0,00 6,33 6,42 7,17 5,48 0,00
 Com.  de Read. dos Incapazes das F. Armadas  3,27 3,32 3,62 3,39 0,00 3,42 3,42 3,42 2,61 0,00
Comissão de Reparações de Guerra 0,47 0,47 0,47 0,42 0,00 0,47 0,47 0,47 0,42 0,00
 Estado Maior Geral/EMFA (9)   12,10 12,10 12,52 11,29 0,02 17,41 22,89 22,91 15,36 0,00
 Ministério da Aeronáutica  2.739,75 2.834,04 3.522,66 3.808,23 38,61 4.493,88 4.668,83 6.456,33 5.944,07 247,46
 Ministério da Agricultura  2.463,03 3.090,28 3.301,63 3.106,59 0,00 3.254,39 4.123,26 4.247,05 3.264,41 1,71
 Ministério da Educação e Saúde (10)  2.459,75 3.133,28 3.362,84 2.987,37 1,61 3.606,58 4.245,11 4.409,05 4.094,74 7,88
 Ministério da Fazenda  9.382,65 10.539,46 18.477,52 14.934,38 598,93 13.667,85 14.083,19 50.692,38 47.618,83 1.137,46
 Ministério da Guerra  5.269,66 5.652,60 8.207,79 7.964,30 10,12 8.891,80 8.911,00 16.240,23 13.734,82 23,99
 Ministério da Justiça e Negócios Interiores  2.195,16 2.163,80 2.736,57 2.636,69 14,27 2.706,57 2.994,25 3.862,34 3.165,23 29,81
 Ministério da Marinha  3.802,80 3.713,80 4.075,44 4.894,21 70,51 4.931,45 4.959,95 7.408,38 6.963,64 134,17
 Ministério das Relações Exteriores  410,61 416,87 445,70 414,25 15,66 442,50 446,26 528,90 547,31 86,37
 Ministério da Saúde (10)  2.207,12 2.472,24 2.759,48 2.530,89 0,00 2.777,06 3.159,71 3.298,39 3.042,68 66,37
 Ministério do Trabalho, Ind. e Comércio (11)  1.110,34 2.110,54 2.189,15 1.876,02 384,04 2.182,54 2.262,14 2.303,08 2.224,67 0,01
 Ministério da Viação e Obras Públicas  9.241,64 7.321,60 8.181,36 11.162,98 2.243,45 14.606,21 17.441,00 19.354,19 16.631,24 2.249,50
 Órgãos transferidos para o Estado da Guanabara (12)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério da Indústria e Comércio (11)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério das Minas e Energia (13)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário (1)  456,43 442,95 661,46 648,39 0,00 493,73 524,28 581,21 540,52 0,00
Comissão do Vale do São Francisco (15) 377,39 511,06 511,63 511,97 0,34 454,06 650,88 652,24 650,91 0,00
Plano SALTE (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"Inversões especiais - Anexo 27" (4) 7.980,09 10.156,89 10.156,89 7.328,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade para suplementações (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Fronteira Sudoeste do 
País (17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Amazônia (18) 1.073,45 1.448,56 1.448,56 1.110,33 0,00 1.378,56 1.901,49 1.901,49 1.451,04 0,00
 Total por órgão  51.572,96 56.695,23 70.906,94 66.668,19 3.384,56 64.943,26 71.504,70 123.218,06 111.012,93 3.984,72

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 



384 
 

 

 

Valor nominal – em Cr$ milhões 1957 1958 

PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred
 Congresso Nacional (3)  455,48 483,75 489,70 489,99 0,00 483,76 493,07 534,77 535,65 14,00

 Tribunal de Contas (1) (2)  54,28 84,02 84,04 77,74 0,00 89,61 85,47 90,47 107,34 0,00
 Presidência da República  697,09 926,86 926,86 923,71 0,00 943,71 956,39 956,39 850,26 0,00
 Conselho de Ministros (6)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Departamento Administrativo do Serviço Público  109,03 109,74 110,30 85,65 0,00 108,62 108,52 108,52 91,38 0,00
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Federal de Comércio Exterior /Conselho Nacional 
de Economia (7)  34,47 26,95 26,95 25,07 0,00 28,88 27,47 27,47 27,37 0,00
Conselho de Imigração e Colonização (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica  9,88 9,61 10,08 7,45 0,00 10,15 9,44 9,44 7,40 0,00
 Conselho Nacional do Petróleo  82,79 62,51 62,51 29,62 1,27 58,51 57,67 57,67 35,57 0,00
 Conselho de Segurança Nacional  11,25 260,15 260,15 258,05 0,00 10,14 259,24 259,24 232,45 0,00
 Com.  de Read. dos Incapazes das F. Armadas  4,44 5,56 10,56 4,41 0,00 5,79 5,46 5,46 5,02 0,00
Comissão de Reparações de Guerra 0,49 0,49 0,49 0,44 0,00 0,50 0,49 0,49 0,44 0,00
 Estado Maior Geral/EMFA (9)   28,70 28,22 28,23 23,27 1,50 30,60 30,00 31,35 25,76 2,08
 Ministério da Aeronáutica  7.205,91 7.890,12 8.387,45 8.718,35 1.785,07 8.510,82 9.523,08 9.523,65 10.470,94 284,29
 Ministério da Agricultura  4.691,14 6.487,53 6.595,95 5.370,90 33,48 5.354,37 8.362,02 8.478,49 6.172,80 0,00
 Ministério da Educação e Saúde (10)  5.242,04 6.278,39 6.502,07 6.327,03 25,51 6.920,03 9.420,16 9.575,33 9.305,27 16,25
 Ministério da Fazenda  15.726,16 19.806,82 25.152,06 24.183,03 2.714,56 23.283,59 21.979,17 24.500,48 29.144,37 1.367,08
 Ministério da Guerra  17.691,45 17.624,21 19.233,59 17.289,66 374,68 20.827,21 20.073,66 21.525,32 20.163,65 85,74
 Ministério da Justiça e Negócios Interiores  4.671,57 5.027,19 5.280,89 4.961,43 26,42 5.464,96 5.531,74 5.639,16 5.369,82 20,08
 Ministério da Marinha  8.516,57 8.505,73 8.505,73 8.611,35 903,99 9.604,15 9.205,13 9.205,13 10.159,08 257,32
 Ministério das Relações Exteriores  627,88 643,31 750,46 721,94 97,88 679,85 664,55 789,55 752,56 237,93
 Ministério da Saúde (10)  3.818,18 4.570,65 4.741,70 4.155,67 180,97 4.574,39 5.638,63 5.644,13 5.201,59 25,00
 Ministério do Trabalho, Ind. e Comércio (11)  2.501,64 2.489,04 2.752,82 2.833,39 910,68 2.621,41 2.727,09 2.732,08 2.634,57 154,83
 Ministério da Viação e Obras Públicas  22.517,60 29.518,35 32.649,86 28.963,87 4.734,95 26.703,46 38.850,69 45.591,75 41.683,57 1.288,78
 Órgãos transferidos para o Estado da Guanabara (12)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério da Indústria e Comércio (11)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério das Minas e Energia (13)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário (1)  522,36 869,02 1.293,67 1.331,77 0,35 986,99 987,80 1.137,13 1.195,50 0,05
Comissão do Vale do São Francisco (15) 686,00 1.305,50 1.484,39 1.483,39 0,00 951,12 1.718,00 1.718,00 1.618,00 0,00
Plano SALTE (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"Inversões especiais - Anexo 27" (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade para suplementações (5) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Fronteira Sudoeste do 
País (17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Amazônia (18) 1.900,00 2.958,37 2.958,37 1.831,01 0,00 2.468,80 3.312,44 3.312,44 2.188,09 0,00
 Total por órgão  99.806,38 115.972,08 128.298,87 118.708,18 11.791,29 120.721,43 140.527,38 151.953,91 148.478,43 3.753,43

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valor nominal – em Cr$ milhões 1959 1960 

PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred
 Congresso Nacional (3)  493,07 871,45 1.024,09 1.022,46 0,00 874,54 1.001,92 2.242,70 2.242,71 38,65

 Tribunal de Contas (1) (2)  117,08 120,96 180,22 144,81 0,06 162,41 162,73 330,88 170,31 0,00
 Presidência da República  1.139,25 1.086,77 1.086,77 1.152,12 70,00 2.533,90 2.523,31 2.573,82 2.557,06 27,50
 Conselho de Ministros (6)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Departamento Administrativo do Serviço Público  110,56 189,23 190,73 174,43 0,00 1.303,10 943,40 944,90 948,41 250,01
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Federal de Comércio Exterior /Conselho Nacional 
de Economia (7)  32,06 34,91 34,91 28,34 0,00 49,27 48,77 48,77 43,00 0,00
Conselho de Imigração e Colonização (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica  8,59 8,59 8,59 7,72 0,00 10,13 10,13 10,13 11,01 0,00
 Conselho Nacional do Petróleo  49,64 49,64 49,64 44,64 0,00 61,99 62,24 62,24 53,76 0,00
 Conselho de Segurança Nacional  259,44 262,44 262,44 266,33 5,00 258,16 288,21 288,21 288,14 0,00
 Com.  de Read. dos Incapazes das F. Armadas  5,52 5,52 5,52 10,11 4,98 5,89 5,89 5,89 5,97 0,00
Comissão de Reparações de Guerra 0,49 0,49 0,49 0,44 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00
 Estado Maior Geral/EMFA (9)   35,84 43,85 43,85 36,96 0,00 37,53 39,42 39,42 45,47 3,36
 Ministério da Aeronáutica  9.552,12 10.394,07 10.394,07 12.354,45 1.065,02 10.786,50 11.662,09 13.388,09 13.997,56 2.667,92
 Ministério da Agricultura  6.772,61 9.639,43 9.702,84 7.530,85 40,02 7.658,17 11.573,66 11.609,13 10.272,28 284,42
 Ministério da Educação e Saúde (10)  10.366,06 13.224,14 13.393,36 13.649,17 633,40 13.608,79 16.794,62 16.893,77 18.029,69 159,82
 Ministério da Fazenda  22.515,72 22.538,75 41.850,02 54.583,25 2.960,95 26.975,23 27.073,19 64.578,51 84.298,33 5.218,02
 Ministério da Guerra  21.252,35 20.528,63 21.673,50 22.046,31 315,06 21.697,48 22.267,59 23.193,64 27.177,32 10,28
 Ministério da Justiça e Negócios Interiores  5.726,02 6.265,10 6.365,12 6.045,29 21,86 7.486,14 7.989,93 8.317,00 8.200,41 286,23
 Ministério da Marinha  10.099,17 10.160,48 10.160,48 11.285,77 295,86 11.122,79 11.927,18 12.025,87 13.616,69 1.389,07
 Ministério das Relações Exteriores  692,76 729,04 764,04 1.701,49 353,00 2.357,70 2.287,40 2.288,19 2.345,34 170,00
 Ministério da Saúde (10)  5.472,45 7.239,63 7.410,40 6.992,89 249,00 7.903,95 10.047,54 10.454,29 10.459,53 584,29
 Ministério do Trabalho, Ind. e Comércio (11)  2.977,00 3.182,19 3.187,29 4.755,85 1.818,94 3.283,36 4.710,80 4.710,90 3.156,56 9.903,54
 Ministério da Viação e Obras Públicas  34.622,69 42.670,64 46.842,71 48.839,66 7.931,70 39.686,16 53.140,38 63.369,73 57.135,27 15.463,95
 Órgãos transferidos para o Estado da Guanabara (12)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério da Indústria e Comércio (11)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério das Minas e Energia (13)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário (1)  1.028,93 1.168,94 1.796,86 1.924,82 0,02 1.490,92 1.727,51 2.032,56 2.298,41 30,05
Comissão do Vale do São Francisco (15) 1.591,00 1.878,50 1.878,50 1.878,50 0,00 1.465,56 2.521,50 2.521,50 2.521,50 0,00
Plano SALTE (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"Inversões especiais - Anexo 27" (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade para suplementações (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Fronteira Sudoeste do 
País (17) 500,00 499,00 499,00 499,00 0,00 500,00 550,00 550,00 550,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Amazônia (18) 2.588,03 3.434,12 3.434,12 3.059,93 0,00 3.908,20 4.968,07 4.968,07 4.205,46 350,00
 Total por órgão  138.008,45 156.226,51 182.239,53 200.035,59 15.764,86 165.228,35 194.327,47 247.448,20 264.630,20 36.837,10

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valor nominal – em Cr$ milhões 1961 1962 

PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred
 Congresso Nacional (3)  1.001,92 1.905,92 3.122,21 3.122,09 0,26 1.905,92 3.634,50 4.639,20 4.569,14 0,00

 Tribunal de Contas (1) (2)  163,89 182,07 322,38 612,80 0,00 525,75 657,08 657,18 613,73 0,00
 Presidência da República  2.489,66 2.781,27 2.781,27 3.901,65 20,00 9.220,43 9.161,55 9.161,55 7.272,31 89,30
 Conselho de Ministros (6)  0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Departamento Administrativo do Serviço Público  1.667,86 1.675,96 1.675,96 2.097,51 453,50 2.376,19 2.012,27 2.012,27 1.939,64 1.301,66
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Federal de Comércio Exterior /Conselho Nacional 
de Economia (7)  53,90 53,91 53,91 61,05 0,00 90,84 90,84 90,84 69,60 0,00
Conselho de Imigração e Colonização (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica  12,18 12,17 12,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Nacional do Petróleo  62,65 182,65 182,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho de Segurança Nacional  288,76 288,76 288,76 562,12 0,00 297,41 297,48 297,48 297,48 0,00
 Com.  de Read. dos Incapazes das F. Armadas  6,31 6,81 6,81 7,79 0,00 10,18 10,18 10,18 10,03 0,00
Comissão de Reparações de Guerra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Estado Maior Geral/EMFA (9)   47,47 75,60 75,60 52,08 0,00 94,16 104,89 104,89 85,62 1,68
 Ministério da Aeronáutica  12.330,00 14.608,37 17.883,37 19.513,98 2.665,87 25.748,64 28.695,84 31.646,24 32.157,54 16.636,71
 Ministério da Agricultura  9.121,27 14.646,63 14.877,63 9.575,38 74,70 17.068,85 22.552,74 22.713,54 18.049,27 32.155,36
 Ministério da Educação e Saúde (10)  17.450,84 27.963,91 28.865,83 26.927,89 107,19 36.419,87 48.551,68 49.535,28 49.360,15 808,85
 Ministério da Fazenda  54.545,48 55.628,27 57.941,64 165.724,20 6.602,87 86.293,81 106.470,63 203.232,30 267.831,13 11.832,07
 Ministério da Guerra  23.135,00 31.913,90 32.675,42 38.305,93 882,18 46.756,66 46.804,51 47.515,27 54.259,70 3.859,72
 Ministério da Justiça e Negócios Interiores  7.837,64 6.028,55 6.929,15 6.339,17 0,00 9.422,10 11.498,30 11.498,30 8.614,63 418,55
 Ministério da Marinha  12.650,00 12.953,60 13.021,60 16.955,92 1.690,48 25.007,16 26.342,66 26.462,66 27.926,80 3.227,86
 Ministério das Relações Exteriores  2.517,90 2.539,94 2.539,94 3.440,90 244,03 4.618,05 4.992,76 5.435,25 4.920,41 173,81
 Ministério da Saúde (10)  11.267,20 13.834,37 13.949,87 11.746,77 2,01 16.438,63 24.772,41 24.797,91 22.738,47 540,17
 Ministério do Trabalho, Ind. e Comércio (11)  3.752,48 10.870,26 10.920,26 14.047,96 3.589,44 35.249,24 35.756,49 35.787,25 36.058,84 4.588,48
 Ministério da Viação e Obras Públicas  47.656,18 83.469,92 94.874,76 123.271,10 36.238,68 138.363,39 165.590,69 191.379,68 150.659,13 40.865,32
 Órgãos transferidos para o Estado da Guanabara (12)  0,00 6.883,04 6.883,40 5.949,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério da Indústria e Comércio (11)  0,00 0,00 0,00 161,10 0,00 822,05 1.611,11 1.686,11 591,92 1.120,77
 Ministério das Minas e Energia (13)  0,00 0,00 249,17 1.331,89 0,00 3.931,12 13.669,78 13.669,78 8.875,89 139,78
 Poder Judiciário (1)  1.533,76 1.726,43 2.509,75 3.859,05 131,50 3.009,16 3.127,44 4.285,74 6.282,84 37,21
Comissão do Vale do São Francisco (15) 1.997,66 3.167,16 3.167,16 3.167,16 0,00 3.184,23 4.993,50 5.293,50 5.293,50 0,00
Plano SALTE (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"Inversões especiais - Anexo 27" (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade para suplementações (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (16) 2.803,40 2.803,40 3.008,17 2.908,17 0,00 3.937,98 3.875,98 16.068,68 11.147,78 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Fronteira Sudoeste do 
País (17) 500,00 550,00 550,00 615,00 65,00 540,00 760,00 760,00 52,06 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Amazônia (18) 4.205,46 5.536,18 10.536,18 8.406,97 0,00 5.906,97 7.500,99 10.000,99 7.000,99 0,00
 Total por órgão  219.098,85 302.289,04 329.905,01 472.694,70 52.797,71 477.238,76 573.536,28 718.742,05 726.678,59 117.797,31

 
Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valor nominal – em Cr$ milhões 1963 

PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred
 Congresso Nacional (3)  3.634,50 5.382,83 8.692,48 8.692,48 0,00

 Tribunal de Contas (1) (2)  657,08 890,25 890,40 1.441,19 0,00
 Presidência da República  18.130,14 27.997,55 27.997,55 23.267,63 7.883,42
 Conselho de Ministros (6)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Departamento Administrativo do Serviço Público  517,79 628,96 628,96 481,86 0,05
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Federal de Comércio Exterior /Conselho Nacional 
de Economia (7)  104,68 140,61 140,61 157,89 0,00
Conselho de Imigração e Colonização (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Nacional do Petróleo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho de Segurança Nacional  294,79 294,79 294,79 187,72 8,75
 Com.  de Read. dos Incapazes das F. Armadas  10,91 14,31 14,31 13,50 0,00
Comissão de Reparações de Guerra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Estado Maior Geral/EMFA (9)   119,35 133,13 133,13 96,65 0,04
 Ministério da Aeronáutica  40.565,01 50.751,46 53.446,46 54.080,67 19.900,11
 Ministério da Agricultura  21.871,67 44.876,69 46.015,00 35.461,78 19.516,89
 Ministério da Educação e Saúde (10)  74.000,00 96.003,97 96.271,96 70.096,65 477,42
 Ministério da Fazenda  182.616,04 172.741,65 394.083,49 471.730,75 58.603,89
 Ministério da Guerra  54.117,22 77.160,99 77.730,63 87.128,21 11.732,06
 Ministério da Justiça e Negócios Interiores  9.155,41 13.124,25 13.155,75 11.499,76 751,45
 Ministério da Marinha  32.041,91 42.605,48 42.658,66 53.202,25 3.920,42
 Ministério das Relações Exteriores  6.170,84 6.306,42 6.306,42 5.990,74 173,29
 Ministério da Saúde (10)  27.704,36 41.990,17 42.255,17 41.223,24 572,38
 Ministério do Trabalho, Ind. e Comércio (11)  53.189,50 36.897,44 36.897,44 37.841,36 5.473,65
 Ministério da Viação e Obras Públicas  215.566,57 318.260,98 329.294,50 292.705,79 66.304,79
 Órgãos transferidos para o Estado da Guanabara (12)  0,00 17.328,74 17.328,74 17.607,78 0,09
 Ministério da Indústria e Comércio (11)  1.530,99 2.657,81 2.766,04 2.559,99 1.231,15
 Ministério das Minas e Energia (13)  25.565,80 33.283,02 33.283,02 21.902,60 1.450,00
 Poder Judiciário (1)  5.594,91 7.898,65 8.280,05 11.699,18 9,24
Comissão do Vale do São Francisco (15) 5.408,00 8.085,72 8.085,72 3.570,22 0,00
Plano SALTE (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"Inversões especiais - Anexo 27" (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade para suplementações (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (16) 5.651,68 5.767,68 75.170,38 10.680,38 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Fronteira Sudoeste do 
País (17) 905,26 905,26 905,26 905,26 132,62
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Amazônia (18) 8.701,81 12.398,80 12.398,80 13.323,74 1.438,00
 Total por órgão  793.826,19 1.024.527,62 1.335.125,72 1.277.549,23 199.579,72

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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TABELA 34 - DESPESA POR ÓRGÃO - 1996/2003 - VALORES NOMINAIS 
Valores nominais – em R$ milhões 1996 1997 
 PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 
01000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 681,83 675,13 827,08 795,30 736,87 732,38 n/d n/d 
02000 - SENADO FEDERAL 548,47 522,94 708,24 694,58 655,85 642,96 n/d n/d 
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 264,67 263,77 307,37 307,32 268,73 266,95 n/d n/d 
10000 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  (3) 102,08 92,92 108,80 93,05 114,79 66,04 n/d n/d 
11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 148,22 131,31 150,61 148,72 160,15 153,27 n/d n/d 
12000 - JUSTIÇA FEDERAL 1.164,69 1.109,19 1.155,81 993,43 1.556,26 1.536,80 n/d n/d 
13000 - JUSTIÇA MILITAR 66,30 62,39 65,01 63,28 76,24 75,34 n/d n/d 
14000 - JUSTIÇA ELEITORAL  (3) 586,28 604,12 854,44 821,30 1.526,53 793,62 n/d n/d 
15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO  (3) 2.135,33 2.014,04 2.127,52 2.097,56 3.400,50 2.359,89 n/d n/d 
16000 - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS 165,22 157,09 179,60 178,19 185,65 182,47 n/d n/d 
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d n/d 
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (7) 1.036,07 748,37 920,16 563,96 1.006,31 999,63 n/d n/d 
21000 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA (8) 3.983,22 3.952,97 4.220,73 3.587,95 4.001,99 3.985,59 n/d n/d 
22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO 4.361,37 4.756,79 4.830,64 4.362,95 3.756,90 3.736,16 n/d n/d 
24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.203,05 1.158,50 1.208,73 1.040,06 1.286,90 1.264,16 n/d n/d 
25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (2)  (4) (5) (6) 9.569,85 9.469,13 195.286,10 172.252,59 9.885,92 10.041,01 n/d n/d 
26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 9.852,38 9.860,55 12.072,87 10.779,74 10.361,03 10.376,41 n/d n/d 
27000 - MINISTÉRIO DO EXERCITO (8) 6.891,39 6.817,27 7.156,32 6.677,57 7.476,36 7.444,94 n/d n/d 
28000 - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO 
TURISMO (11) 962,25 953,51 1.009,57 447,50 999,69 1.034,41 n/d n/d 
30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 1.314,46 1.331,24 1.876,71 1.616,88 1.815,97 1.848,47 n/d n/d 
31000 - MINISTÉRIO DA MARINHA (8) 4.053,75 4.011,82 4.283,05 3.758,10 4.353,28 4.346,32 n/d n/d 
32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 343,52 335,91 505,52 439,30 336,69 330,61 n/d n/d 
33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 50.157,71 50.052,98 51.476,60 47.417,28 52.411,63 52.322,25 n/d n/d 
34000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 394,53 376,65 393,90 387,79 423,29 419,77 n/d n/d 
35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 465,42 449,81 507,17 470,88 474,83 471,69 n/d n/d 
36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 20.139,30 20.175,64 16.404,86 14.361,10 20.327,23 20.233,61 n/d n/d 
38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO 9.808,02 9.784,30 8.377,69 7.174,58 10.612,32 10.607,39 n/d n/d 
39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 5.172,59 5.560,38 6.317,62 3.520,41 4.856,60 5.530,29 n/d n/d 
41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 554,62 508,82 554,51 448,12 573,19 570,53 n/d n/d 
42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA 196,85 193,86 258,21 186,79 265,14 262,95 n/d n/d 
44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMB., REC. HIDRICOS E 
AMAZONIA LEGAL 1.333,54 1.651,70 1.734,84 1.211,19 1.509,97 1.885,33 n/d n/d 
46000 - MINISTÉRIO DA ADM.FEDERAL E REFORMA DO 
ESTADO (9) 164,07 144,67 446,89 388,16 126,95 123,57 n/d n/d 
47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
(9) 4.691,17 5.015,92 5.330,83 2.393,40 2.305,05 3.085,32 n/d n/d 
48000 - GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS 
ESPORTES 79,14 92,49 115,31 56,51 120,60 120,80 n/d n/d 
49000 – GAB. DO MIN. EXTRAORDINÁRIO DE POLITICA 
FUNDIÁRIA (12) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.606,92 2.597,95 n/d n/d 
51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO (10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d n/d 
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52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d n/d 
53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d n/d 
54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d n/d 
55000 - MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d n/d 
56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d n/d 
58000 - MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d n/d 
59000 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d n/d 
71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO (1) (2) (4) 132.577,77 132.577,77 0,00 0,00 33.543,12 33.540,12 n/d n/d 
73000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTR. FED. E 
MUNICÍPIOS(2) (5) 30.124,54 30.228,23 0,00 0,00 29.965,52 30.079,85 n/d n/d 
74000 - OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (2) (6) 4.268,11 4.136,11 0,00 0,00 6.430,37 6.353,30 n/d n/d 
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  (3) 3.215,21 3.035,21 2.422,17 0,00 969,76 2.729,04 n/d n/d 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valores nominais – em R$ milhões 1998 1999 
PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 

01000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 957,49 961,11 1.062,02 1.044,74 1.071,87 1.034,82 1.220,57 1.191,61
02000 - SENADO FEDERAL 700,60 703,36 809,26 767,49 865,35 845,09 882,95 861,71
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 306,64 315,88 388,28 388,21 357,06 348,36 352,86 352,99
10000 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  (3) 105,28 102,36 102,36 91,64 124,95 112,21 108,51 95,59
11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 233,73 233,76 235,86 235,37 260,43 250,46 251,16 251,05
12000 - JUSTIÇA FEDERAL 2.195,21 2.207,65 1.841,94 1.807,29 2.826,87 2.018,35 2.041,85 2.005,57
13000 - JUSTIÇA MILITAR 90,88 90,18 100,00 99,37 97,85 94,38 94,38 94,56
14000 - JUSTIÇA ELEITORAL  (3) 1.204,47 1.192,49 1.245,03 1.214,10 1.105,96 1.055,63 1.132,64 1.117,26
15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO  (3) 3.161,67 3.154,08 3.535,17 3.524,14 3.332,12 3.232,74 3.568,56 3.559,06
16000 - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS 251,94 250,80 294,62 293,27 273,60 261,40 338,36 347,67
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (7) 956,07 878,97 841,82 727,97 903,74 790,10 2.051,28 1.233,52
21000 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA (8) 3.901,35 3.889,04 4.379,72 4.027,52 4.380,21 4.076,68 0,00 0,00
22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO 3.603,64 3.753,15 4.707,25 3.263,14 4.017,00 4.017,83 4.931,92 3.914,46
24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.260,16 1.264,26 1.284,50 994,90 1.197,74 1.056,33 1.596,68 1.410,55
25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (2)  (4) (5) (6) 10.158,04 9.396,62 7.230,82 5.171,15 9.893,17 9.533,34 8.225,09 5.775,38
26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 10.562,94 10.594,27 13.556,18 12.122,33 10.937,76 11.085,16 13.645,47 13.382,42
27000 - MINISTÉRIO DO EXERCITO (8) 7.352,52 7.332,37 8.357,75 8.084,18 9.251,47 8.691,12 0,00 0,00
28000 - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO 
TURISMO (11) 974,49 1.048,21 1.033,63 855,64 1.099,31 1.083,42 1.379,62 891,32
30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 2.965,39 2.998,02 2.582,01 2.179,66 2.299,98 2.320,61 2.529,72 2.219,67
31000 - MINISTÉRIO DA MARINHA (8) 4.360,85 4.355,28 5.289,70 4.744,74 5.060,38 4.705,54 0,00 0,00
32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 457,18 468,31 787,30 589,36 636,33 562,98 904,30 829,18
33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 57.722,27 57.544,85 60.922,36 60.633,11 64.470,17 64.549,02 66.159,06 66.007,89
34000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 534,46 531,58 634,13 622,33 561,73 534,93 535,03 532,70
35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 574,34 563,48 555,74 517,97 545,04 499,57 786,08 783,26
36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 19.100,81 19.501,69 19.071,56 17.516,28 19.802,00 19.555,36 20.770,18 19.735,28
38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO 9.711,23 9.709,25 9.641,05 8.215,69 9.425,31 8.519,57 9.026,07 8.422,83
39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 5.006,75 5.808,74 6.591,44 4.827,12 5.664,31 5.719,06 5.593,47 4.335,27
41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 978,26 3.161,65 5.461,74 610,38 854,81 694,92 775,05 713,57
42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA 249,86 274,00 266,98 196,19 264,47 263,73 266,81 226,05
44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMB., REC. HIDRICOS E 
AMAZONIA LEGAL 1.693,86 2.145,81 2.222,68 1.687,77 1.744,55 1.823,15 733,00 630,21
46000 - MINISTÉRIO DA ADM.FEDERAL E REFORMA DO 
ESTADO (9) 166,79 219,85 131,99 100,80 184,46 153,53 0,00 1,25
47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
(9) 2.647,86 3.408,47 4.028,44 2.644,94 2.930,29 2.968,00 1.167,66 910,11
48000 - GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS 
ESPORTES 83,10 160,92 159,78 112,48 0,00 0,00 0,00 0,00
49000 – GAB. DO MIN. EXTRAORDINÁRIO DE POLITICA 
FUNDIÁRIA (12) 2.672,80 2.243,04 2.344,31 1.935,45 2.097,19 1.400,45 1.688,57 1.481,39
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51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO (10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,78 271,01
52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.937,24 18.011,49
53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.130,60 1.898,75
54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55000 - MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58000 - MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59000 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO (1) (2) (4) 73.563,01 71.499,75 135.768,52 116.070,63 88.070,99 91.903,15 148.977,20 118.209,81
73000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTR. FED. E 
MUNICÍPIOS(2) (5) 31.507,54 31.563,54 33.407,83 32.763,11 32.140,59 31.222,29 35.560,97 35.287,44
74000 - OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (2) (6) 9.251,16 9.251,16 12.732,79 6.561,63 9.852,57 9.694,14 11.983,21 8.137,83
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  (3) 2.395,75 1.611,05 0,00 0,00 861,11 1.048,56 13,02 0,00

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 



392 
 

 

 

Valores nominais – em R$ milhões 2000 2001 
PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 

01000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 1.128,36 1.148,70 1.238,36 1.205,06 1.492,24 1.523,41 1.523,41 1.468,64
02000 - SENADO FEDERAL 870,94 886,19 911,73 873,80 965,47 997,26 1.100,22 1.058,02
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 370,68 372,40 376,40 375,75 412,33 435,29 459,24 452,93
10000 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  (3) 135,15 133,41 142,91 127,73 157,92 157,79 175,05 168,94
11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 282,41 280,64 288,96 287,62 282,59 281,92 332,74 328,41
12000 - JUSTIÇA FEDERAL 2.510,66 2.143,17 2.726,18 2.685,05 2.607,99 2.624,97 3.246,26 3.222,60
13000 - JUSTIÇA MILITAR 100,04 98,98 119,69 119,51 105,47 105,32 127,74 126,19
14000 - JUSTIÇA ELEITORAL  (3) 1.245,37 1.273,85 1.440,33 1.405,31 1.227,06 1.259,84 1.344,30 1.317,19
15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO  (3) 3.604,65 3.550,57 4.272,16 4.260,31 4.387,92 4.371,15 4.652,04 4.609,33
16000 - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS 361,23 361,29 425,97 426,10 361,90 369,89 425,63 421,78
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (7) 674,61 1.706,62 1.813,07 1.270,08 1.156,00 2.199,31 2.234,20 1.619,10
21000 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO 4.240,63 4.668,84 4.867,93 3.937,92 4.873,01 5.179,56 6.210,40 3.691,42
24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.683,18 1.708,12 1.972,38 1.665,24 2.521,06 2.475,25 2.505,51 2.008,36
25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (2)  (4) (5) (6) 11.460,19 8.070,78 8.532,09 3.411,13 11.823,08 12.192,87 12.574,40 7.873,81
26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 12.389,06 14.262,10 16.274,90 15.988,38 15.423,80 15.954,94 16.551,07 14.340,72
27000 - MINISTÉRIO DO EXERCITO (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28000 - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO 
TURISMO (11) 975,06 1.000,76 1.053,05 839,14 1.079,56 1.120,08 1.246,71 769,84
30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 2.469,76 2.368,68 3.225,32 2.884,17 3.789,50 3.866,77 3.688,61 3.425,75
31000 - MINISTÉRIO DA MARINHA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 743,28 2.414,04 3.333,20 3.135,74 1.122,76 1.023,39 1.181,06 731,66
33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 70.182,66 70.302,23 75.552,88 75.046,09 81.854,68 84.779,38 86.777,47 86.250,76
34000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 542,69 544,69 754,82 752,62 813,26 830,95 945,29 934,19
35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 687,89 699,25 814,55 845,52 809,26 765,87 1.006,47 1.011,97
36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 19.638,19 20.371,76 23.544,55 22.161,75 24.862,63 25.856,94 27.013,00 25.978,33
38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO 9.480,06 9.832,43 10.425,29 9.859,82 10.588,82 11.440,77 11.816,39 11.649,01
39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 5.610,17 7.669,34 8.135,63 5.432,31 6.298,70 6.925,99 7.274,26 5.804,34
41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 854,46 854,46 870,02 728,53 2.070,26 2.070,26 2.331,37 817,04
42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA 234,01 286,63 325,45 269,59 252,18 339,19 365,59 318,38
44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMB., REC. HIDRICOS E 
AMAZONIA LEGAL 637,48 728,65 893,42 653,65 1.052,00 1.174,23 1.214,33 918,30
46000 - MINISTÉRIO DA ADM.FEDERAL E REFORMA DO 
ESTADO (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
(9) 1.467,95 1.463,28 1.654,94 1.479,27 1.445,25 1.421,03 1.508,02 1.399,52
48000 - GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS 
ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49000 – GAB. DO MIN. EXTRAORDINÁRIO DE POLITICA 
FUNDIÁRIA (12) 1.773,66 1.766,45 1.848,23 1.559,79 1.847,03 1.926,83 2.002,85 1.704,12
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51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO (10) 234,46 516,28 555,70 412,32 377,59 829,77 833,59 621,35
52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA (8) 19.427,50 19.440,14 21.731,14 20.803,83 20.042,36 19.161,66 24.479,23 24.382,29
53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (10) 3.662,24 4.819,69 5.196,08 4.470,92 4.171,91 5.115,47 6.593,54 5.250,91
54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55000 - MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58000 - MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59000 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO (1) (2) (4) 143.268,44 144.442,65 145.487,60 82.236,64 140.446,27 132.279,06 137.978,72 105.167,92
73000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTR. FED. E 
MUNICÍPIOS(2) (5) 38.175,70 39.726,88 43.467,87 43.250,44 45.997,48 48.103,64 49.888,58 49.800,75
74000 - OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (2) (6) 7.884,23 7.879,69 8.131,69 7.355,55 8.992,24 8.992,94 14.294,26 12.838,90
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  (3) 1.703,86 1.190,46 2,28 0,00 3.318,84 1.788,48 421,05 0,00

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valores nominais – em R$ milhões 2002 2003 
PLOA LOA Autorizado Executado PLOA (3) LOA Autorizado Executado 

01000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 1.656,10 1.657,15 1.776,41 1.729,69 1.875,46 1.934,36 2.054,40 2.017,10
02000 - SENADO FEDERAL 1.172,25 1.165,27 1.288,60 1.238,12 1.402,44 1.454,44 1.679,41 1.631,30
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 483,61 507,62 583,60 579,31 603,62 627,62 627,89 611,65
10000 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  (3) 163,17 160,01 170,96 158,63 194,58 194,58 206,28 199,02
11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 341,10 331,99 389,35 384,31 408,64 408,64 412,54 403,98
12000 - JUSTIÇA FEDERAL 2.799,08 2.765,96 3.801,25 3.685,36 3.676,81 3.721,53 3.988,04 3.855,66
13000 - JUSTIÇA MILITAR 122,38 119,37 147,93 146,95 169,08 169,08 169,38 163,31
14000 - JUSTIÇA ELEITORAL  (3) 1.611,12 1.600,54 1.925,84 1.880,54 1.592,33 1.678,17 1.694,69 1.622,61
15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO  (3) 4.459,83 4.344,46 4.992,18 4.956,36 5.038,39 5.132,42 5.362,01 5.326,48
16000 - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS 456,53 453,72 519,78 513,92 567,02 567,02 642,11 642,01
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (7) 1.155,13 2.215,78 2.371,76 1.709,83 1.337,63 4.598,45 3.102,40 2.072,14
21000 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO 4.982,67 5.184,95 5.486,25 3.902,18 5.640,54 5.857,75 5.948,89 4.226,04
24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.522,31 2.582,54 2.835,31 2.099,81 3.183,58 3.326,83 3.452,91 2.658,16
25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (2)  (4) (5) (6) 7.926,41 7.646,85 12.999,07 3.366,51 9.607,51 9.762,05 10.802,16 8.881,39
26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 16.727,18 19.877,04 20.716,87 19.744,60 17.697,46 18.037,34 18.902,86 18.117,05
27000 - MINISTÉRIO DO EXERCITO (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28000 - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO 
TURISMO (11) 1.167,51 1.197,96 1.338,91 945,77 1.135,83 1.196,31 1.382,96 856,01
30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 3.712,65 3.676,23 4.210,78 3.707,37 4.017,70 4.318,69 4.154,95 3.740,90
31000 - MINISTÉRIO DA MARINHA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 1.563,38 5.488,16 7.760,66 7.114,96 2.555,39 2.956,80 2.907,75 1.414,41
33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 93.705,49 95.211,73 100.230,88 99.679,08 109.490,05 109.800,37 116.449,57 116.289,45
34000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 947,99 920,02 1.131,95 1.123,49 1.438,20 1.456,72 1.468,46 1.452,47
35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 958,84 974,82 1.278,84 1.439,29 1.047,41 1.052,36 1.333,87 1.281,80
36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 27.640,14 28.551,45 29.925,61 27.544,16 28.460,04 30.590,98 31.173,26 30.224,65
38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO 13.889,80 14.167,63 15.410,47 15.050,17 18.902,47 20.748,25 21.698,29 17.089,18
39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 7.447,40 8.919,68 10.880,19 7.535,98 9.162,98 12.460,82 11.546,31 4.537,76
41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 2.793,01 2.792,18 2.843,77 973,83 2.091,85 2.114,00 2.038,89 1.018,96
42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA 284,56 391,28 415,23 276,36 297,61 388,57 397,42 274,77
44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMB., REC. HIDRICOS E 
AMAZONIA LEGAL 1.126,97 1.604,81 1.661,62 963,55 1.038,63 1.388,09 1.503,79 878,72
46000 - MINISTÉRIO DA ADM.FEDERAL E REFORMA DO 
ESTADO (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
(9) 3.499,67 3.456,37 1.720,72 1.577,16 3.457,15 3.451,36 1.770,57 1.649,52
48000 - GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS 
ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49000 – GAB. DO MIN. EXTRAORDINÁRIO DE POLITICA 
FUNDIÁRIA (12) 2.287,88 2.454,45 2.359,32 1.956,18 1.994,74 2.144,71 2.305,76 1.923,46
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51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO (10) 380,43 812,84 799,69 545,74 356,07 750,07 380,23 179,59
52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA (8) 26.229,05 26.205,56 29.004,08 28.316,28 27.823,06 28.084,66 28.824,32 25.828,82
53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (10) 5.140,42 6.835,05 7.346,67 4.920,15 4.984,89 6.617,23 7.046,86 4.259,67
54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,76 147,45
55000 - MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.743,36 5.552,17
56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.189,94 1.516,84
58000 - MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59000 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO (1) (2) (4) 111.283,59 112.682,91 131.589,12 127.593,30 144.336,10 144.336,10 172.789,63 140.728,33
73000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTR. FED. E 
MUNICÍPIOS(2) (5) 53.872,40 51.599,24 53.424,09 58.099,56 55.098,21 61.535,05 67.021,09 66.914,31
74000 - OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (2) (6) 9.266,94 9.267,44 9.301,93 7.409,67 14.705,56 14.955,56 15.095,69 13.308,67
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  (3) 3.729,65 2.118,88 56,16 0,00 1.988,35 6.084,28 1.055,60 0,00

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valores nominais – em R$ milhões 2004 2005 
PLOA LOA Autorizado Executado PLOA (3) LOA Autorizado Executado 

01000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 2.163,54 2.185,39 2.285,77 2.253,70 2.484,07 2.477,54 2.637,22 2.451,53
02000 - SENADO FEDERAL 1.795,23 1.817,28 2.034,86 1.984,70 2.432,87 2.435,31 2.582,71 2.242,21

03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 630,87 632,87 650,39 643,14 774,46 782,64 782,64 705,36
10000 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  (3) 211,27 223,67 233,80 231,34 295,36 302,43 304,96 275,77
11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 431,48 431,48 461,65 460,11 579,31 575,43 605,33 502,26
12000 - JUSTIÇA FEDERAL 4.749,68 4.601,03 4.297,15 4.278,93 5.703,32 5.701,35 5.671,57 5.240,76
13000 - JUSTIÇA MILITAR 185,56 185,49 188,70 187,22 182,51 181,45 204,85 188,23
14000 - JUSTIÇA ELEITORAL  (3) 2.269,32 2.311,98 2.519,26 2.435,90 2.476,88 2.481,76 2.518,82 2.299,08
15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO  (3) 5.852,05 5.877,94 6.406,55 6.388,56 6.650,97 6.638,31 7.069,76 6.311,63
16000 - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS 714,75 716,75 793,97 792,18 837,95 852,32 925,46 828,27
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (7) 2.275,24 6.878,35 3.168,11 2.865,92 2.728,68 3.041,68 3.050,07 2.451,58
21000 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO 7.337,37 7.488,33 7.049,19 3.362,97 5.036,95 5.317,65 5.582,58 4.206,63
24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.710,48 3.774,22 3.948,29 2.942,90 4.367,25 5.128,32 5.120,71 3.589,20
25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (2)  (4) (5) (6) 8.614,22 8.606,97 10.365,14 9.171,84 10.146,30 10.538,44 11.022,02 9.600,55
26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 18.817,97 17.303,14 19.521,09 18.388,02 20.701,59 21.022,57 22.329,42 20.028,50
27000 - MINISTÉRIO DO EXERCITO (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28000 - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO 
TURISMO (11) 827,31 846,71 1.115,67 711,48 874,94 909,50 1.034,90 745,52
30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 3.946,56 4.009,37 4.515,68 4.291,25 5.048,20 5.120,00 5.375,46 4.663,01
31000 - MINISTÉRIO DA MARINHA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 3.004,01 2.925,72 3.045,79 647,96 3.726,72 4.307,51 4.491,76 851,15
33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 129.468,99 129.466,71 133.535,80 132.861,89 145.828,08 145.949,02 154.860,60 154.077,53
34000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 1.476,72 1.492,82 1.615,31 1.593,38 1.757,20 1.774,98 1.986,18 1.757,81
35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 1.281,16 1.285,16 1.853,31 1.435,41 1.588,05 1.572,00 1.842,50 1.662,79
36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 35.799,26 36.528,67 38.216,59 36.535,77 39.278,22 40.542,75 42.931,34 40.139,58
38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO 26.770,98 27.334,18 28.464,80 19.415,77 29.547,66 30.462,43 31.530,62 23.365,57
39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 9.172,71 8.579,20 9.978,65 4.895,14 6.889,01 9.499,64 10.197,96 8.155,43
41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 2.124,82 2.124,91 2.203,22 1.077,35 3.129,91 3.624,91 3.661,10 1.086,77
42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA 344,99 464,46 523,66 398,71 441,41 633,17 670,82 542,64
44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMB., REC. HIDRICOS E 
AMAZONIA LEGAL 1.476,01 1.517,52 1.774,17 1.103,63 1.914,55 2.136,91 2.244,69 1.148,98
46000 - MINISTÉRIO DA ADM.FEDERAL E REFORMA DO 
ESTADO (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
(9) 5.174,75 5.177,46 1.413,38 913,69 3.371,85 4.304,69 2.199,28 1.778,03
48000 - GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS 
ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49000 – GAB. DO MIN. EXTRAORDINÁRIO DE POLITICA 
FUNDIÁRIA (12) 1.456,44 1.521,01 2.530,29 2.272,87 2.454,39 2.494,26 3.308,36 2.901,81
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51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO (10) 131,11 358,20 384,10 271,76 170,99 631,75 685,55 423,46
52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA (8) 27.989,88 28.068,98 30.817,95 28.608,44 32.065,31 32.273,79 34.994,91 33.080,06
53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (10) 4.634,21 5.400,82 6.045,74 5.329,42 6.043,63 7.070,60 7.882,29 6.769,64
54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO (13) 233,18 494,90 508,31 383,92 334,18 1.040,30 1.037,09 740,26
55000 - MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL (14) 8.861,17 8.188,86 14.336,51 13.862,76 15.807,79 15.961,44 15.997,74 15.742,11
56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (13) 1.750,56 2.568,18 2.970,07 2.027,97 2.079,14 4.057,99 4.497,38 2.817,25
58000 - MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59000 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO (1) (2) (4) 175.661,85 175.491,75 193.928,25 143.742,41 172.907,80 170.512,47 174.628,66 136.082,47
73000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTR. FED. E 
MUNICÍPIOS(2) (5) 65.019,58 73.553,58 74.118,46 73.936,64 75.564,78 89.237,08 96.206,94 95.909,95
74000 - OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (2) (6) 24.113,44 23.955,14 24.882,74 11.129,99 23.632,48 23.630,53 22.840,87 11.592,32
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  (3) 7.166,51 4.656,77 4.088,23 0,00 5.578,60 5.343,03 3.459,55 0,00

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valores nominais – em R$ milhões 2006 2007 
PLOA LOA Autorizado Executado PLOA (3) LOA Autorizado Executado 

01000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 2.959,89 2.973,14 3.113,14 2.947,60 3.387,50 3.387,60 3.387,60 3.142,92
02000 - SENADO FEDERAL 2.378,78 2.389,07 2.704,07 2.557,03 2.680,47 2.704,74 2.754,74 2.564,98
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 856,49 864,12 1.027,70 991,20 1.044,24 1.069,74 1.069,74 1.060,75
10000 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  (3) 318,86 316,75 322,90 307,59 401,67 441,67 460,17 450,95
11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 602,74 597,08 621,78 614,94 877,38 877,38 846,61 840,96
12000 - JUSTIÇA FEDERAL 6.959,01 6.948,98 6.866,84 6.758,54 8.100,94 8.145,38 7.928,09 7.842,53
13000 - JUSTIÇA MILITAR 220,93 218,53 230,52 224,51 262,45 262,45 273,22 261,04
14000 - JUSTIÇA ELEITORAL  (3) 3.074,31 3.056,61 3.173,10 3.110,24 3.101,29 3.139,77 3.245,33 3.162,71
15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO  (3) 7.943,30 7.921,29 8.541,39 8.489,26 9.091,08 9.111,83 9.169,34 9.008,12
16000 - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS 943,69 941,97 1.024,50 1.019,35 1.139,43 1.147,93 1.150,77 1.148,75
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (7) 2.964,01 2.948,63 3.180,63 2.780,51 3.325,08 3.443,03 4.587,76 3.998,05
21000 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO 5.408,04 5.755,81 6.065,99 4.488,16 5.952,62 6.483,88 6.717,88 4.680,39
24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 4.843,69 5.055,16 5.179,66 4.066,91 5.136,18 5.199,96 5.447,50 4.534,65
25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (2)  (4) (5) (6) 10.340,59 10.331,86 11.862,03 11.193,99 13.119,22 13.145,47 15.122,81 13.522,86
26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 21.295,49 21.671,08 24.904,36 23.925,51 26.401,10 27.579,85 29.474,81 28.707,02
27000 - MINISTÉRIO DO EXERCITO (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28000 - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO 
TURISMO (11) 943,02 1.002,32 1.115,96 773,34 1.054,60 1.121,67 1.403,31 1.130,86
30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 5.104,58 5.153,30 6.176,77 5.702,21 6.594,49 6.863,30 7.661,01 6.981,06
31000 - MINISTÉRIO DA MARINHA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 4.013,64 4.489,26 4.353,89 778,43 5.857,82 5.393,92 5.488,88 947,34
33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 167.964,43 167.534,10 175.408,07 174.871,31 190.308,03 190.314,63 192.934,41 192.316,68
34000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 2.330,54 2.372,75 2.370,81 2.274,12 2.745,90 2.915,99 2.925,59 2.626,39
35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 1.584,18 1.593,47 1.642,40 1.535,89 1.911,21 1.953,51 1.966,88 1.640,87
36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 43.622,39 44.276,15 46.180,56 44.311,10 46.399,84 49.699,23 52.992,32 49.473,14
38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO 32.422,73 32.898,76 35.028,11 27.896,55 35.122,43 35.278,29 36.323,16 30.823,81
39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 7.328,98 8.176,34 9.652,10 8.019,34 8.840,48 10.768,51 14.368,79 12.650,30
41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 3.842,65 3.986,59 4.039,33 1.104,36 4.314,55 4.568,02 4.900,25 1.576,34
42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA 585,69 714,74 787,59 661,17 694,76 915,79 1.077,74 823,49
44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMB., REC. HIDRICOS E 
AMAZONIA LEGAL 2.069,24 2.199,83 2.389,46 1.320,52 2.836,80 2.742,37 2.799,76 1.468,60
46000 - MINISTÉRIO DA ADM.FEDERAL E REFORMA DO 
ESTADO (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
(9) 5.021,23 8.701,16 2.630,42 2.382,80 5.700,85 5.698,95 4.682,38 3.856,82
48000 - GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS 
ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49000 – GAB. DO MIN. EXTRAORDINÁRIO DE POLITICA 
FUNDIÁRIA (12) 2.955,49 3.045,88 3.740,88 3.275,10 3.096,72 3.296,48 4.122,11 3.796,41



399 
 

 

51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO (10) 387,07 886,46 1.019,43 738,16 447,75 923,61 1.576,05 1.415,21
52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA (8) 35.168,13 36.081,97 38.406,48 35.685,74 38.980,63 40.122,66 41.709,14 39.883,76
53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (10) 6.610,43 7.355,68 7.777,89 6.694,17 6.765,40 8.218,87 10.838,56 9.787,91
54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO (13) 346,94 1.272,56 1.702,16 1.440,05 703,05 1.801,64 2.102,30 1.781,80
55000 - MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL (14) 19.053,59 21.282,64 22.597,15 21.554,60 24.049,01 24.316,92 24.864,39 24.713,53
56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (13) 2.273,35 3.884,45 5.103,41 3.710,39 2.617,99 4.894,98 9.101,57 7.144,90
58000 - MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59000 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO (1) (2) (4) 267.752,41 264.769,53 314.321,54 269.954,60 239.744,73 239.744,73 281.074,28 240.949,10
73000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTR. FED. E 
MUNICÍPIOS(2) (5) 92.394,82 100.356,61 102.025,74 102.014,38 112.662,18 114.821,04 115.034,83 114.975,54
74000 - OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (2) (6) 18.273,75 18.325,60 20.821,03 16.704,60 23.234,60 20.566,20 22.233,93 13.281,52
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  (3) 10.156,64 10.881,59 7.478,39 0,00 7.084,97 7.309,94 6.871,54 0,00

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valores nominais – em R$ milhões 2008 2009 
PLOA LOA Autorizado Executado PLOA (3) LOA Autorizado Executado 

01000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 3.543,01 3.721,80 3.721,80 3.281,33 3.574,84 3.532,81 3.494,85 3.197,03
02000 - SENADO FEDERAL 2.763,21 2.677,36 2.853,26 2.770,90 2.801,94 2.742,98 2.742,98 2.615,12
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 1.096,19 1.055,05 1.148,77 1.142,60 1.280,12 1.283,36 1.283,51 1.277,39
10000 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  (3) 509,31 479,32 480,20 462,62 580,29 576,70 578,50 545,70
11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 808,15 786,86 788,91 787,67 866,27 869,45 922,44 912,56
12000 - JUSTIÇA FEDERAL 9.401,73 9.208,26 9.347,55 9.289,44 11.395,34 11.373,51 11.554,78 11.477,51
13000 - JUSTIÇA MILITAR 291,85 285,46 289,27 285,11 315,85 314,30 320,76 314,66
14000 - JUSTIÇA ELEITORAL  (3) 4.421,20 4.247,69 4.347,71 4.255,32 4.179,46 4.171,34 4.400,35 4.276,64
15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO  (3) 10.417,04 10.236,56 10.334,65 10.254,00 11.985,78 12.012,64 12.072,77 11.988,75
16000 - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS 1.243,68 1.201,74 1.219,84 1.219,84 1.386,53 1.395,36 1.421,58 1.418,81
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (7) 5.579,57 5.439,62 6.736,77 5.486,05 6.668,37 6.737,99 8.304,78 7.334,27
21000 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO 6.362,05 6.958,47 7.496,35 5.309,53 7.046,27 7.639,00 9.728,45 8.883,77
24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.558,40 5.895,87 6.407,40 5.175,60 6.133,17 5.978,67 6.599,15 5.825,17
25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (2)  (4) (5) (6) 14.341,99 14.234,13 16.883,55 15.183,51 19.862,59 19.359,17 19.073,31 16.895,77
26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 31.246,83 31.714,04 34.820,10 33.014,08 41.560,93 40.524,63 45.283,18 41.798,91
27000 - MINISTÉRIO DO EXERCITO (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28000 - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO 
TURISMO (11) 1.221,25 1.375,01 1.407,30 974,14 1.457,34 1.595,82 1.774,76 1.188,05
30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 7.931,45 8.048,80 9.227,60 8.308,12 9.337,41 9.236,99 9.617,39 8.841,10
31000 - MINISTÉRIO DA MARINHA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 5.432,39 5.884,80 6.291,88 1.126,88 8.297,44 7.107,21 7.326,57 1.347,95
33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 208.847,49 209.474,70 211.985,78 211.032,86 240.069,33 239.909,14 241.334,00 238.142,11
34000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 3.159,90 3.052,73 3.172,46 3.102,05 3.344,85 3.341,30 3.345,39 3.264,91
35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 1.975,77 1.739,11 1.889,50 2.097,81 2.109,45 1.892,01 2.096,96 1.762,37
36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 51.825,24 52.578,49 56.736,43 54.111,74 59.443,20 59.519,47 64.328,38 62.908,27
38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO 37.300,23 38.115,07 40.876,97 35.360,27 42.871,33 42.032,37 46.253,01 42.186,46
39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 11.498,55 12.735,21 15.119,96 12.226,70 12.759,16 12.973,39 16.691,04 14.891,50
41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 4.153,32 4.947,61 5.007,17 1.255,21 6.258,48 6.266,08 6.546,28 1.407,01
42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA 1.034,80 1.155,62 1.334,52 982,55 1.180,24 1.361,02 1.389,83 1.222,19
44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMB., REC. HIDRICOS E 
AMAZONIA LEGAL 2.764,44 2.953,16 3.158,69 1.537,99 3.720,48 3.532,62 3.523,29 1.676,45
46000 - MINISTÉRIO DA ADM.FEDERAL E REFORMA DO 
ESTADO (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
(9) 11.502,16 8.583,37 4.106,10 3.114,13 12.199,02 11.461,46 4.723,13 3.721,45
48000 - GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS 
ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49000 – GAB. DO MIN. EXTRAORDINÁRIO DE POLITICA 
FUNDIÁRIA (12) 3.944,34 3.772,28 4.725,00 3.380,70 4.608,29 4.691,79 4.612,81 3.773,61
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51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO (10) 285,34 1.152,44 1.407,86 965,78 386,95 1.400,52 1.467,02 984,68
52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA (8) 42.730,22 42.729,58 48.044,15 44.841,34 52.153,32 51.381,91 55.286,02 51.283,06
53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (10) 9.686,24 11.172,95 13.494,94 11.804,08 11.633,61 12.961,61 14.819,55 13.581,78
54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO (13) 538,93 2.667,92 3.026,67 2.363,40 553,75 3.028,15 2.949,81 2.486,39
55000 - MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL (14) 28.516,36 28.602,17 29.123,28 28.845,24 33.122,79 32.698,85 34.330,82 33.335,63
56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (13) 5.436,30 6.761,21 8.728,34 6.891,33 7.975,85 10.151,43 15.314,81 13.895,21
58000 - MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,16 24,62
59000 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO (1) (2) (4) 244.042,98 238.929,75 342.623,14 293.270,84 233.019,45 230.401,37 440.326,05 377.513,08
73000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTR. FED. E 
MUNICÍPIOS(2) (5) 127.712,99 134.562,52 142.923,49 142.864,40 158.581,93 155.253,33 158.116,13 136.467,82
74000 - OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (2) (6) 24.298,83 21.660,41 22.469,81 12.704,56 25.351,69 26.768,33 25.354,37 16.041,74
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  (3) 7.823,02 5.115,17 3.646,15 0,00 9.054,38 8.423,11 3.305,19 0,00

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valores nominais – em R$ milhões 2010 2011 

PLOA LOA Autorizado Executado PLOA (3) LOA Autorizado Executado 
01000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 3.404,61 3.825,57 3.825,27 3.536,96 4.092,42 4.225,18 4.227,18 4.058,94
02000 - SENADO FEDERAL 2.753,89 3.049,56 3.129,56 3.012,46 3.325,20 3.345,24 3.343,61 3.267,11
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 1.329,35 1.333,50 1.333,50 1.326,14 1.344,71 1.354,82 1.354,25 1.346,53
10000 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  (3) 481,81 510,94 518,94 477,36 495,65 503,02 504,02 450,37
11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 871,33 886,66 890,53 879,07 922,13 942,24 954,02 935,80
12000 - JUSTIÇA FEDERAL 6.665,40 6.778,11 6.836,01 6.731,70 6.836,89 6.917,43 7.051,62 6.957,78
13000 - JUSTIÇA MILITAR 348,98 349,49 350,28 341,01 361,14 361,14 367,47 359,45
14000 - JUSTIÇA ELEITORAL  (3) 5.164,85 5.205,60 5.218,53 5.067,06 4.368,87 4.496,35 4.556,07 4.466,43
15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO  (3) 11.810,18 11.872,61 12.115,51 12.027,31 12.338,81 12.418,73 12.762,01 12.631,38
16000 - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS 1.538,83 1.558,24 1.581,43 1.578,78 1.621,61 1.641,51 1.709,04 1.694,94
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 193,04 193,07 159,82 148,51 198,92 195,31 172,69 150,87
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (7) 7.083,89 7.351,08 8.661,20 7.744,50 7.159,14 7.369,85 8.123,73 6.784,99
21000 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO 7.807,55 8.995,26 9.693,98 8.023,64 8.097,70 9.291,56 10.106,85 8.107,55
24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 6.688,72 7.603,64 7.878,19 7.462,66 7.299,31 7.448,21 7.348,65 6.545,76
25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (2)  (4) (5) (6) 19.186,54 19.084,04 21.096,57 18.302,23 19.702,52 19.695,77 21.919,21 19.531,07
26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 49.802,13 50.902,61 58.059,79 54.214,31 62.569,57 63.707,15 68.388,14 64.031,68
27000 - MINISTÉRIO DO EXERCITO (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28000 - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO 
TURISMO (11) 1.437,90 1.628,00 1.877,27 1.272,90 1.769,52 1.782,47 1.942,74 1.295,17
30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 9.457,60 9.996,87 10.992,43 9.705,16 11.017,09 11.235,56 12.271,09 9.654,18
31000 - MINISTÉRIO DA MARINHA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 7.035,89 7.182,71 7.374,80 1.414,28 5.746,57 7.958,36 8.162,05 1.495,71
33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 254.001,38 258.408,70 268.354,06 267.565,85 287.629,32 290.977,65 296.428,68 295.169,30
34000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 3.520,47 3.603,67 3.607,27 3.544,30 3.684,05 3.845,70 3.894,98 3.810,93
35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 2.146,27 2.145,87 2.454,88 2.136,01 2.192,51 2.213,84 2.520,59 2.176,50
36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 62.470,49 66.703,27 69.790,95 67.327,79 74.249,52 77.149,36 80.873,98 78.536,91
38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO 46.424,42 46.523,59 47.649,71 46.780,90 49.356,74 49.552,60 55.738,24 54.001,82
39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 16.758,74 17.648,18 21.249,92 18.824,76 21.109,80 21.299,47 22.321,86 18.431,99
41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 3.030,01 3.010,16 3.404,77 1.839,16 4.361,66 4.379,44 4.532,97 1.753,56
42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA 1.365,67 2.221,34 2.281,41 1.488,82 1.651,66 1.859,04 2.168,48 1.644,71
44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMB., REC. HIDRICOS E 
AMAZONIA LEGAL 3.473,06 3.521,71 3.871,48 1.967,64 2.965,98 3.338,86 3.703,33 2.263,66
46000 - MINISTÉRIO DA ADM.FEDERAL E REFORMA DO 
ESTADO (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
(9) 17.415,91 18.655,51 5.942,21 5.132,17 16.270,44 16.322,74 5.037,01 3.954,71
48000 - GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS 
ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49000 – GAB. DO MIN. EXTRAORDINÁRIO DE POLITICA 4.526,10 4.509,39 5.089,84 3.710,71 4.305,80 4.453,57 4.811,19 3.729,86
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FUNDIÁRIA (12) 
51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO (10) 407,73 1.518,57 2.079,26 1.038,06 1.287,51 2.470,41 2.815,90 1.189,52
52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA (8) 57.622,46 58.450,72 62.879,99 59.739,06 60.230,38 61.402,36 64.576,59 61.787,96
53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (10) 4.907,74 6.037,33 9.177,31 7.355,50 4.218,07 5.541,75 7.639,56 4.843,40
54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO (13) 857,16 4.238,80 4.224,22 2.366,97 862,92 3.715,36 3.728,92 1.307,73
55000 - MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL (14) 38.721,25 38.926,29 39.738,12 39.410,56 41.992,11 42.997,39 46.311,31 45.916,60
56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (13) 12.884,96 15.251,14 16.088,94 13.097,26 19.475,71 22.081,15 22.252,26 17.277,33
58000 - MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA 484,11 803,68 773,89 315,59 378,44 553,28 559,75 206,32
59000 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 24,00 29,10 32,14 28,50 97,61 97,61 88,36 45,76
71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO (1) (2) (4) 285.011,85 277.677,63 338.093,80 271.417,79 287.415,83 288.060,83 308.518,45 241.745,38
73000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTR. FED. E 
MUNICÍPIOS(2) (5) 152.252,87 156.314,84 157.912,30 148.872,44 174.392,04 178.773,64 181.797,17 174.092,55
74000 - OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (2) (6) 28.651,02 30.253,02 31.134,52 24.287,67 32.849,70 33.153,35 34.125,85 29.810,80
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  (3) 9.477,72 5.026,62 1.834,38 0,00 11.795,87 6.748,33 5.447,71 0,00

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valores nominais – em R$ milhões 2012 2013 
PLOA LOA Autorizado Executado PLOA (3) LOA Autorizado Executado 

01000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 4.220,67 4.234,17 4.467,80 3.982,86 4.932,23 4.974,03 4.983,81 4.695,46
02000 - SENADO FEDERAL 3.336,60 3.352,10 3.495,04 3.321,16 3.504,05 3.539,31 3.669,74 3.385,91
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 1.369,37 1.376,37 1.400,61 1.312,90 1.397,73 1.445,32 1.521,51 1.507,60
10000 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  (3) 510,21 525,21 539,90 418,07 519,81 519,81 534,87 483,43
11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 939,71 964,71 986,75 891,19 973,49 1.023,49 1.077,18 1.040,13
12000 - JUSTIÇA FEDERAL 7.227,59 7.279,85 7.526,40 6.944,86 7.728,06 7.764,04 8.121,57 8.037,85
13000 - JUSTIÇA MILITAR 388,21 388,21 412,71 387,44 429,74 429,74 451,38 438,51
14000 - JUSTIÇA ELEITORAL  (3) 5.177,51 5.398,86 5.618,44 4.826,39 4.765,86 4.954,84 5.164,83 4.840,49
15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO  (3) 13.497,03 13.525,96 14.118,70 13.020,41 14.240,04 14.358,17 15.131,78 14.820,44
16000 - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS 1.738,86 1.756,31 1.842,37 1.660,99 1.779,31 1.795,31 1.913,18 1.842,10
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 221,17 235,84 204,31 78,75 232,57 232,57 198,27 148,60
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (7) 7.398,50 7.778,77 10.794,19 6.127,59 10.156,61 11.814,56 12.234,59 9.460,26
21000 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO 8.701,76 10.376,93 11.342,50 6.997,72 9.192,23 10.566,24 11.639,96 9.426,00
24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 7.907,36 8.485,61 9.610,42 5.757,98 9.103,41 9.424,09 10.592,71 9.216,17
25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (2)  (4) (5) (6) 21.208,37 21.297,46 24.433,76 19.475,84 24.339,04 24.344,04 25.944,57 21.800,75
26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 72.294,48 74.280,37 85.179,47 62.882,49 79.201,24 81.286,80 92.360,54 84.536,19
27000 - MINISTÉRIO DO EXERCITO (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28000 - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO 
TURISMO (11) 3.170,06 3.364,76 3.552,21 1.481,95 2.542,10 2.747,70 2.851,91 1.614,82
30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 11.581,47 12.383,65 13.405,52 8.758,06 10.758,27 11.680,30 12.849,89 11.259,81
31000 - MINISTÉRIO DA MARINHA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 7.923,46 8.036,33 8.204,52 1.395,90 10.555,42 10.896,37 11.078,93 1.944,14
33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 327.464,19 329.780,04 332.416,83 330.980,75 361.460,41 362.356,79 372.257,11 371.746,04
34000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 3.841,88 3.941,63 4.013,86 3.594,51 4.179,74 4.423,14 4.657,08 4.515,72
35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 2.048,88 2.069,63 2.649,97 2.489,61 2.247,03 2.247,03 2.619,44 2.529,99
36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 85.841,03 91.739,44 95.902,30 78.508,42 94.643,80 99.272,35 100.503,07 92.698,53
38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO 60.597,67 61.273,84 67.690,20 57.946,64 62.971,25 63.045,98 70.629,98 66.954,86
39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 20.365,24 22.388,47 28.384,11 9.209,85 21.078,03 21.412,60 21.124,20 18.999,34
41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 4.530,65 5.492,08 5.659,74 1.524,47 4.949,10 5.315,50 5.338,80 1.960,89
42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA 1.780,55 2.115,91 3.018,37 1.015,40 2.838,11 3.559,12 3.387,77 2.279,39
44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMB., REC. HIDRICOS E 
AMAZONIA LEGAL 3.527,57 3.647,82 3.877,38 2.035,38 4.387,75 4.456,46 4.694,81 2.562,57
46000 - MINISTÉRIO DA ADM.FEDERAL E REFORMA DO 
ESTADO (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
(9) 8.219,48 8.214,86 6.928,50 3.945,86 15.342,72 13.662,93 7.849,90 5.253,04
48000 - GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS 
ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49000 – GAB. DO MIN. EXTRAORDINÁRIO DE POLITICA 
FUNDIÁRIA (12) 4.301,30 5.035,37 6.988,64 2.450,78 4.730,21 5.330,64 9.655,35 8.196,77
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51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO (10) 1.622,57 2.617,85 3.633,22 412,44 1.911,03 3.399,51 4.173,96 2.338,79
52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA (8) 62.873,14 63.960,93 71.604,22 59.324,87 66.368,72 67.819,44 73.105,47 69.920,71
53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (10) 5.433,78 7.702,92 14.112,84 3.705,81 7.513,82 9.108,05 12.305,95 9.209,75
54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO (13) 795,89 2.674,51 3.495,05 297,13 799,61 2.727,15 3.641,53 2.199,43
55000 - MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL (14) 54.460,00 55.129,82 58.053,34 55.232,40 61.828,81 62.150,75 65.114,04 64.074,98
56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (13) 18.620,69 21.980,63 28.525,66 4.677,71 20.884,25 25.635,22 26.759,85 22.077,32
58000 - MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA 263,51 324,53 344,22 110,50 248,59 630,00 637,36 303,00
59000 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 71,87 71,87 78,97 44,36 77,25 77,25 75,13 62,63
71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO (1) (2) (4) 372.839,59 370.609,88 505.472,46 463.232,33 315.982,74 315.430,86 353.702,14 280.818,54
73000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTR. FED. E 
MUNICÍPIOS(2) (5) 194.252,69 202.049,25 205.279,20 177.868,51 213.519,80 219.267,85 221.426,99 207.003,93
74000 - OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (2) (6) 33.512,76 34.191,07 49.718,80 23.922,08 41.277,07 41.277,07 49.236,53 45.165,08
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  (3) 18.913,79 12.919,10 2.575,49 0,00 24.599,06 19.442,66 759,58 0,00

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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TABELA 35 - DESPESA POR ÓRGÃO - 1947/1963 - VALORES DEFLACIONADOS 

Valor deflacionado a janeiro de cada ano – em Cr$ milhões 1947 1948 

PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred
 Congresso Nacional (3)  105,41 91,70 97,22 96,81 0,00 93,60 85,48 97,50 99,78 0,00

 Tribunal de Contas (1) (2)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,58 6,41 4,10 0,00
 Presidência da República  5,34 4,36 4,44 4,34 0,00 4,52 4,53 4,43 4,35 0,00
 Conselho de Ministros (6)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Departamento Administrativo do Serviço Público  24,90 20,19 25,30 21,32 0,00 20,12 20,04 19,41 15,68 0,00
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  34,30 27,10 27,61 27,61 0,00 32,09 31,81 30,82 30,82 0,00
 Cons. Federal de Comércio Exterior /Cons. Nacional de Economia (7)  3,70 2,80 2,85 2,76 0,00 3,17 3,31 3,21 2,48 0,00
Conselho de Imigração e Colonização (8) 1,30 1,07 1,09 0,76 0,00 5,18 3,18 3,08 0,81 0,00
 Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica  1,91 1,61 1,64 1,50 0,00 1,80 1,80 1,74 1,58 0,00
 Conselho Nacional do Petróleo  63,56 65,11 102,49 102,49 0,00 95,00 109,50 106,07 104,37 0,00
 Conselho de Segurança Nacional  0,59 0,52 0,53 0,41 0,00 0,83 0,82 0,80 0,65 0,00
 Com.  de Read. dos Incapazes das F. Armadas  2,95 2,41 2,46 2,46 0,00 3,06 3,06 2,96 2,96 0,00
Comissão de Reparações de Guerra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62 0,60 0,35 0,00
 Estado Maior Geral/EMFA (9)   0,00 0,14 0,15 0,05 0,00 2,11 2,11 2,04 0,63 0,00
 Ministério da Aeronáutica  1.439,44 1.197,55 1.290,66 1.127,64 0,00 1.267,97 1.298,11 1.259,79 1.206,43 0,00
 Ministério da Agricultura  557,15 500,49 625,22 563,98 0,00 660,05 795,58 785,82 637,66 0,00
 Ministério da Educação e Saúde (10)  1.188,31 1.160,46 1.228,26 1.098,86 0,00 1.328,49 1.597,22 1.621,75 1.446,88 0,00
 Ministério da Fazenda  3.324,50 2.758,92 3.789,33 3.762,74 0,00 2.923,26 2.779,83 4.287,25 3.905,23 0,00
 Ministério da Guerra  2.908,42 2.375,87 2.712,09 2.502,63 0,00 2.457,28 2.452,51 2.474,21 2.208,91 0,00
 Ministério da Justiça e Negócios Interiores  809,02 706,50 736,37 646,59 0,00 727,60 749,89 770,86 687,25 0,00
 Ministério da Marinha  1.094,72 1.005,90 1.127,87 1.102,80 35,48 1.097,72 1.155,42 1.194,91 1.174,33 33,74
 Ministério das Relações Exteriores  126,87 101,30 113,23 115,94 0,00 125,17 125,59 177,15 179,43 0,00
 Ministério da Saúde (10)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,23 0,00 0,00
 Ministério do Trabalho, Ind. e Comércio (11)  460,95 378,80 387,32 231,34 0,00 442,98 446,49 437,36 407,82 0,00
 Ministério da Viação e Obras Públicas  1.879,16 2.195,50 2.618,05 2.229,25 0,00 2.287,96 2.840,04 3.294,89 2.962,19 0,00
 Órgãos transferidos para o Estado da Guanabara (12)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério da Indústria e Comércio (11)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério das Minas e Energia (13)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário (1)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,83 83,53 120,94 85,64 0,00
Comissão do Vale do São Francisco (15) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plano SALTE (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"Inversões especiais - Anexo 27" (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade para suplementações (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Fronteira Sudoeste do País (17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Amazônia (18) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total por órgão  14.032,51 12.598,32 14.894,17 13.642,29 35,48 13.657,40 14.596,03 16.712,22 15.170,32 33,74

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valor deflacionado a janeiro de cada ano – em Cr$ milhões 1949 1950 

PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred
 Congresso Nacional (3)  96,99 94,83 164,94 163,87 0,01 n/d 159,64 162,67 162,65 0,05

 Tribunal de Contas (1) (2)  7,02 6,88 17,32 7,22 0,03 n/d 28,89 28,52 19,71 0,03
 Presidência da República  4,78 1.305,34 1.265,42 1.204,00 0,04 n/d 1.905,57 1.856,66 1.856,44 0,00
 Conselho de Ministros (6)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
 Departamento Administrativo do Serviço Público  28,21 25,06 24,29 19,92 0,02 n/d 28,70 27,96 23,78 0,00
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  0,00 40,10 56,32 56,32 0,00 n/d 192,50 187,55 187,55 0,00
 Conselho Federal de Comércio Exterior /Conselho Nacional 
de Economia (7)  3,86 3,66 3,55 2,85 0,02 n/d 3,62 4,98 3,08 0,00
Conselho de Imigração e Colonização (8) 3,39 1,27 1,23 1,07 0,00 n/d 1,24 1,21 1,01 0,00
 Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica  2,15 2,41 2,33 2,14 0,00 n/d 2,96 2,88 2,22 0,00
 Conselho Nacional do Petróleo  176,77 132,49 1.080,81 445,49 0,00 n/d 132,49 767,63 764,01 0,00
 Conselho de Segurança Nacional  0,99 0,93 0,90 0,83 0,01 n/d 0,98 0,95 0,85 0,00
 Com.  de Read. dos Incapazes das F. Armadas  0,00 2,90 2,82 2,70 0,00 n/d 2,80 2,73 2,62 0,00
Comissão de Reparações de Guerra 0,50 0,49 0,48 0,42 0,00 n/d 0,49 0,48 0,41 0,00
 Estado Maior Geral/EMFA (9)   2,13 1,99 1,93 1,07 0,00 n/d 6,41 6,25 4,48 0,00
 Ministério da Aeronáutica  1.426,68 1.480,83 1.438,44 1.525,39 157,38 n/d 1.661,13 1.638,59 1.654,20 139,07
 Ministério da Agricultura  932,67 1.064,49 1.218,95 913,68 0,93 n/d 1.215,29 1.381,94 1.038,95 0,00
 Ministério da Educação e Saúde (10)  1.768,11 2.164,51 2.210,51 1.978,92 0,95 n/d 2.447,57 2.647,58 2.433,29 10,43
 Ministério da Fazenda  3.452,84 3.429,08 4.599,84 4.499,72 506,13 n/d 3.443,64 4.121,77 4.458,32 519,14
 Ministério da Guerra  2.752,17 2.827,46 2.995,80 2.784,65 79,02 n/d 3.041,10 3.150,79 2.928,66 107,03
 Ministério da Justiça e Negócios Interiores  943,88 980,07 969,24 879,91 2,21 n/d 1.090,29 1.095,19 985,94 0,25
 Ministério da Marinha  1.361,43 1.428,14 1.384,46 1.380,08 67,90 n/d 1.607,05 1.593,03 1.593,58 59,11
 Ministério das Relações Exteriores  155,91 154,38 165,30 180,65 23,74 n/d 183,70 187,92 172,24 1,13
 Ministério da Saúde (10)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério do Trabalho, Ind. e Comércio (11)  747,07 731,23 720,39 701,85 2,37 n/d 746,71 774,77 740,65 1,10
 Ministério da Viação e Obras Públicas  2.733,42 3.319,10 3.708,85 3.161,89 17,00 n/d 3.973,23 4.178,54 3.630,28 48,17
 Órgãos transferidos para o Estado da Guanabara (12)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério da Indústria e Comércio (11)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério das Minas e Energia (13)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário (1)  144,28 157,09 203,39 177,44 6,19 n/d 225,47 266,63 249,19 5,55
Comissão do Vale do São Francisco (15) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 181,28 176,62 147,39 0,00
Plano SALTE (14) 1.127,27 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
"Inversões especiais - Anexo 27" (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade para suplementações (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Fronteira Sudoeste do 
País (17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Amazônia (18) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total por órgão  17.872,52 19.354,69 22.237,50 20.092,07 863,95 n/d 22.282,74 24.263,83 23.061,50 891,03

 
Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valor deflacionado a janeiro de cada ano – em Cr$ milhões 1951 1952 

PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred
 Congresso Nacional (3)  180,39 173,56 170,14 170,23 1,24 181,80 168,33 183,73 183,59 84,00

 Tribunal de Contas (1) (2)  33,98 28,74 27,50 19,88 0,00 31,60 29,13 28,39 22,42 0,24
 Presidência da República  2.976,07 2.645,57 2.531,67 2.174,86 0,23 7,80 7,19 32,94 6,76 1,23
 Conselho de Ministros (6)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Departamento Administrativo do Serviço Público  21,14 31,85 31,24 26,54 0,00 37,51 33,87 32,63 28,62 0,00
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  90,61 80,30 76,84 73,68 0,00 85,16 78,50 75,61 75,61 0,00
 Conselho Federal de Comércio Exterior /Conselho Nacional 
de Economia (7)  6,31 10,00 10,79 7,33 0,00 9,58 8,85 8,52 7,33 0,00
Conselho de Imigração e Colonização (8) 7,31 8,07 8,68 7,90 0,00 9,06 8,35 8,04 7,72 0,00
 Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica  3,34 2,86 2,73 2,29 0,00 3,08 2,84 2,74 2,28 0,00
 Conselho Nacional do Petróleo  154,90 222,78 213,18 213,18 0,00 430,43 381,77 367,73 367,65 0,00
 Conselho de Segurança Nacional  1,20 1,03 0,98 0,69 0,00 1,24 1,14 1,10 0,81 0,00
 Com.  de Read. dos Incapazes das F. Armadas  3,27 2,80 2,67 2,62 0,00 3,03 2,80 2,69 2,62 0,00
Comissão de Reparações de Guerra 0,55 0,47 0,45 0,39 0,00 0,51 0,47 0,45 0,39 0,00
 Estado Maior Geral/EMFA (9)   7,29 6,27 6,14 4,92 0,00 6,50 5,95 5,73 4,85 0,00
 Ministério da Aeronáutica  1.835,79 1.798,23 1.787,28 1.910,02 217,94 2.124,67 1.984,21 1.920,02 2.051,52 188,52
 Ministério da Agricultura  1.195,47 1.157,20 1.156,93 958,16 0,00 1.247,45 1.212,98 1.341,58 1.228,77 3,57
 Ministério da Educação e Saúde (10)  2.661,31 2.531,14 2.562,78 2.185,62 0,01 2.726,92 2.799,68 2.894,99 2.720,01 3,61
 Ministério da Fazenda  4.147,96 3.572,75 3.577,50 4.244,58 795,85 4.470,44 4.056,94 4.886,00 5.264,34 900,31
 Ministério da Guerra  3.483,73 3.053,53 2.976,34 3.580,89 765,44 4.130,09 3.807,06 3.717,61 4.146,71 467,98
 Ministério da Justiça e Negócios Interiores  1.202,42 1.111,82 1.071,62 1.008,92 44,58 1.228,59 1.214,03 1.183,92 1.131,52 15,68
 Ministério da Marinha  1.705,81 1.510,00 1.480,19 1.801,30 362,00 1.967,94 2.444,02 2.354,15 2.712,61 374,44
 Ministério das Relações Exteriores  215,37 188,90 182,97 185,30 7,08 227,60 209,74 211,39 209,25 2,36
 Ministério da Saúde (10)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério do Trabalho, Ind. e Comércio (11)  837,86 720,48 691,34 662,39 5,15 715,05 659,10 889,44 863,23 0,84
 Ministério da Viação e Obras Públicas  3.705,31 3.601,38 3.999,40 3.943,88 523,33 5.102,67 5.860,05 6.792,08 5.820,01 15,54
 Órgãos transferidos para o Estado da Guanabara (12)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério da Indústria e Comércio (11)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério das Minas e Energia (13)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário (1)  266,48 229,56 240,12 231,52 20,08 280,94 261,74 388,46 371,66 3,63
Comissão do Vale do São Francisco (15) 212,83 178,14 170,46 130,84 0,00 164,94 192,54 185,46 183,06 0,00
Plano SALTE (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"Inversões especiais - Anexo 27" (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade para suplementações (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Fronteira Sudoeste do 
País (17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Amazônia (18) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total por órgão  24.956,70 22.867,42 22.979,95 23.547,94 2.742,94 25.194,60 25.431,25 27.515,41 27.413,36 2.061,94

 
Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valor deflacionado a janeiro de cada ano – em Cr$ milhões 1953 1954 

PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred
 Congresso Nacional (3)  185,93 207,82 214,02 213,92 0,57 246,42 228,50 217,12 217,06 0,05

 Tribunal de Contas (1) (2)  31,82 29,34 32,82 30,76 3,10 40,72 39,22 36,84 32,24 0,31
 Presidência da República  9,81 9,31 33,79 33,98 0,43 12,11 10,43 9,43 10,12 1,05
 Conselho de Ministros (6)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Departamento Administrativo do Serviço Público  41,55 38,58 35,71 38,12 3,67 61,81 51,33 45,86 41,17 1,78
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  81,18 75,00 69,42 69,42 0,00 0,00 169,84 158,71 158,70 0,00
 Conselho Federal de Comércio Exterior /Conselho Nacional 
de Economia (7)  10,06 8,81 12,44 9,57 1,22 16,11 13,46 15,67 9,65 1,44
Conselho de Imigração e Colonização (8) 14,39 13,29 12,31 12,70 0,43 17,66 14,89 13,31 12,17 0,07
 Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica  4,38 4,04 3,74 2,93 0,11 5,76 4,85 4,34 3,42 0,24
 Conselho Nacional do Petróleo  621,94 574,59 745,98 642,92 0,00 1.027,54 616,57 650,38 641,60 0,08
 Conselho de Segurança Nacional  1,05 0,97 0,90 0,95 0,22 2,57 2,24 2,00 1,76 0,00
 Com.  de Read. dos Incapazes das F. Armadas  3,04 2,81 2,60 2,64 0,00 3,82 3,22 2,88 2,78 0,02
Comissão de Reparações de Guerra 0,51 0,47 0,43 0,38 0,00 0,55 0,47 0,42 0,35 0,00
 Estado Maior Geral/EMFA (9)   9,59 8,86 8,20 7,10 0,27 11,53 10,60 9,47 7,83 0,00
 Ministério da Aeronáutica  2.435,31 2.430,74 2.315,52 2.630,21 335,30 3.406,23 2.897,60 2.616,85 3.038,43 425,63
 Ministério da Agricultura  1.594,62 1.764,70 1.676,56 1.824,04 224,92 2.452,19 2.535,40 2.386,85 2.167,31 108,08
 Ministério da Educação e Saúde (10)  3.628,13 3.714,04 3.601,53 3.777,60 273,88 5.286,07 5.127,52 2.812,41 2.731,25 33,66
 Ministério da Fazenda  5.309,91 6.516,13 8.274,11 7.946,92 1.770,27 8.896,90 7.546,19 9.275,22 9.688,22 1.677,69
 Ministério da Guerra  4.627,47 4.275,13 3.979,25 4.678,54 635,17 5.827,81 4.922,23 4.419,23 5.271,09 883,49
 Ministério da Justiça e Negócios Interiores  1.476,96 1.498,80 1.418,85 1.619,02 236,56 2.182,84 1.933,21 1.733,28 1.877,21 207,54
 Ministério da Marinha  3.299,50 2.715,77 2.531,31 3.106,69 467,71 4.309,52 3.584,31 3.219,46 3.707,15 546,03
 Ministério das Relações Exteriores  271,57 255,35 241,37 228,74 11,56 347,87 381,18 371,39 363,49 22,80
 Ministério da Saúde (10)  0,00 0,00 3,19 2,78 0,00 0,00 0,00 1.953,55 1.999,03 66,91
 Ministério do Trabalho, Ind. e Comércio (11)  1.099,11 1.052,83 989,22 1.009,26 50,61 1.592,35 1.189,04 1.078,50 1.474,94 423,41
 Ministério da Viação e Obras Públicas  5.666,27 6.487,06 7.005,80 6.857,73 944,64 10.552,89 10.427,65 10.108,50 11.887,23 2.711,11
 Órgãos transferidos para o Estado da Guanabara (12)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério da Indústria e Comércio (11)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério das Minas e Energia (13)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário (1)  312,31 296,25 357,89 357,82 12,63 441,11 406,10 444,09 448,86 7,36
Comissão do Vale do São Francisco (15) 231,72 272,50 252,23 254,61 2,38 374,12 346,05 309,54 312,26 2,71
Plano SALTE (14) 2.026,29 1.752,32 1.621,96 1.595,98 0,00 1.920,93 1.455,61 1.300,55 826,17 0,00
"Inversões especiais - Anexo 27" (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade para suplementações (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Fronteira Sudoeste do 
País (17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Amazônia (18) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761,76 1.134,12 1.013,31 1.013,31 0,00
 Total por órgão  32.994,42 34.005,50 35.441,15 36.955,30 4.975,65 49.799,17 45.051,84 44.209,13 47.944,81 7.121,45

 
Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valor deflacionado a janeiro de cada ano – em Cr$ milhões 1955 1956 

PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred
 Congresso Nacional (3)  242,23 302,18 316,20 322,42 6,68 358,98 372,37 454,47 452,81 0,00

 Tribunal de Contas (1) (2)  48,53 41,89 50,84 45,21 0,00 47,07 44,86 43,87 32,92 0,00
 Presidência da República  14,08 16,58 17,31 17,02 0,00 572,46 532,34 476,07 439,70 0,00
 Conselho de Ministros (6)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Departamento Administrativo do Serviço Público  67,49 53,84 55,16 49,46 0,00 71,47 64,12 57,83 36,85 0,00
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  0,00 176,17 294,57 229,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Federal de Comércio Exterior /Conselho Nacional 
de Economia (7)  18,88 16,22 17,15 12,68 0,00 22,48 20,17 24,89 13,45 0,00
Conselho de Imigração e Colonização (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica  5,96 5,01 4,78 4,47 0,00 7,02 6,31 6,06 3,14 0,00
 Conselho Nacional do Petróleo  58,32 55,15 52,64 19,93 0,00 66,88 59,97 53,63 18,23 0,00
 Conselho de Segurança Nacional  5,21 4,36 4,16 3,85 0,00 7,06 6,42 6,41 4,90 0,00
 Com.  de Read. dos Incapazes das F. Armadas  3,88 3,32 3,46 3,24 0,00 3,81 3,42 3,06 2,33 0,00
Comissão de Reparações de Guerra 0,56 0,47 0,45 0,40 0,00 0,52 0,47 0,42 0,38 0,00
 Estado Maior Geral/EMFA (9)   14,40 12,10 11,94 10,77 0,01 19,40 22,89 20,49 13,74 0,00
 Ministério da Aeronáutica  3.259,13 2.834,04 3.361,93 3.634,47 36,85 5.008,99 4.668,83 5.773,84 5.315,74 221,30
 Ministério da Agricultura  2.929,96 3.090,28 3.150,98 2.964,84 0,00 3.627,43 4.123,26 3.798,10 2.919,34 1,53
 Ministério da Educação e Saúde (10)  2.926,05 3.133,28 3.209,40 2.851,06 1,54 4.019,98 4.245,11 3.942,98 3.661,89 7,05
 Ministério da Fazenda  11.161,35 10.539,46 17.634,44 14.252,96 571,60 15.234,52 14.083,19 45.333,77 42.585,12 1.017,22
 Ministério da Guerra  6.268,65 5.652,60 7.833,29 7.600,91 9,66 9.911,02 8.911,00 14.523,50 12.282,94 21,46
 Ministério da Justiça e Negócios Interiores  2.611,30 2.163,80 2.611,71 2.516,38 13,62 3.016,80 2.994,25 3.454,06 2.830,64 26,66
 Ministério da Marinha  4.523,70 3.713,80 3.889,49 4.670,90 67,29 5.496,71 4.959,95 6.625,26 6.227,53 119,98
 Ministério das Relações Exteriores  488,45 416,87 425,36 395,34 14,95 493,23 446,26 472,99 489,46 77,24
 Ministério da Saúde (10)  2.625,53 2.472,24 2.633,57 2.415,41 0,00 3.095,37 3.159,71 2.949,72 2.721,04 59,36
 Ministério do Trabalho, Ind. e Comércio (11)  1.320,83 2.110,54 2.089,27 1.790,42 366,51 2.432,71 2.262,14 2.059,62 1.989,51 0,01
 Ministério da Viação e Obras Públicas  10.993,61 7.321,60 7.808,06 10.653,65 2.141,08 16.280,44 17.441,00 17.308,29 14.873,18 2.011,71
 Órgãos transferidos para o Estado da Guanabara (12)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério da Indústria e Comércio (11)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério das Minas e Energia (13)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário (1)  542,95 442,95 631,28 618,80 0,00 550,32 524,28 519,77 483,38 0,00
Comissão do Vale do São Francisco (15) 448,93 511,06 488,28 488,61 0,33 506,11 650,88 583,29 582,10 0,00
Plano SALTE (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"Inversões especiais - Anexo 27" (4) 9.492,90 10.156,89 9.693,46 6.994,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade para suplementações (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Fronteira Sudoeste do 
País (17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Amazônia (18) 1.276,94 1.448,56 1.382,47 1.059,67 0,00 1.536,58 1.901,49 1.700,49 1.297,65 0,00
 Total por órgão  61.349,82 56.695,23 67.671,64 63.626,29 3.230,13 72.387,35 71.504,70 110.192,89 99.277,95 3.563,51

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valor deflacionado a janeiro de cada ano – em Cr$ milhões 1957 1958 

PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred 
 Congresso Nacional (3)  557,73 483,75 489,58 489,88 0,00 503,98 493,07 491,41 492,22 12,86 

 Tribunal de Contas (1) (2)  66,46 84,02 84,02 77,73 0,00 93,35 85,47 83,13 98,64 0,00 
 Presidência da República  853,58 926,86 926,64 923,49 0,00 983,14 956,39 878,84 781,32 0,00 
 Conselho de Ministros (6)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Departamento Administrativo do Serviço Público  133,50 109,74 110,27 85,63 0,00 113,16 108,52 99,72 83,97 0,00 
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Conselho Federal de Comércio Exterior /Conselho Nacional 
de Economia (7)  42,21 26,95 26,94 25,07 0,00 30,08 27,47 25,24 25,15 0,00 
Conselho de Imigração e Colonização (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica  12,10 9,61 10,07 7,45 0,00 10,58 9,44 8,67 6,80 0,00 
 Conselho Nacional do Petróleo  101,38 62,51 62,49 29,61 1,27 60,95 57,67 53,00 32,68 0,00 
 Conselho de Segurança Nacional  13,78 260,15 260,09 257,99 0,00 10,57 259,24 238,22 213,60 0,00 
 Com.  de Read. dos Incapazes das F. Armadas  5,43 5,56 10,56 4,41 0,00 6,03 5,46 5,02 4,61 0,00 
Comissão de Reparações de Guerra 0,60 0,49 0,49 0,44 0,00 0,52 0,49 0,45 0,40 0,00 
 Estado Maior Geral/EMFA (9)   35,14 28,22 28,23 23,26 1,50 31,88 30,00 28,81 23,67 1,91 
 Ministério da Aeronáutica  8.823,57 7.890,12 8.385,51 8.716,33 1.784,65 8.866,43 9.523,08 8.751,46 9.621,95 261,24 
 Ministério da Agricultura  5.744,26 6.487,53 6.594,42 5.369,66 33,47 5.578,09 8.362,02 7.791,05 5.672,31 0,00 
 Ministério da Educação e Saúde (10)  6.418,82 6.278,39 6.500,57 6.325,57 25,50 7.209,17 9.420,16 8.798,95 8.550,79 14,93 
 Ministério da Fazenda  19.256,52 19.806,82 25.146,24 24.177,43 2.713,93 24.256,44 21.979,17 22.513,96 26.781,31 1.256,24 
 Ministério da Guerra  21.663,01 17.624,21 19.229,14 17.285,66 374,59 21.697,43 20.073,66 19.780,02 18.528,76 78,79 
 Ministério da Justiça e Negócios Interiores  5.720,29 5.027,19 5.279,66 4.960,28 26,42 5.693,30 5.531,74 5.181,93 4.934,43 18,45 
 Ministério da Marinha  10.428,46 8.505,73 8.503,76 8.609,36 903,78 10.005,44 9.205,13 8.458,77 9.335,37 236,46 
 Ministério das Relações Exteriores  768,83 643,31 750,29 721,77 97,86 708,26 664,55 725,53 691,54 218,64 
 Ministério da Saúde (10)  4.675,32 4.570,65 4.740,61 4.154,70 180,93 4.765,52 5.638,63 5.186,50 4.779,84 22,97 
 Ministério do Trabalho, Ind. e Comércio (11)  3.063,24 2.489,04 2.752,18 2.832,73 910,47 2.730,94 2.727,09 2.510,56 2.420,96 142,28 
 Ministério da Viação e Obras Públicas  27.572,57 29.518,35 32.642,30 28.957,16 4.733,85 27.819,20 38.850,69 41.895,12 38.303,82 1.184,28 
 Órgãos transferidos para o Estado da Guanabara (12)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Ministério da Indústria e Comércio (11)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Ministério das Minas e Energia (13)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Poder Judiciário (1)  639,62 869,02 1.293,37 1.331,46 0,35 1.028,23 987,80 1.044,93 1.098,56 0,05 
Comissão do Vale do São Francisco (15) 840,00 1.305,50 1.484,05 1.483,05 0,00 990,86 1.718,00 1.578,70 1.486,81 0,00 
Plano SALTE (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
"Inversões especiais - Anexo 27" (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Disponibilidade para suplementações (5) 2.448,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Fronteira Sudoeste do 
País (17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 459,46 459,46 0,00 
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Amazônia (18) 2.326,53 2.958,37 2.957,69 1.830,59 0,00 2.571,95 3.312,44 3.043,86 2.010,68 0,00 
 Total por órgão  122.211,91 115.972,08 128.269,18 118.680,71 11.788,56 125.765,51 140.527,38 139.633,32 136.439,64 3.449,10 

 
Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valor deflacionado a janeiro de cada ano – em Cr$ milhões 1959 1960 

PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred
 Congresso Nacional (3)  618,60 871,45 872,19 870,80 0,00 1.093,17 1.001,92 2.011,86 2.011,87 34,67

 Tribunal de Contas (1) (2)  146,89 120,96 153,49 123,33 0,05 203,02 162,73 296,82 152,78 0,00
 Presidência da República  1.429,30 1.086,77 925,57 981,22 59,62 3.167,38 2.523,31 2.308,89 2.293,86 24,67
 Conselho de Ministros (6)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Departamento Administrativo do Serviço Público  138,71 189,23 162,44 148,56 0,00 1.628,88 943,40 847,64 850,79 224,28
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Federal de Comércio Exterior /Conselho Nacional 
de Economia (7)  40,22 34,91 29,73 24,14 0,00 61,59 48,77 43,75 38,57 0,00
Conselho de Imigração e Colonização (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica  10,77 8,59 7,31 6,57 0,00 12,66 10,13 9,08 9,88 0,00
 Conselho Nacional do Petróleo  62,27 49,64 42,27 38,02 0,00 77,48 62,24 55,83 48,23 0,00
 Conselho de Segurança Nacional  325,49 262,44 223,51 226,82 4,26 322,70 288,21 258,54 258,48 0,00
 Com.  de Read. dos Incapazes das F. Armadas  6,92 5,52 4,70 8,61 4,24 7,37 5,89 5,29 5,36 0,00
Comissão de Reparações de Guerra 0,62 0,49 0,42 0,37 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00
 Estado Maior Geral/EMFA (9)   44,97 43,85 37,34 31,48 0,00 46,91 39,42 35,36 40,79 3,01
 Ministério da Aeronáutica  11.984,03 10.394,07 8.852,32 10.521,92 907,04 13.483,13 11.662,09 12.010,02 12.556,76 2.393,30
 Ministério da Agricultura  8.496,86 9.639,43 8.263,62 6.413,80 34,08 9.572,71 11.573,66 10.414,17 9.214,93 255,15
 Ministério da Educação e Saúde (10)  13.005,19 13.224,14 11.406,72 11.624,60 539,45 17.010,98 16.794,62 15.154,85 16.173,85 143,37
 Ministério da Fazenda  28.248,07 22.538,75 35.642,42 46.486,94 2.521,76 33.719,04 27.073,19 57.931,29 75.621,29 4.680,91
 Ministério da Guerra  26.663,05 20.528,63 18.458,68 18.776,19 268,33 27.121,85 22.267,59 20.806,26 24.379,89 9,22
 Ministério da Justiça e Negócios Interiores  7.183,82 6.265,10 5.420,98 5.148,60 18,62 9.357,68 7.989,93 7.460,91 7.356,32 256,77
 Ministério da Marinha  12.670,35 10.160,48 8.653,38 9.611,76 251,97 13.903,49 11.927,18 10.788,02 12.215,09 1.246,09
 Ministério das Relações Exteriores  869,14 729,04 650,71 1.449,11 300,64 2.947,12 2.287,40 2.052,66 2.103,93 152,50
 Ministério da Saúde (10)  6.865,70 7.239,63 6.311,22 5.955,64 212,06 9.879,94 10.047,54 9.378,20 9.382,90 524,15
 Ministério do Trabalho, Ind. e Comércio (11)  3.734,93 3.182,19 2.714,52 4.050,42 1.549,14 4.104,20 4.710,80 4.225,99 2.831,65 8.884,14
 Ministério da Viação e Obras Públicas  43.437,40 42.670,64 39.894,55 41.595,30 6.755,20 49.607,70 53.140,38 56.846,93 51.254,19 13.872,21
 Órgãos transferidos para o Estado da Guanabara (12)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério da Indústria e Comércio (11)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério das Minas e Energia (13)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário (1)  1.290,89 1.168,94 1.530,33 1.639,31 0,02 1.863,65 1.727,51 1.823,34 2.061,83 26,95
Comissão do Vale do São Francisco (15) 1.996,06 1.878,50 1.599,86 1.599,86 0,00 1.831,95 2.521,50 2.261,96 2.261,96 0,00
Plano SALTE (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"Inversões especiais - Anexo 27" (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade para suplementações (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Fronteira Sudoeste do 
País (17) 627,30 499,00 424,98 424,98 0,00 625,00 550,00 493,39 493,39 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Amazônia (18) 3.246,92 3.434,12 2.924,73 2.606,05 0,00 4.885,25 4.968,07 4.456,69 3.772,58 313,97
 Total por órgão  173.144,47 156.226,51 155.208,02 170.364,40 13.426,46 206.535,44 194.327,47 221.977,73 237.391,15 33.045,36

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valor deflacionado a janeiro de cada ano – em Cr$ milhões 1961 1962 

PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred
 Congresso Nacional (3)  1.261,29 1.905,92 2.672,36 2.672,27 0,22 2.839,21 3.634,50 3.991,11 3.930,84 0,00

 Tribunal de Contas (1) (2)  206,32 182,07 275,93 524,51 0,00 783,19 657,08 565,38 527,99 0,00
 Presidência da República  3.134,17 2.781,27 2.380,55 3.339,51 17,12 13.735,48 9.161,55 7.881,71 6.256,39 76,83
 Conselho de Ministros (6)  0,00 0,00 0,00 25,68 25,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Departamento Administrativo do Serviço Público  2.099,62 1.675,96 1.434,49 1.795,30 388,16 3.539,76 2.012,27 1.731,16 1.668,68 1.119,82
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Federal de Comércio Exterior /Conselho Nacional 
de Economia (7)  67,85 53,91 46,14 52,25 0,00 135,32 90,84 78,15 59,88 0,00
Conselho de Imigração e Colonização (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica  15,34 12,17 10,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Nacional do Petróleo  78,86 182,65 156,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho de Segurança Nacional  363,52 288,76 247,16 481,13 0,00 443,04 297,48 255,92 255,92 0,00
 Com.  de Read. dos Incapazes das F. Armadas  7,94 6,81 5,83 6,67 0,00 15,16 10,18 8,75 8,63 0,00
Comissão de Reparações de Guerra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Estado Maior Geral/EMFA (9)   59,76 75,60 64,71 44,57 0,00 140,26 104,89 90,24 73,66 1,44
 Ministério da Aeronáutica  15.521,93 14.608,37 15.306,76 16.702,43 2.281,77 38.357,22 28.695,84 27.225,36 27.665,23 14.312,62
 Ministério da Agricultura  11.482,54 14.646,63 12.734,09 8.195,77 63,94 25.427,11 22.552,74 19.540,53 15.527,84 27.663,36
 Ministério da Educação e Saúde (10)  21.968,43 27.963,91 24.706,88 23.048,16 91,75 54.253,94 48.551,68 42.615,35 42.464,69 695,85
 Ministério da Fazenda  68.665,95 55.628,27 49.593,50 141.846,91 5.651,54 128.550,12 106.470,63 174.841,37 230.415,95 10.179,17
 Ministério da Guerra  29.124,08 31.913,90 27.967,59 32.786,87 755,08 69.652,44 46.804,51 40.877,53 46.679,79 3.320,53
 Ministério da Justiça e Negócios Interiores  9.866,61 6.028,55 5.930,81 5.425,83 0,00 14.035,90 11.498,30 9.892,02 7.411,19 360,08
 Ministério da Marinha  15.924,77 12.953,60 11.145,47 14.512,93 1.446,92 37.252,65 26.342,66 22.765,90 24.025,51 2.776,94
 Ministério das Relações Exteriores  3.169,72 2.539,94 2.173,98 2.945,14 208,87 6.879,42 4.992,76 4.675,96 4.233,04 149,53
 Ministério da Saúde (10)  14.184,00 13.834,37 11.939,99 10.054,31 1,72 24.488,29 24.772,41 21.333,72 19.561,98 464,71
 Ministério do Trabalho, Ind. e Comércio (11)  4.723,91 10.870,26 9.346,89 12.023,95 3.072,28 52.510,06 35.756,49 30.787,88 31.021,53 3.947,48
 Ministério da Viação e Obras Públicas  59.993,19 83.469,92 81.205,34 105.510,38 31.017,46 206.117,10 165.590,69 164.644,53 129.612,51 35.156,56
 Órgãos transferidos para o Estado da Guanabara (12)  0,00 6.883,04 5.891,65 5.091,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério da Indústria e Comércio (11)  0,00 0,00 0,00 137,89 0,00 1.224,59 1.611,11 1.450,57 509,23 964,20
 Ministério das Minas e Energia (13)  0,00 0,00 213,27 1.140,00 0,00 5.856,11 13.669,78 11.760,15 7.635,95 120,26
 Poder Judiciário (1)  1.930,81 1.726,43 2.148,15 3.303,04 112,55 4.482,69 3.127,44 3.687,03 5.405,15 32,01
Comissão do Vale do São Francisco (15) 2.514,80 3.167,16 2.710,84 2.710,84 0,00 4.743,47 4.993,50 4.554,01 4.554,01 0,00
Plano SALTE (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"Inversões especiais - Anexo 27" (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade para suplementações (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (16) 3.529,13 2.803,40 2.574,76 2.489,17 0,00 5.866,32 3.875,98 13.823,93 9.590,47 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Fronteira Sudoeste do 
País (17) 629,44 550,00 470,76 526,39 55,63 804,43 760,00 653,83 44,78 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Amazônia (18) 5.294,15 5.536,18 9.018,15 7.195,70 0,00 8.799,49 7.500,99 8.603,89 6.022,98 0,00
 Total por órgão  275.818,14 302.289,04 282.372,78 404.589,54 45.190,70 710.932,79 573.536,28 618.336,00 625.163,83 101.341,39

 
Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valor deflacionado a janeiro de cada ano – em Cr$ milhões 1963 

PLOA LOA Autorizado Executado S./Cred
 Congresso Nacional (3)  5.505,98 5.382,83 6.738,60 6.738,60 0,00

 Tribunal de Contas (1) (2)  995,42 890,25 690,26 1.117,24 0,00
 Presidência da República  27.465,76 27.997,55 21.704,31 18.037,57 6.111,40
 Conselho de Ministros (6)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Departamento Administrativo do Serviço Público  784,41 628,96 487,59 373,55 0,04
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Federal de Comércio Exterior /Conselho Nacional 
de Economia (7)  158,59 140,61 109,01 122,40 0,00
Conselho de Imigração e Colonização (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho Nacional do Petróleo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Conselho de Segurança Nacional  446,58 294,79 228,53 145,52 6,79
 Com.  de Read. dos Incapazes das F. Armadas  16,53 14,31 11,10 10,46 0,00
Comissão de Reparações de Guerra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Estado Maior Geral/EMFA (9)   180,80 133,13 103,21 74,92 0,03
 Ministério da Aeronáutica  61.452,83 50.751,46 41.432,86 41.924,51 15.427,00
 Ministério da Agricultura  33.133,87 44.876,69 35.671,83 27.490,74 15.129,92
 Ministério da Educação e Saúde (10)  112.104,24 96.003,97 74.632,12 54.340,45 370,10
 Ministério da Fazenda  276.649,09 172.741,65 305.502,11 365.695,96 45.431,01
 Ministério da Guerra  81.983,38 77.160,99 60.258,48 67.543,69 9.094,95
 Ministério da Justiça e Negócios Interiores  13.869,74 13.124,25 10.198,63 8.914,86 582,54
 Ministério da Marinha  48.541,00 42.605,48 33.069,92 41.243,54 3.039,20
 Ministério das Relações Exteriores  9.348,34 6.306,42 4.888,87 4.644,15 134,34
 Ministério da Saúde (10)  41.969,94 41.990,17 32.757,13 31.957,15 443,72
 Ministério do Trabalho, Ind. e Comércio (11)  80.577,96 36.897,44 28.603,70 29.335,45 4.243,30
 Ministério da Viação e Obras Públicas  326.566,57 318.260,98 255.276,27 226.911,91 51.400,92
 Órgãos transferidos para o Estado da Guanabara (12)  0,00 17.328,74 13.433,62 13.649,94 0,07
 Ministério da Indústria e Comércio (11)  2.319,33 2.657,81 2.144,29 1.984,56 954,42
 Ministério das Minas e Energia (13)  38.730,20 33.283,02 25.801,72 16.979,37 1.124,07
 Poder Judiciário (1)  8.475,86 7.898,65 6.418,88 9.069,46 7,16
Comissão do Vale do São Francisco (15) 8.192,70 8.085,72 6.268,23 2.767,71 0,00
Plano SALTE (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"Inversões especiais - Anexo 27" (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade para suplementações (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (16) 8.561,85 5.767,68 58.273,72 8.279,66 0,00
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Fronteira Sudoeste do 
País (17) 1.371,39 905,26 701,77 701,77 102,81
Superint do Plano de Valoriz. Econ da Amazônia (18) 13.182,56 12.398,80 9.611,82 10.328,86 1.114,77
 Total por órgão  1.202.584,92 1.024.527,62 1.035.018,57 990.384,02 154.718,55

 
Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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TABELA 36 - DESPESA POR ÓRGÃO - 1996/2003 - VALORES DEFLACIONADOS 
Valores deflacionados a janeiro de cada ano – em R$ milhões 1996 1997 
 PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 
01000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 699,16 675,13 794,57 764,04 759,84 732,38 n/d n/d 
02000 - SENADO FEDERAL 562,41 522,94 680,40 667,28 676,29 642,96 n/d n/d 
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 271,40 263,77 295,29 295,24 277,10 266,95 n/d n/d 
10000 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  (3) 104,67 92,92 104,52 89,39 118,37 66,04 n/d n/d 
11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 151,98 131,31 144,69 142,88 165,14 153,27 n/d n/d 
12000 - JUSTIÇA FEDERAL 1.194,29 1.109,19 1.110,38 954,38 1.604,76 1.536,80 n/d n/d 
13000 - JUSTIÇA MILITAR 67,99 62,39 62,45 60,79 78,62 75,34 n/d n/d 
14000 - JUSTIÇA ELEITORAL  (3) 601,18 604,12 820,85 789,02 1.574,11 793,62 n/d n/d 
15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO  (3) 2.189,59 2.014,04 2.043,90 2.015,12 3.506,48 2.359,89 n/d n/d 
16000 - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS 169,41 157,09 172,54 171,18 191,44 182,47 n/d n/d 
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d n/d 
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (7) 1.062,40 748,37 883,99 541,80 1.037,68 999,63 n/d n/d 
21000 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA (8) 4.084,46 3.952,97 4.054,83 3.446,92 4.126,71 3.985,59 n/d n/d 
22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO 4.472,22 4.756,79 4.640,76 4.191,46 3.873,99 3.736,16 n/d n/d 
24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.233,63 1.158,50 1.161,22 999,18 1.327,01 1.264,16 n/d n/d 
25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (2)  (4) (5) (6) 9.813,07 9.469,13 187.610,21 165.482,05 10.194,02 10.041,01 n/d n/d 
26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 10.102,78 9.860,55 11.598,33 10.356,03 10.683,94 10.376,41 n/d n/d 
27000 - MINISTÉRIO DO EXERCITO (8) 7.066,53 6.817,27 6.875,04 6.415,11 7.709,37 7.444,94 n/d n/d 
28000 - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO 
TURISMO (11) 986,70 953,51 969,89 429,91 1.030,85 1.034,41 n/d n/d 
30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 1.347,86 1.331,24 1.802,94 1.553,32 1.872,57 1.848,47 n/d n/d 
31000 - MINISTÉRIO DA MARINHA (8) 4.156,78 4.011,82 4.114,70 3.610,39 4.488,95 4.346,32 n/d n/d 
32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 352,25 335,91 485,65 422,04 347,18 330,61 n/d n/d 
33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 51.432,48 50.052,98 49.453,27 45.553,50 54.045,07 52.322,25 n/d n/d 
34000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 404,56 376,65 378,42 372,55 436,48 419,77 n/d n/d 
35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 477,25 449,81 487,24 452,37 489,63 471,69 n/d n/d 
36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 20.651,15 20.175,64 15.760,05 13.796,62 20.960,74 20.233,61 n/d n/d 
38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO 10.057,30 9.784,30 8.048,40 6.892,58 10.943,06 10.607,39 n/d n/d 
39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 5.304,05 5.560,38 6.069,30 3.382,03 5.007,96 5.530,29 n/d n/d 
41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 568,71 508,82 532,72 430,50 591,06 570,53 n/d n/d 
42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA 201,85 193,86 248,06 179,45 273,40 262,95 n/d n/d 
44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMB., REC. HIDRICOS E 
AMAZONIA LEGAL 1.367,43 1.651,70 1.666,65 1.163,59 1.557,03 1.885,33 n/d n/d 
46000 - MINISTÉRIO DA ADM.FEDERAL E REFORMA DO 
ESTADO (9) 168,24 144,67 429,32 372,90 130,90 123,57 n/d n/d 
47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
(9) 4.810,40 5.015,92 5.121,30 2.299,33 2.376,89 3.085,32 n/d n/d 
48000 - GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS 
ESPORTES 81,15 92,49 110,77 54,29 124,36 120,80 n/d n/d 
49000 – GAB. DO MIN. EXTRAORDINÁRIO DE POLITICA 0 0,00 0,00 0,00 2.688,16 2.597,95 n/d n/d 
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FUNDIÁRIA (12) 
51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO (10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d n/d 
52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d n/d 
53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d n/d 
54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d n/d 
55000 - MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d n/d 
56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d n/d 
58000 - MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d n/d 
59000 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d n/d 
71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO (1) (2) (4) 135.947,26 132.577,77 0,00 0,00 34.588,50 33.540,12 n/d n/d 
73000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTR. FED. E 
MUNICÍPIOS(2) (5) 30.890,16 30.228,23 0,00 0,00 30.899,41 30.079,85 n/d n/d 
74000 - OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (2) (6) 4.376,58 4.136,11 0,00 0,00 6.630,77 6.353,30 n/d n/d 
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  (3) 3.296,93 3.035,21 2.326,97 0,00 999,98 2.729,04 n/d n/d 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valores deflacionados a janeiro de cada ano – em R$ milhões 1998 1999 
PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 

01000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 989,82 961,11 1.059,90 1.042,66 1.092,24 1.034,82 1.115,87 1.089,39
02000 - SENADO FEDERAL 724,26 703,36 807,65 765,95 881,79 845,09 807,21 787,79
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 316,99 315,88 387,51 387,44 363,85 348,36 322,59 322,71
10000 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  (3) 108,83 102,36 102,16 91,46 127,33 112,21 99,20 87,39
11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 241,62 233,76 235,39 234,90 265,38 250,46 229,62 229,52
12000 - JUSTIÇA FEDERAL 2.269,34 2.207,65 1.838,26 1.803,68 2.880,59 2.018,35 1.866,71 1.833,54
13000 - JUSTIÇA MILITAR 93,94 90,18 99,80 99,17 99,70 94,38 86,28 86,45
14000 - JUSTIÇA ELEITORAL  (3) 1.245,13 1.192,49 1.242,54 1.211,67 1.126,98 1.055,63 1.035,49 1.021,42
15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO  (3) 3.268,42 3.154,08 3.528,11 3.517,10 3.395,43 3.232,74 3.262,46 3.253,77
16000 - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS 260,45 250,80 294,03 292,69 278,80 261,40 309,33 317,85
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (7) 988,35 878,97 840,14 726,52 920,91 790,10 1.875,32 1.127,71
21000 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA (8) 4.033,09 3.889,04 4.370,97 4.019,48 4.463,44 4.076,68 0,00 0,00
22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO 3.725,31 3.753,15 4.697,84 3.256,62 4.093,33 4.017,83 4.508,86 3.578,69
24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.302,71 1.264,26 1.281,93 992,91 1.220,50 1.056,33 1.459,72 1.289,55
25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (2)  (4) (5) (6) 10.501,03 9.396,62 7.216,38 5.160,82 10.081,16 9.533,34 7.519,55 5.279,98
26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 10.919,61 10.594,27 13.529,11 12.098,12 11.145,60 11.085,16 12.474,99 12.234,50
27000 - MINISTÉRIO DO EXERCITO (8) 7.600,79 7.332,37 8.341,06 8.068,04 9.427,27 8.691,12 0,00 0,00
28000 - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO 
TURISMO (11) 1.007,39 1.048,21 1.031,57 853,93 1.120,20 1.083,42 1.261,28 814,86
30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 3.065,52 2.998,02 2.576,85 2.175,31 2.343,69 2.320,61 2.312,72 2.029,27
31000 - MINISTÉRIO DA MARINHA (8) 4.508,10 4.355,28 5.279,14 4.735,26 5.156,54 4.705,54 0,00 0,00
32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 472,61 468,31 785,72 588,18 648,42 562,98 826,73 758,05
33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 59.671,30 57.544,85 60.800,68 60.512,02 65.695,22 64.549,02 60.484,05 60.345,85
34000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 552,51 531,58 632,86 621,09 572,41 534,93 489,14 487,01
35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 593,73 563,48 554,63 516,93 555,39 499,57 718,65 716,08
36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 19.745,76 19.501,69 19.033,47 17.481,29 20.178,27 19.555,36 18.988,55 18.042,42
38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO 10.039,13 9.709,25 9.621,80 8.199,28 9.604,41 8.519,57 8.251,83 7.700,33
39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 5.175,81 5.808,74 6.578,28 4.817,48 5.771,94 5.719,06 5.113,67 3.963,40
41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 1.011,29 3.161,65 5.450,83 609,16 871,05 694,92 708,56 652,36
42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA 258,30 274,00 266,45 195,80 269,50 263,73 243,92 206,66
44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMB., REC. HIDRICOS E 
AMAZONIA LEGAL 1.751,06 2.145,81 2.218,24 1.684,40 1.777,69 1.823,15 670,12 576,15
46000 - MINISTÉRIO DA ADM.FEDERAL E REFORMA DO 
ESTADO (9) 172,42 219,85 131,73 100,60 187,97 153,53 0,00 1,14
47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
(9) 2.737,26 3.408,47 4.020,39 2.639,65 2.985,97 2.968,00 1.067,50 832,05
48000 - GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS 
ESPORTES 85,90 160,92 159,46 112,26 0,00 0,00 0,00 0,00
49000 – GAB. DO MIN. EXTRAORDINÁRIO DE POLITICA 
FUNDIÁRIA (12) 2.763,05 2.243,04 2.339,63 1.931,58 2.137,04 1.400,45 1.543,73 1.354,32
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51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO (10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,38 247,76
52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.312,83 16.466,50
53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.947,84 1.735,87
54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55000 - MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58000 - MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59000 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO (1) (2) (4) 76.046,91 71.499,75 135.497,36 115.838,82 89.744,50 91.903,15 136.198,19 108.069,97
73000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTR. FED. E 
MUNICÍPIOS(2) (5) 32.571,41 31.563,54 33.341,11 32.697,68 32.751,32 31.222,29 32.510,61 32.260,54
74000 - OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (2) (6) 9.563,53 9.251,16 12.707,36 6.548,53 10.039,79 9.694,14 10.955,31 7.439,78
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  (3) 2.476,65 1.611,05 0,00 0,00 877,47 1.048,56 11,90 0,00

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valores deflacionados a janeiro de cada ano – em R$ milhões 2000 2001 
PLOA LOA Autorizado Executado PLOA LOA Autorizado Executado 

01000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 1.223,24 1.148,70 1.192,44 1.160,37 1.532,93 1.523,41 1.451,84 1.399,64
02000 - SENADO FEDERAL 944,18 886,19 877,92 841,39 991,80 997,26 1.048,53 1.008,31
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 401,85 372,40 362,44 361,82 423,57 435,29 437,66 431,66
10000 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  (3) 146,51 133,41 137,61 122,99 162,23 157,79 166,82 161,00
11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 306,16 280,64 278,24 276,95 290,29 281,92 317,11 312,98
12000 - JUSTIÇA FEDERAL 2.721,78 2.143,17 2.625,07 2.585,47 2.679,11 2.624,97 3.093,75 3.071,20
13000 - JUSTIÇA MILITAR 108,46 98,98 115,25 115,08 108,35 105,32 121,74 120,26
14000 - JUSTIÇA ELEITORAL  (3) 1.350,09 1.273,85 1.386,91 1.353,19 1.260,52 1.259,84 1.281,15 1.255,31
15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO  (3) 3.907,76 3.550,57 4.113,72 4.102,31 4.507,57 4.371,15 4.433,48 4.392,78
16000 - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS 391,60 361,29 410,17 410,30 371,77 369,89 405,63 401,97
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (7) 731,34 1.706,62 1.745,83 1.222,97 1.187,52 2.199,31 2.129,23 1.543,04
21000 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO 4.597,22 4.668,84 4.687,40 3.791,88 5.005,89 5.179,56 5.918,63 3.518,00
24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.824,71 1.708,12 1.899,23 1.603,48 2.589,80 2.475,25 2.387,80 1.914,00
25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (2)  (4) (5) (6) 12.423,86 8.070,78 8.215,66 3.284,63 12.145,47 12.192,87 11.983,64 7.503,89
26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 13.430,84 14.262,10 15.671,33 15.395,43 15.844,37 15.954,94 15.773,49 13.666,98
27000 - MINISTÉRIO DO EXERCITO (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28000 - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO 
TURISMO (11) 1.057,05 1.000,76 1.014,00 808,02 1.109,00 1.120,08 1.188,14 733,67
30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 2.677,44 2.368,68 3.105,71 2.777,20 3.892,83 3.866,77 3.515,32 3.264,80
31000 - MINISTÉRIO DA MARINHA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 805,79 2.414,04 3.209,58 3.019,45 1.153,38 1.023,39 1.125,58 697,28
33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 76.084,22 70.302,23 72.750,91 72.262,91 84.086,70 84.779,38 82.700,60 82.198,64
34000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 588,33 544,69 726,82 724,70 835,43 830,95 900,88 890,30
35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 745,73 699,25 784,35 814,16 831,33 765,87 959,18 964,43
36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 21.289,53 20.371,76 22.671,37 21.339,85 25.540,59 25.856,94 25.743,91 24.757,85
38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO 10.277,23 9.832,43 10.038,66 9.494,16 10.877,55 11.440,77 11.261,25 11.101,73
39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 6.081,92 7.669,34 7.833,91 5.230,85 6.470,45 6.925,99 6.932,51 5.531,65
41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 926,31 854,46 837,75 701,51 2.126,71 2.070,26 2.221,84 778,66
42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA 253,69 286,63 313,38 259,59 259,05 339,19 348,41 303,42
44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMB., REC. HIDRICOS E 
AMAZONIA LEGAL 691,08 728,65 860,28 629,40 1.080,69 1.174,23 1.157,28 875,16
46000 - MINISTÉRIO DA ADM.FEDERAL E REFORMA DO 
ESTADO (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
(9) 1.591,39 1.463,28 1.593,57 1.424,41 1.484,66 1.421,03 1.437,17 1.333,77
48000 - GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS 
ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49000 – GAB. DO MIN. EXTRAORDINÁRIO DE POLITICA 
FUNDIÁRIA (12) 1.922,80 1.766,45 1.779,69 1.501,95 1.897,39 1.926,83 1.908,75 1.624,06
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51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO (10) 254,18 516,28 535,09 397,03 387,88 829,77 794,43 592,16
52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA (8) 21.061,13 19.440,14 20.925,22 20.032,29 20.588,87 19.161,66 23.329,18 23.236,80
53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (10) 3.970,19 4.819,69 5.003,37 4.305,11 4.285,66 5.115,47 6.283,77 5.004,22
54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55000 - MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58000 - MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59000 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO (1) (2) (4) 155.315,68 144.442,65 140.092,01 79.186,79 144.275,96 132.279,06 131.496,38 100.227,05
73000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTR. FED. E 
MUNICÍPIOS(2) (5) 41.385,84 39.726,88 41.855,81 41.646,44 47.251,74 48.103,64 47.544,78 47.461,07
74000 - OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (2) (6) 8.547,20 7.879,69 7.830,11 7.082,76 9.237,44 8.992,94 13.622,71 12.235,72
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  (3) 1.847,14 1.190,46 2,20 0,00 3.409,34 1.788,48 401,27 0,00

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valores deflacionados a janeiro de cada ano – em R$ milhões 2002 2003 
PLOA LOA Autorizado Executado PLOA (3) LOA Autorizado Executado 

01000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 1.705,55 1.657,15 1.641,63 1.598,45 2.227,97 1.934,36 1.993,18 1.956,98
02000 - SENADO FEDERAL 1.207,26 1.165,27 1.190,82 1.144,17 1.666,04 1.454,44 1.629,36 1.582,68
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 498,05 507,62 539,32 535,36 717,08 627,62 609,18 593,42
10000 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  (3) 168,04 160,01 157,99 146,60 231,15 194,58 200,13 193,09
11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 351,29 331,99 359,81 355,15 485,45 408,64 400,25 391,94
12000 - JUSTIÇA FEDERAL 2.882,65 2.765,96 3.512,83 3.405,73 4.367,90 3.721,53 3.869,19 3.740,76
13000 - JUSTIÇA MILITAR 126,03 119,37 136,71 135,80 200,86 169,08 164,33 158,44
14000 - JUSTIÇA ELEITORAL  (3) 1.659,23 1.600,54 1.779,71 1.737,85 1.891,62 1.678,17 1.644,19 1.574,26
15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO  (3) 4.592,99 4.344,46 4.613,39 4.580,30 5.985,39 5.132,42 5.202,22 5.167,74
16000 - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS 470,16 453,72 480,34 474,92 673,60 567,02 622,97 622,87
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (7) 1.189,62 2.215,78 2.191,80 1.580,09 1.589,04 4.598,45 3.009,95 2.010,38
21000 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO 5.131,45 5.184,95 5.069,98 3.606,10 6.700,72 5.857,75 5.771,61 4.100,10
24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.597,63 2.582,54 2.620,18 1.940,48 3.781,95 3.326,83 3.350,01 2.578,94
25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (2)  (4) (5) (6) 8.163,08 7.646,85 12.012,77 3.111,07 11.413,32 9.762,05 10.480,25 8.616,71
26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 17.226,63 19.877,04 19.144,97 18.246,47 21.023,84 18.037,34 18.339,53 17.577,14
27000 - MINISTÉRIO DO EXERCITO (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28000 - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO 
TURISMO (11) 1.202,38 1.197,96 1.237,32 874,01 1.349,32 1.196,31 1.341,75 830,50
30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 3.823,50 3.676,23 3.891,29 3.426,07 4.772,85 4.318,69 4.031,13 3.629,41
31000 - MINISTÉRIO DA MARINHA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 1.610,06 5.488,16 7.171,82 6.575,11 3.035,69 2.956,80 2.821,10 1.372,26
33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 96.503,41 95.211,73 92.625,82 92.115,90 130.069,58 109.800,37 112.979,25 112.823,90
34000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 976,29 920,02 1.046,07 1.038,24 1.708,53 1.456,72 1.424,70 1.409,19
35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 987,47 974,82 1.181,81 1.330,08 1.244,28 1.052,36 1.294,12 1.243,60
36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 28.465,43 28.551,45 27.655,00 25.454,24 33.809,34 30.590,98 30.244,26 29.323,92
38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO 14.304,53 14.167,63 14.241,20 13.908,24 22.455,34 20.748,25 21.051,66 16.579,91
39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 7.669,77 8.919,68 10.054,65 6.964,18 10.885,24 12.460,82 11.202,22 4.402,53
41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 2.876,41 2.792,18 2.628,00 899,94 2.485,03 2.114,00 1.978,13 988,59
42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA 293,06 391,28 383,73 255,39 353,55 388,57 385,58 266,58
44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMB., REC. HIDRICOS E 
AMAZONIA LEGAL 1.160,62 1.604,81 1.535,54 890,44 1.233,85 1.388,09 1.458,98 852,53
46000 - MINISTÉRIO DA ADM.FEDERAL E REFORMA DO 
ESTADO (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
(9) 3.604,16 3.456,37 1.590,16 1.457,49 4.106,94 3.451,36 1.717,80 1.600,37
48000 - GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS 
ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49000 – GAB. DO MIN. EXTRAORDINÁRIO DE POLITICA 
FUNDIÁRIA (12) 2.356,19 2.454,45 2.180,31 1.807,75 2.369,66 2.144,71 2.237,05 1.866,14
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51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO (10) 391,79 812,84 739,01 504,33 423,00 750,07 368,90 174,24
52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA (8) 27.012,22 26.205,56 26.803,38 26.167,78 33.052,63 28.084,66 27.965,33 25.059,10
53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (10) 5.293,90 6.835,05 6.789,24 4.546,83 5.921,84 6.617,23 6.836,86 4.132,73
54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,51 143,06
55000 - MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL (14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.572,20 5.386,71
56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.094,87 1.471,63
58000 - MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59000 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO (1) (2) (4) 114.606,36 112.682,91 121.604,75 117.912,11 171.465,22 144.336,10 167.640,31 136.534,48
73000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTR. FED. E 
MUNICÍPIOS(2) (5) 55.480,96 51.599,24 49.370,52 53.691,24 65.454,36 61.535,05 65.023,79 64.920,19
74000 - OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (2) (6) 9.543,64 9.267,44 8.596,14 6.847,46 17.469,58 14.955,56 14.645,82 12.912,06
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  (3) 3.841,01 2.118,88 51,90 0,00 2.362,08 6.084,28 1.024,14 0,00

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valores deflacionados a janeiro de cada ano – em R$ milhões 2004 2005 
PLOA LOA Autorizado Executado PLOA (3) LOA Autorizado Executado 

01000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 2.237,32 2.185,39 2.153,24 2.123,03 2.551,54 2.477,54 2.616,75 2.432,50
02000 - SENADO FEDERAL 1.856,44 1.817,28 1.916,88 1.869,63 2.498,95 2.435,31 2.562,66 2.224,80
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 652,38 632,87 612,68 605,85 795,50 782,64 776,56 699,88
10000 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  (3) 218,47 223,67 220,24 217,93 303,38 302,43 302,60 273,63
11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 446,20 431,48 434,89 433,43 595,04 575,43 600,63 498,36
12000 - JUSTIÇA FEDERAL 4.911,64 4.601,03 4.048,00 4.030,83 5.858,23 5.701,35 5.627,54 5.200,08
13000 - JUSTIÇA MILITAR 191,89 185,49 177,76 176,37 187,47 181,45 203,26 186,77
14000 - JUSTIÇA ELEITORAL  (3) 2.346,71 2.311,98 2.373,19 2.294,67 2.544,15 2.481,76 2.499,27 2.281,23
15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO  (3) 6.051,61 5.877,94 6.035,09 6.018,15 6.831,62 6.638,31 7.014,87 6.262,63
16000 - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS 739,13 716,75 747,94 746,25 860,71 852,32 918,27 821,84
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (7) 2.352,83 6.878,35 2.984,42 2.699,75 2.802,79 3.041,68 3.026,39 2.432,54
21000 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO 7.587,58 7.488,33 6.640,47 3.167,98 5.173,76 5.317,65 5.539,24 4.173,97
24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.837,01 3.774,22 3.719,37 2.772,27 4.485,87 5.128,32 5.080,96 3.561,34
25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (2)  (4) (5) (6) 8.907,97 8.606,97 9.764,16 8.640,05 10.421,88 10.538,44 10.936,45 9.526,01
26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 19.459,67 17.303,14 18.389,25 17.321,87 21.263,87 21.022,57 22.156,07 19.873,01
27000 - MINISTÉRIO DO EXERCITO (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28000 - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO 
TURISMO (11) 855,53 846,71 1.050,98 670,22 898,70 909,50 1.026,87 739,74
30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 4.081,14 4.009,37 4.253,86 4.042,44 5.185,31 5.120,00 5.333,73 4.626,80
31000 - MINISTÉRIO DA MARINHA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 3.106,45 2.925,72 2.869,20 610,39 3.827,94 4.307,51 4.456,89 844,54
33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 133.883,89 129.466,71 125.793,31 125.158,48 149.788,92 145.949,02 153.658,34 152.881,36
34000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 1.527,07 1.492,82 1.521,66 1.501,00 1.804,92 1.774,98 1.970,76 1.744,17
35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 1.324,84 1.285,16 1.745,85 1.352,19 1.631,18 1.572,00 1.828,20 1.649,88
36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 37.020,01 36.528,67 36.000,77 34.417,41 40.345,06 40.542,75 42.598,05 39.827,96
38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO 27.683,87 27.334,18 26.814,40 18.290,03 30.350,20 30.462,43 31.285,83 23.184,18
39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 9.485,50 8.579,20 9.400,08 4.611,31 7.076,12 9.499,64 10.118,78 8.092,12
41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 2.197,28 2.124,91 2.075,48 1.014,89 3.214,93 3.624,91 3.632,68 1.078,33
42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA 356,75 464,46 493,30 375,59 453,40 633,17 665,62 538,42
44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMB., REC. HIDRICOS E 
AMAZONIA LEGAL 1.526,34 1.517,52 1.671,30 1.039,64 1.966,55 2.136,91 2.227,26 1.140,06
46000 - MINISTÉRIO DA ADM.FEDERAL E REFORMA DO 
ESTADO (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
(9) 5.351,21 5.177,46 1.331,43 860,72 3.463,44 4.304,69 2.182,21 1.764,23
48000 - GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS 
ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49000 – GAB. DO MIN. EXTRAORDINÁRIO DE POLITICA 
FUNDIÁRIA (12) 1.506,10 1.521,01 2.383,58 2.141,09 2.521,05 2.494,26 3.282,68 2.879,28
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51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO (10) 135,58 358,20 361,83 256,01 175,63 631,75 680,23 420,17
52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA (8) 28.944,34 28.068,98 29.031,10 26.949,70 32.936,24 32.273,79 34.723,23 32.823,24
53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (10) 4.792,24 5.400,82 5.695,20 5.020,42 6.207,78 7.070,60 7.821,10 6.717,08
54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO (13) 241,14 494,90 478,83 361,66 343,25 1.040,30 1.029,04 734,51
55000 - MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL (14) 9.163,34 8.188,86 13.505,27 13.058,99 16.237,15 15.961,44 15.873,55 15.619,89
56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (13) 1.810,26 2.568,18 2.797,87 1.910,39 2.135,62 4.057,99 4.462,47 2.795,38
58000 - MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59000 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO (1) (2) (4) 181.651,93 175.491,75 182.684,17 135.408,14 177.604,16 170.512,47 173.272,94 135.026,01
73000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTR. FED. E 
MUNICÍPIOS(2) (5) 67.236,75 73.553,58 69.821,02 69.649,75 77.617,20 89.237,08 95.460,05 95.165,36
74000 - OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (2) (6) 24.935,71 23.955,14 23.440,03 10.484,66 24.274,37 23.630,53 22.663,55 11.502,32
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  (3) 7.410,89 4.656,77 3.851,19 0,00 5.730,12 5.343,03 3.432,69 0,00

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valores deflacionados a janeiro de cada ano – em R$ milhões 2006 2007 

PLOA LOA Autorizado Executado PLOA (3) LOA Autorizado Executado 
01000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 3.008,05 2.973,14 3.085,73 2.921,65 3.466,30 3.387,60 3.306,91 3.068,05
02000 - SENADO FEDERAL 2.417,48 2.389,07 2.680,26 2.534,52 2.742,82 2.704,74 2.689,12 2.503,88
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 870,43 864,12 1.018,65 982,48 1.068,53 1.069,74 1.044,25 1.035,48
10000 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  (3) 324,05 316,75 320,05 304,88 411,02 441,67 449,21 440,21
11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 612,55 597,08 616,31 609,53 897,79 877,38 826,44 820,92
12000 - JUSTIÇA FEDERAL 7.072,24 6.948,98 6.806,39 6.699,04 8.289,37 8.145,38 7.739,23 7.655,71
13000 - JUSTIÇA MILITAR 224,53 218,53 228,49 222,53 268,56 262,45 266,71 254,82
14000 - JUSTIÇA ELEITORAL  (3) 3.124,33 3.056,61 3.145,16 3.082,86 3.173,42 3.139,77 3.168,02 3.087,37
15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO  (3) 8.072,54 7.921,29 8.466,20 8.414,52 9.302,55 9.111,83 8.950,91 8.793,53
16000 - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS 959,05 941,97 1.015,48 1.010,38 1.165,93 1.147,93 1.123,36 1.121,39
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (7) 3.012,24 2.948,63 3.152,63 2.756,03 3.402,43 3.443,03 4.478,47 3.902,81
21000 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO 5.496,04 5.755,81 6.012,59 4.448,65 6.091,08 6.483,88 6.557,85 4.568,90
24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 4.922,50 5.055,16 5.134,06 4.031,11 5.255,65 5.199,96 5.317,73 4.426,63
25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (2)  (4) (5) (6) 10.508,84 10.331,86 11.757,60 11.095,44 13.424,38 13.145,47 14.762,55 13.200,72
26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 21.641,99 21.671,08 24.685,11 23.714,88 27.015,20 27.579,85 28.772,67 28.023,17
27000 - MINISTÉRIO DO EXERCITO (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28000 - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO 
TURISMO (11) 958,36 1.002,32 1.106,14 766,53 1.079,13 1.121,67 1.369,88 1.103,92
30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 5.187,63 5.153,30 6.122,39 5.652,01 6.747,88 6.863,30 7.478,51 6.814,76
31000 - MINISTÉRIO DA MARINHA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 4.078,95 4.489,26 4.315,56 771,58 5.994,07 5.393,92 5.358,13 924,77
33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 170.697,35 167.534,10 173.863,82 173.331,79 194.734,66 190.314,63 188.338,36 187.735,35
34000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 2.368,46 2.372,75 2.349,94 2.254,10 2.809,77 2.915,99 2.855,90 2.563,82
35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 1.609,96 1.593,47 1.627,94 1.522,37 1.955,67 1.953,51 1.920,03 1.601,78
36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 44.332,16 44.276,15 45.774,00 43.920,99 47.479,12 49.699,23 51.729,95 48.294,60
38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO 32.950,28 32.898,76 34.719,73 27.650,95 35.939,39 35.278,29 35.457,88 30.089,53
39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 7.448,23 8.176,34 9.567,12 7.948,74 9.046,12 10.768,51 14.026,50 12.348,95
41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 3.905,17 3.986,59 4.003,77 1.094,64 4.414,91 4.568,02 4.783,51 1.538,79
42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA 595,22 714,74 780,65 655,34 710,92 915,79 1.052,07 803,88
44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMB., REC. HIDRICOS E 
AMAZONIA LEGAL 2.102,91 2.199,83 2.368,42 1.308,89 2.902,78 2.742,37 2.733,06 1.433,62
46000 - MINISTÉRIO DA ADM.FEDERAL E REFORMA DO 
ESTADO (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
(9) 5.102,93 8.701,16 2.607,26 2.361,82 5.833,45 5.698,95 4.570,84 3.764,94
48000 - GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS 
ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49000 – GAB. DO MIN. EXTRAORDINÁRIO DE POLITICA 
FUNDIÁRIA (12) 3.003,58 3.045,88 3.707,95 3.246,26 3.168,75 3.296,48 4.023,92 3.705,98
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51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO (10) 393,37 886,46 1.010,46 731,66 458,16 923,61 1.538,51 1.381,50
52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA (8) 35.740,34 36.081,97 38.068,36 35.371,57 39.887,33 40.122,66 40.715,55 38.933,66
53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (10) 6.717,99 7.355,68 7.709,42 6.635,23 6.922,76 8.218,87 10.580,36 9.554,74
54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO (13) 352,59 1.272,56 1.687,18 1.427,38 719,40 1.801,64 2.052,22 1.739,36
55000 - MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL (14) 19.363,61 21.282,64 22.398,21 21.364,83 24.608,39 24.316,92 24.272,08 24.124,81
56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (13) 2.310,34 3.884,45 5.058,48 3.677,72 2.678,88 4.894,98 8.884,75 6.974,69
58000 - MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59000 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO (1) (2) (4) 272.108,97 264.769,53 311.554,33 267.577,98 245.321,28 239.744,73 274.378,59 235.209,26
73000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTR. FED. E 
MUNICÍPIOS(2) (5) 93.898,16 100.356,61 101.127,53 101.116,27 115.282,74 114.821,04 112.294,50 112.236,61
74000 - OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (2) (6) 18.571,08 18.325,60 20.637,72 16.557,54 23.775,05 20.566,20 21.704,27 12.965,13
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  (3) 10.321,89 10.881,59 7.412,55 0,00 7.249,77 7.309,94 6.707,85 0,00

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valores deflacionados a janeiro de cada ano – em R$ milhões 2008 2009 
PLOA LOA Autorizado Executado PLOA (3) LOA Autorizado Executado 

01000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 3.739,34 3.721,80 3.543,69 3.124,30 3.613,95 3.532,81 3.532,08 3.231,09
02000 - SENADO FEDERAL 2.916,33 2.677,36 2.716,72 2.638,30 2.832,59 2.742,98 2.772,20 2.642,99
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 1.156,94 1.055,05 1.093,79 1.087,93 1.294,12 1.283,36 1.297,18 1.291,00
10000 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  (3) 537,54 479,32 457,22 440,48 586,64 576,70 584,66 551,51
11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 852,93 786,86 751,16 749,98 875,74 869,45 932,26 922,29
12000 - JUSTIÇA FEDERAL 9.922,71 9.208,26 8.900,22 8.844,89 11.519,98 11.373,51 11.677,88 11.599,79
13000 - JUSTIÇA MILITAR 308,02 285,46 275,42 271,47 319,31 314,30 324,17 318,01
14000 - JUSTIÇA ELEITORAL  (3) 4.666,19 4.247,69 4.139,65 4.051,68 4.225,18 4.171,34 4.447,23 4.322,20
15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO  (3) 10.994,29 10.236,56 9.840,08 9.763,30 12.116,88 12.012,64 12.201,39 12.116,48
16000 - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS 1.312,60 1.201,74 1.161,47 1.161,46 1.401,70 1.395,36 1.436,73 1.433,92
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (7) 5.888,76 5.439,62 6.414,38 5.223,52 6.741,31 6.737,99 8.393,27 7.412,41
21000 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO 6.714,60 6.958,47 7.137,61 5.055,44 7.123,34 7.639,00 9.832,10 8.978,42
24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.866,41 5.895,87 6.100,77 4.927,92 6.200,26 5.978,67 6.669,46 5.887,23
25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (2)  (4) (5) (6) 15.136,74 14.234,13 16.075,58 14.456,90 20.079,85 19.359,17 19.276,52 17.075,78
26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 32.978,34 31.714,04 33.153,78 31.434,19 42.015,55 40.524,63 45.765,64 42.244,25
27000 - MINISTÉRIO DO EXERCITO (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28000 - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO 
TURISMO (11) 1.288,92 1.375,01 1.339,96 927,53 1.473,28 1.595,82 1.793,66 1.200,71
30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 8.370,96 8.048,80 8.786,01 7.910,53 9.439,55 9.236,99 9.719,86 8.935,29
31000 - MINISTÉRIO DA MARINHA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 5.733,42 5.884,80 5.990,78 1.072,96 8.388,20 7.107,21 7.404,63 1.362,31
33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 220.420,57 209.474,70 201.841,14 200.933,82 242.695,34 239.909,14 243.905,22 240.679,33
34000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 3.335,00 3.052,73 3.020,64 2.953,60 3.381,44 3.341,30 3.381,03 3.299,69
35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 2.085,26 1.739,11 1.799,08 1.997,42 2.132,52 1.892,01 2.119,30 1.781,14
36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 54.697,09 52.578,49 54.021,29 51.522,21 60.093,42 59.519,47 65.013,75 63.578,51
38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO 39.367,18 38.115,07 38.920,80 33.668,09 43.340,28 42.032,37 46.745,80 42.635,92
39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 12.135,73 12.735,21 14.396,39 11.641,59 12.898,72 12.973,39 16.868,87 15.050,16
41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 4.383,47 4.947,61 4.767,55 1.195,14 6.326,94 6.266,08 6.616,03 1.422,00
42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA 1.092,14 1.155,62 1.270,66 935,53 1.193,15 1.361,02 1.404,64 1.235,21
44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMB., REC. HIDRICOS E 
AMAZONIA LEGAL 2.917,63 2.953,16 3.007,53 1.464,39 3.761,17 3.532,62 3.560,83 1.694,31
46000 - MINISTÉRIO DA ADM.FEDERAL E REFORMA DO 
ESTADO (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
(9) 12.139,54 8.583,37 3.909,60 2.965,10 12.332,46 11.461,46 4.773,45 3.761,10
48000 - GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS 
ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49000 – GAB. DO MIN. EXTRAORDINÁRIO DE POLITICA 
FUNDIÁRIA (12) 4.162,92 3.772,28 4.498,89 3.218,91 4.658,70 4.691,79 4.661,96 3.813,82
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51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO (10) 301,15 1.152,44 1.340,49 919,56 391,18 1.400,52 1.482,65 995,17
52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA (8) 45.098,08 42.729,58 45.744,98 42.695,44 52.723,81 51.381,91 55.875,05 51.829,44
53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (10) 10.223,00 11.172,95 12.849,14 11.239,19 11.760,87 12.961,61 14.977,44 13.726,48
54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO (13) 568,79 2.667,92 2.881,82 2.250,30 559,81 3.028,15 2.981,24 2.512,88
55000 - MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL (14) 30.096,57 28.602,17 27.729,58 27.464,84 33.485,11 32.698,85 34.696,59 33.690,79
56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (13) 5.737,55 6.761,21 8.310,64 6.561,54 8.063,10 10.151,43 15.477,98 14.043,25
58000 - MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,54 24,88
59000 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO (1) (2) (4) 257.566,39 238.929,75 326.226,81 279.236,29 235.568,34 230.401,37 445.017,38 381.535,19
73000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTR. FED. E 
MUNICÍPIOS(2) (5) 134.790,08 134.562,52 136.083,85 136.027,58 160.316,59 155.253,33 159.800,74 137.921,78
74000 - OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (2) (6) 25.645,33 21.660,41 21.394,51 12.096,58 25.629,00 26.768,33 25.624,50 16.212,65
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  (3) 8.256,52 5.115,17 3.471,66 0,00 9.153,42 8.423,11 3.340,40 0,00

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valores deflacionados a janeiro de cada ano – em R$ milhões 2010 2011 
PLOA LOA Autorizado Executado PLOA (3) LOA Autorizado Executado 

01000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 3.444,56 3.825,57 3.645,31 3.370,56 4.303,64 4.225,18 3.897,21 3.742,10
02000 - SENADO FEDERAL 2.786,21 3.049,56 2.982,33 2.870,74 3.496,82 3.345,24 3.082,61 3.012,08
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 1.344,95 1.333,50 1.270,77 1.263,75 1.414,11 1.354,82 1.248,54 1.241,42
10000 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  (3) 487,46 510,94 494,52 454,90 521,23 503,02 464,67 415,21
11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 881,56 886,66 848,64 837,71 969,72 942,24 879,55 862,75
12000 - JUSTIÇA FEDERAL 6.743,61 6.778,11 6.514,41 6.415,01 7.189,76 6.917,43 6.501,17 6.414,67
13000 - JUSTIÇA MILITAR 353,07 349,49 333,80 324,97 379,78 361,14 338,79 331,40
14000 - JUSTIÇA ELEITORAL  (3) 5.225,45 5.205,60 4.973,02 4.828,68 4.594,36 4.496,35 4.200,43 4.117,78
15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO  (3) 11.948,75 11.872,61 11.545,53 11.461,49 12.975,64 12.418,73 11.765,82 11.645,38
16000 - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS 1.556,89 1.558,24 1.507,03 1.504,51 1.705,31 1.641,51 1.575,64 1.562,63
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 195,31 193,07 152,30 141,53 209,19 195,31 159,21 139,09
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (7) 7.167,01 7.351,08 8.253,74 7.380,16 7.528,64 7.369,85 7.489,60 6.255,36
21000 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO 7.899,16 8.995,26 9.237,93 7.646,17 8.515,64 9.291,56 9.317,91 7.474,68
24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 6.767,20 7.603,64 7.507,56 7.111,58 7.676,05 7.448,21 6.775,02 6.034,81
25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (2)  (4) (5) (6) 19.411,66 19.084,04 20.104,08 17.441,20 20.719,42 19.695,77 20.208,22 18.006,50
26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 50.386,47 50.902,61 55.328,36 51.663,80 65.798,94 63.707,15 63.049,82 59.033,42
27000 - MINISTÉRIO DO EXERCITO (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28000 - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO 
TURISMO (11) 1.454,78 1.628,00 1.788,95 1.213,02 1.860,85 1.782,47 1.791,09 1.194,07
30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 9.568,57 9.996,87 10.475,29 9.248,58 11.585,71 11.235,56 11.313,22 8.900,58
31000 - MINISTÉRIO DA MARINHA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 7.118,45 7.182,71 7.027,85 1.347,74 6.043,17 7.958,36 7.524,93 1.378,95
33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 256.981,65 258.408,70 255.729,32 254.978,19 302.474,60 290.977,65 273.289,71 272.128,63
34000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 3.561,78 3.603,67 3.437,57 3.377,55 3.874,19 3.845,70 3.590,94 3.513,45
35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 2.171,45 2.145,87 2.339,39 2.035,52 2.305,67 2.213,84 2.323,83 2.006,60
36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 63.203,47 66.703,27 66.507,63 64.160,34 78.081,73 77.149,36 74.561,02 72.406,38
38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO 46.969,13 46.523,59 45.408,03 44.580,09 51.904,17 49.552,60 51.387,36 49.786,49
39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 16.955,37 17.648,18 20.250,22 17.939,15 22.199,33 21.299,47 20.579,43 16.993,20
41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 3.065,56 3.010,16 3.244,59 1.752,64 4.586,78 4.379,44 4.179,13 1.616,68
42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA 1.381,70 2.221,34 2.174,08 1.418,78 1.736,91 1.859,04 1.999,21 1.516,32
44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMB., REC. HIDRICOS E 
AMAZONIA LEGAL 3.513,81 3.521,71 3.689,35 1.875,08 3.119,06 3.338,86 3.414,25 2.086,96
46000 - MINISTÉRIO DA ADM.FEDERAL E REFORMA DO 
ESTADO (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
(9) 17.620,26 18.655,51 5.662,65 4.890,73 17.110,19 16.322,74 4.643,82 3.646,01
48000 - GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS 
ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49000 – GAB. DO MIN. EXTRAORDINÁRIO DE POLITICA 
FUNDIÁRIA (12) 4.579,21 4.509,39 4.850,39 3.536,14 4.528,03 4.453,57 4.435,64 3.438,71
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51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO (10) 412,52 1.518,57 1.981,45 989,22 1.353,96 2.470,41 2.596,09 1.096,67
52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA (8) 58.298,56 58.450,72 59.921,79 56.928,63 63.339,02 61.402,36 59.535,79 56.964,84
53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (10) 4.965,32 6.037,33 8.745,57 7.009,46 4.435,77 5.541,75 7.043,22 4.465,33
54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO (13) 867,22 4.238,80 4.025,50 2.255,62 907,46 3.715,36 3.437,84 1.205,65
55000 - MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL (14) 39.175,58 38.926,29 37.868,63 37.556,48 44.159,42 42.997,39 42.696,29 42.332,39
56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (13) 13.036,14 15.251,14 15.332,03 12.481,10 20.480,90 22.081,15 20.515,26 15.928,68
58000 - MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA 489,79 803,68 737,48 300,74 397,97 553,28 516,06 190,22
59000 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 24,28 29,10 30,63 27,16 102,65 97,61 81,46 42,19
71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO (1) (2) (4) 288.355,97 277.677,63 322.188,15 258.648,92 302.250,10 288.060,83 284.435,76 222.874,94
73000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTR. FED. E 
MUNICÍPIOS(2) (5) 154.039,29 156.314,84 150.483,30 141.868,73 183.392,86 178.773,64 167.606,23 160.503,03
74000 - OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (2) (6) 28.987,19 30.253,02 29.669,79 23.145,05 34.545,16 33.153,35 31.462,01 27.483,79
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  (3) 9.588,93 5.026,62 1.748,08 0,00 12.404,68 6.748,33 5.022,47 0,00

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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Valores deflacionados a janeiro de cada ano – em R$ milhões 2012 2013 
PLOA LOA Autorizado Executado PLOA (3) LOA Autorizado Executado 

01000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS 4.293,52 4.234,17 4.295,81 3.829,53 5.020,55 4.974,03 4.883,36 4.600,83
02000 - SENADO FEDERAL 3.394,19 3.352,10 3.360,50 3.193,31 3.566,80 3.539,31 3.595,78 3.317,66
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 1.393,01 1.376,37 1.346,69 1.262,36 1.422,76 1.445,32 1.490,84 1.477,21
10000 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  (3) 519,01 525,21 519,12 401,98 529,12 519,81 524,09 473,69
11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 955,93 964,71 948,77 856,88 990,92 1.023,49 1.055,47 1.019,16
12000 - JUSTIÇA FEDERAL 7.352,35 7.279,85 7.236,66 6.677,52 7.866,44 7.764,04 7.957,88 7.875,85
13000 - JUSTIÇA MILITAR 394,91 388,21 396,82 372,53 437,44 429,74 442,28 429,67
14000 - JUSTIÇA ELEITORAL  (3) 5.266,89 5.398,86 5.402,15 4.640,59 4.851,20 4.954,84 5.060,73 4.742,93
15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO  (3) 13.730,01 13.525,96 13.575,19 12.519,18 14.495,03 14.358,17 14.826,80 14.521,72
16000 - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1.768,87 1.756,31 1.771,44 1.597,05 1.811,17 1.795,31 1.874,62 1.804,97
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 224,99 235,84 196,45 75,72 236,73 232,57 194,27 145,60
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (7) 7.526,21 7.778,77 10.378,66 5.891,71 10.338,48 11.814,56 11.988,00 9.269,58
21000 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO 8.851,97 10.376,93 10.905,86 6.728,33 9.356,84 10.566,24 11.405,35 9.236,02
24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 8.043,85 8.485,61 9.240,46 5.536,33 9.266,42 9.424,09 10.379,21 9.030,41
25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (2)  (4) (5) (6) 21.574,46 21.297,46 23.493,16 18.726,10 24.774,89 24.344,04 25.421,65 21.361,35
26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 73.542,40 74.280,37 81.900,43 60.461,78 80.619,50 81.286,80 90.498,98 82.832,33
27000 - MINISTÉRIO DO EXERCITO (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28000 - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO 
TURISMO (11) 3.224,78 3.364,76 3.415,47 1.424,90 2.587,62 2.747,70 2.794,43 1.582,27
30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 11.781,38 12.383,65 12.889,47 8.420,91 10.950,92 11.680,30 12.590,90 11.032,87
31000 - MINISTÉRIO DA MARINHA (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 8.060,23 8.036,33 7.888,68 1.342,16 10.744,44 10.896,37 10.855,63 1.904,95
33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 333.116,73 329.780,04 319.620,21 318.239,42 367.933,11 362.356,79 364.754,13 364.253,37
34000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 3.908,19 3.941,63 3.859,34 3.456,14 4.254,59 4.423,14 4.563,22 4.424,71
35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 2.084,24 2.069,63 2.547,96 2.393,77 2.287,27 2.247,03 2.566,65 2.478,99
36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 87.322,78 91.739,44 92.210,48 75.486,19 96.338,60 99.272,35 98.477,39 90.830,16
38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO 61.643,68 61.273,84 65.084,41 55.715,95 64.098,88 63.045,98 69.206,41 65.605,36
39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 20.716,78 22.388,47 27.291,45 8.855,31 21.455,47 21.412,60 20.698,43 18.616,40
41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 4.608,86 5.492,08 5.441,86 1.465,79 5.037,72 5.315,50 5.231,19 1.921,37
42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA 1.811,29 2.115,91 2.902,18 976,31 2.888,93 3.559,12 3.319,49 2.233,45
44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMB., REC. HIDRICOS E 
AMAZONIA LEGAL 3.588,46 3.647,82 3.728,12 1.957,03 4.466,32 4.456,46 4.600,18 2.510,92
46000 - MINISTÉRIO DA ADM.FEDERAL E REFORMA DO 
ESTADO (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  (9) 8.361,36 8.214,86 6.661,79 3.793,96 15.617,46 13.662,93 7.691,68 5.147,16
48000 - GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS 
ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49000 – GAB. DO MIN. EXTRAORDINÁRIO DE POLITICA 
FUNDIÁRIA (12) 4.375,54 5.035,37 6.719,61 2.356,43 4.814,91 5.330,64 9.460,75 8.031,56
51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO (10) 1.650,58 2.617,85 3.493,36 396,56 1.945,25 3.399,51 4.089,83 2.291,65
52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA (8) 63.958,42 63.960,93 68.847,76 57.041,12 67.557,19 67.819,44 71.632,00 68.511,43
53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (10) 5.527,57 7.702,92 13.569,56 3.563,15 7.648,37 9.108,05 12.057,92 9.024,12
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54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO (13) 809,62 2.674,51 3.360,51 285,69 813,93 2.727,15 3.568,14 2.155,10
55000 - MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 
(14) 55.400,07 55.129,82 55.818,54 53.106,19 62.935,98 62.150,75 63.801,64 62.783,53
56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (13) 18.942,11 21.980,63 27.427,54 4.497,64 21.258,22 25.635,22 26.220,50 21.632,35
58000 - MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA 268,06 324,53 330,97 106,24 253,04 630,00 624,51 296,89
59000 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 73,11 71,87 75,93 42,66 78,63 77,25 73,61 61,36
71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO (1) (2) (4) 379.275,38 370.609,88 486.013,94 445.399,87 321.641,06 315.430,86 346.573,15 275.158,54
73000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTR. FED. E 
MUNICÍPIOS(2) (5) 197.605,79 202.049,25 197.376,83 171.021,34 217.343,32 219.267,85 216.964,05 202.831,69
74000 - OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (2) (6) 34.091,25 34.191,07 47.804,84 23.001,18 42.016,22 41.277,07 48.244,15 44.254,76
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  (3) 19.240,27 12.919,10 2.476,34 0,00 25.039,56 19.442,66 744,27 0,00

 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima, inclusive as notas numeradas referenciadas ao órgão na primeira coluna 
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TABELA 37 – FUNDOS ESPECIAIS DO PERÍODO 1947-1963 – FONTES DE ARRECADAÇÃO E CARACTERÍSTICAS 

INSTITUCIONAIS 

 

FUNDO RECEITAS QUE O COMPUNHAM OUTROS ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

Fundo Único da 
Previdência 
Social 

Sobretaxa de 2% sobre importações (exceto trigo e 
combustíveis), recolhida diretamente a conta específica no 
Banco do Brasil (Lei 159, de 30.12.1935, art. 6º; Decreto-
Lei 7.835, de 06.08.1945; Decreto 40.079/56, de 
09.10.1956, para a contribuição da União para as CAPs e 
IAPs - CG56 pp. 184-186  CG60, p. 94) 

 

Fundo de 
Amortização dos 
Empréstimos 
Internos da 
União 

Receitas patrimoniais (aforamentos, arrendamentos) e 
apólices financeiras de propriedade da União 

Em 1955, passa a ser apresentado de forma 
segregada em “conta títulos” e “conta juros”, 
conforme a destinação do pagamento 

Depósito para o 
serviço de 
empréstimo 
externo da União 

Recursos alocados em cruzeiros pelo orçamento em 
cruzeiros a esse título 

Destina-se a custear compra de cambiais com 
a finalidade de pagar resgates extraordinários 
de títulos da dívida externa 

Caixa de 
Economias do 
Corpo de 
Bombeiros do 

Receitas industriais, rendas diversas e sobras 
orçamentárias (despesas executadas inferiores aos valores 
orçados) da corporação. Alegadamente, a incorporação de 
saldos orçamentários foi interrompida em 1946. 

Legado do antigo “regime de massas” 
(retenção da parcela da dotação anual não 
consumida num exercício, para custear 
qualquer despesa da corporação em exercícios 
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Distrito Federal seguintes) vigente para os orçamentos 
militares na República Velha (Lei 2.842/1914; 
Decretos 20.921 e 22.138, de 1932, com uma 
frustrada tentativa de eliminação pelo Decreto 
23.150/1933). Foi suprimida – ao menos 
formalmente - a incorporação das sobras 
orçamentárias aos fundos e caixas especiais 
pelo Decreto-Lei 9.651, de 23.08.1946 (CG57 
p. 80 e 106-109).  

Caixa de 
Economias da 
Polícia Militar 
do Distrito 
Federal 

Receitas industriais, rendas diversas e sobras 
orçamentárias (despesas executadas inferiores aos valores 
orçados) da corporação. Alegadamente, a incorporação de 
saldos orçamentários foi interrompida em 1946. 

Legado do antigo “regime de massas” 
(retenção da parcela da dotação anual não 
consumida num exercício, para custear 
qualquer despesa da corporação em exercícios 
seguintes) vigente para os orçamentos 
militares na República Velha (Lei 2.842/1914; 
Decretos 20.921 e 22.138, de 1932, com uma 
frustrada tentativa de eliminação pelo Decreto 
23.150/1933). Foi suprimida – ao menos 
formalmente - a incorporação das sobras 
orçamentárias aos fundos e caixas especiais 
pelo Decreto-Lei 9.651, de 23.08.1946 (CG57 
p. 80 e 106-109).  

Caixa de 
Economias da 
Guerra 

Receitas industriais, rendas diversas e sobras 
orçamentárias (despesas executadas inferiores aos valores 
orçados) da corporação. Alegadamente, a incorporação de 
saldos orçamentários foi interrompida em 1946. 

Legado do antigo “regime de massas” 
(retenção da parcela da dotação anual não 
consumida num exercício, para custear 
qualquer despesa da corporação em exercícios 
seguintes) vigente para os orçamentos 
militares na República Velha (Lei 2.842/1914; 
Decretos 20.921 e 22.138, de 1932, com uma 
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frustrada tentativa de eliminação pelo Decreto 
23.150/1933). Foi suprimida – ao menos 
formalmente - a incorporação das sobras 
orçamentárias aos fundos e caixas especiais 
pelo Decreto-Lei 9.651, de 23.08.1946 (CG57 
p. 80 e 106-109).  

Quota especial 
sobre algodão 
em pluma 

Sobretaxa com tarifa específica para a safra 
comercializada (incidente de 1943 a 1948) 

Destinada inicialmente a cobrir riscos nas 
operações de financiamento do algodão, 
depois recolhida a conta separada da 
Comissão de Financiamento da Produção para 
o seu próprio custeio e o financiamento e 
armazenamento agrícola. 

Fundo 
Aeronáutico 

Receitas industriais, rendas diversas e sobras 
orçamentárias (despesas executadas inferiores aos valores 
orçados) da corporação. Alegadamente, a incorporação de 
saldos orçamentários foi interrompida em 1946. 
Adicionalmente, incorporava percentagens destinadas à 
infraestrutura aeronáutica na arrecadação do Imposto 
sobre Transferência de Fundos ao Exterior (Lei 3000, de 
11.12.1956); essa fonte foi suprimida pela Lei 3.244 de 
14.08.57, que ao mesmo tempo direcionou ao Fundo 
Aeronáutico parte de uma taxa fixa de 5% ad valorem 
sobre a importação (exceto produtos abrangidos pelo 
Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes). 

Combina o legado do “regime de massas”, 
como apontado nas “Caixas de Economia” 
acima, com a destinação de vinculações 
tributárias específicas. Destinado ao 
financiamento da construção ou 
melhoramento dos aeroportos e (ao menos em 
1956) também custeou concedidas 
subvenções financeiras às empresas de 
aviação brasileiras, por um prazo de cinco 
anos, para aquisição de novo equipamento 
(LAFER, 2002, p. 91) 

Fundo Especial 
do Departamento 
de Imprensa 
Nacional 

Produto da venda do material inservível do Departamento 
(Lei 592, de 23-12-48 - BGU51, p. 318) 
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Fundo para 
Estoque de 
Material 

Fundo rotativo formado por aportes iniciais de Cr$ 2 
bilhões em 1941 (mais Cr$ 10 bilhões em 1944), 
disponível ao Departamento Federal de Compras para 
adquirir e manter material padronizado e de uso frequente 
nas repartições, e reposto pela execução das dotações com 
material atendidas por esse estoque. 

 

Fundo de 
Indenização 

Parte do patrimônio bloqueado de súditos do Eixo por 
ocasião da Segunda Guerra Mundial, e produto da 
liquidação de seus bens.  

Destina-se a garantir indenizações devidas 
pelos súditos do Eixo a brasileiros em função 
da guerra. São mantidos segregados dois 
fundos, em função do fundamento legal de 
sua criação, conforme tenha sido o Decreto-
lei 4.166, de 11-3-42, ou o  Decreto  25.147, 
de 29-6-48 (BGU51, p. 318) 

Fundo de 
Melhoramentos 

Fundo criado em 1945 e reorganizado em 1955 (Decreto 
nº 37.686, de 2-8-1955), formado com sobretaxa de 10% 
sobre as tarifas ferroviárias, públicas ou privadas, e 
também depositado no BNDE a partir da sua 
reorganização. (LAFER, 2002, p. 91) 

Destina-se a custear investimentos 
ferroviários. 

Fundo para a 
Campanha 
Nacional contra 
a Tuberculose 

Doações para a campanha e dotações orçamentárias 
destinadas à assistência contra a tuberculose 

 

Fundo de 
Socorro contra as 
Secas do 
Nordeste 

Depósito em "caixa especial" de 0,2 % da renda tributária, 
com a entrada anual de recursos prevista no orçamento e a 
conta mantida no Banco do Nordeste (Constituição 
Federal de 1934, art. 177; Lei 175, de 07.01.1936; 

Destina-se a atividades de socorro a 
flagelados da seca (um exemplo das 
possibilidades de utilização desse fundo em 
FURTADO, 1989, pp. 75-76). 
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Constituição Federal de 1946, art. 198 §o 1º; Lei 1.004/49, 
art. 1º e Lei  1.649/52, art. 23) 

Fundo de 
Renovação 
Patrimonial 

Adicional de 10% sobre tarifas ferroviárias, para 
investimentos em ferrovias e material rodante. (Decreto-
Lei 9.766/46). Desde 1952, o produto era recolhido 
diretamente ao BNDE. 

 

Fundo Federal de 
Eletrificação 

40% da parcela federal do Imposto Único sobre Energia 
Elétrica, mais 1 % da taxa de remessa de valores ao 
exterior e (por 10 anos a partir de 1954) 4% da 
arrecadação do imposto federal sobre consumo, dotações 
orçamentárias e rendimentos de aplicação financeira. 
Valores recolhidos diretamente a conta específica no 
Banco do Brasil, à ordem do BNDE (Lei 2.308, de 
31.08.54,arts. 2º e 7º; Lei 628/52, art. 27; Decreto 
41.020/57, art. 3º).  

Aplicação em infraestrutura de produção, 
distribuição e transmissão de energia elétrica, 
inclusive a instalação de indústrias de 
equipamento elétrico (LAFER, 2002, p. 91) 

Fundo de 
Valorização 
Econômica da 
Amazônia 

3% da renda tributária da União e dos Estados amazônicos 
(Constituição Federal de 46, art. 199; Lei 1.806/53) 

Aplicação dependente de um orçamento 
apresentado ao Congresso e votado em 
conjunto com o orçamento da União. Os 
saldos são transferidos automaticamente para 
o exercício seguinte (não se consideram como 
exercícios findos); as despesas sem receita 
correspondente em um exercício são 
atribuídas ao exercício seguinte. 

Fundo de 
Valorização 
Econômica da 
Fronteira 

Dotações do Orçamento da União a serem concedidas por 
vinte anos a partir de 1956, no valor de Cr$ 500 milhões 
(podendo ser acrescidos de mais Cr$ 50 milhões), 
recolhidos em conta especial do fundo no Banco do Brasil 

Aplicação durante o período de existência do 
Fundo, nos estados de RS, PR, SC e MT. 
Orçamentação global das parcelas entregues 
ao fundo, não discriminada por projetos ou 
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Sudoeste do País - Lei 2.976/56 (CG60 p. 96) objeto da despesa. 

Fundo da 
Marinha 
Mercante 

Taxa cobrada como adicional sobre os valores de frete por 
saída/entrada de porto em viagem de cabotagem ou 
internacional. O dinheiro é entregue diretamente ao BNDE 
e a movimentação é feita à ordem da Comissão de 
Marinha Mercante. Lei 3.381/58, Decretos 45.270/59 e 
47.812/60 (CG60 p. 95; CG62 p. 135; LAFER, 2002, p. 
91) 

Destinado à frota mercante e à indústria de 
construção naval. 

Fundo de 
Reaparelhamento 
Econômico 

Adicional do Imposto de Renda para grandes 
contribuintes; financiamentos captados diretamente pelo 
fundo com garantia da União (Lei 1.474, de 26.11.1951; 
Decreto 30.812, de 2.05.52; Lei 1.518, de 24.12.51; Lei 
2.973, de 26.11.1956) (CG56, pp. 189-190); parcela dos 
encaixes prudenciais de caixas econômicas, empresas de 
seguro e capitalização recolhidos diretamente junto ao 
próprio BNDE (Lei 1.628/52 art. 7 e 2.973/56, art. 9º - 
CG57 p. 85). Não são inseridas no orçamento nem a 
arrecadação desse adicional nem a aplicação desse fundo 
(os recursos arrecadados transitam pelas contas de receita 
tributária mas são diretamente transferidos às contas do 
BNDE no Banco do Brasil - CG57, p. 76). 

Destina-se a operações de fomento econômico 
executadas pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico – BNDE. Há 
registros de apropriação pelo Tesouro, sem 
repasse ao BNDE, de parcelas da arrecadação 
(CG56 p. 318). Para mais detalhes da história 
do Fundo e seu papel fundamental na atuação 
do BNDE no Plano de Metas de Kubitschek, 
cf. Lafer (2002, pp. 94-95). 

Fundo de 
Modernização e 
Recuperação da 
Lavoura 
Nacional (“fundo 
dos ágios”) 

Valores recebidos e pagos pelo Banco do Brasil, em nome 
da União, nos leilões de compra e venda de câmbio 
realizados nas Bolsas de Valores nos termos da Lei 1.807, 
de 07.01.1953; da Lei 2.145 de 29.12.1953, e da Instrução 
70 SUMOC de 09.10.53. Nesses leilões, os importadores 
compravam o direito de receber da União um determinado 
montante de divisas que aquela vendia como monopolista, 

Formalmente, os recursos do “fundo dos 
ágios” somente poderiam ser usados para 
pagar bonificações a exportadores, regularizar 
operações cambiais incorridas pelo Tesouro 
antes da sua lei de criação, e conceder 
financiamento favorecido ao setor agrícola, ao 
que a Lei 2.698, de 27.12.1955 acresceu a 
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sob condições diferenciadas de oferta em função de 
diferentes categorias de produtos importados. Também os 
exportadores vendiam os dólares recebidos segundo regras 
estabelecidas pela União, parte em leilão, parte a taxas 
definidas administrativamente como única compradora. 
(NOGUEIRA, 1993, pp. 75-81; LEOPOLDI, 1994, pp. 
209-213; ABREU, 1989, pp. 138-143; CG55, p. 17; CG56 
pp. 191-194; CG59 p. 53-54).  Em nenhum momento a 
receita e a aplicação desse fundo consta nos orçamentos da 
União (o Congresso tentou incluir como receita 
orçamentária a esse título um total de Cr$ 30 bilhões em 
1961, mas essa inclusão foi vetada pelo presidente 
exatamente pela alegação de que não se trataria de receita 
fiscal, mas sim vinculada a destinação monetário-cambial 
específica) e não pode ser usada para despesas fiscais. 
(BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1960. pp. 41-
49). O sistema foi definitivamente encerrado pela 
Instrução 204 da SUMOC em 1961 (CG61 p. 65). 

 

vinculação de 30% a despesas com 
pavimentação de estradas (CG56, p.191). No 
entanto, como na prática representava geração 
líquida de recursos no Banco do Brasil à 
ordem da União (ou, o que é o mesmo, 
entrada credora no balanço global de entradas 
e saídas de caixa da União junto ao Banco), 
esse fundo foi amplamente utilizado como 
uma das mais importantes fontes de 
financiamento – extraorçamentário, como se 
viu - da despesa fiscal (FURTADO, 1989, p. 
159; BULHÕES, 1990, P. 102; LEOPOLDI, 
1994, p. 152; ABREU, 1989, pp. 141-142 e 
156). Quanto a transparência e contabilização, 
os valores do Fundo somente começaram a ter 
algum tipo de registro contábil na União em 
1956, pois antes sequer os extratos eram 
conhecidos da Contadoria Geral (BGU56 p. 
31); ainda assim, o relator das contas de 
governo de 1958 na Comissão de  Tomada de 
Contas da Câmara dos Deputados denuncia 
que o movimento financeiro real do Fundo 
não é evidenciado nas informações 
contabilizadas, apresentando inconsistências e  
exigindo estimativas por meios indiretos 
(BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
1963, p. 18)442 

                                                 
442  Para ter-se uma idéia das dificuldades de interpretação que o sistema implica veja-se a Conta do Fundo de Modernização e Recuperação da Lavoura 

Nacional que nesse Titulo: "Bancos e Correspondentes" apresenta entre as colunas devedores e credores, nas contas do passivo, o saldo de Cr$ 
74.743.867.743,00 (v. fls. 411) e nas do ativo o de Cr$ 69.609.539.131,80 (v. fls.  412) que são confirmados por iguais importâncias como saldos do 
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Fundo para 
Eventuais 
Diferenças de 
Câmbio 

Comissão recebida pelo Banco do Brasil na arrecadação 
de sobretaxas de câmbio - Lei 3.531/59, art. 6º,  parágrafo 
único (CG60, p. 96)   

Compensação de contas de responsabilidade 
direta do Tesouro junto ao Banco do Brasil na 
realização de operações de câmbio  (CG60, p. 
96)   

Fundo 
Rodoviário 
Nacional 

Quota da União no imposto único sobre combustíveis e 
lubrificantes (Decreto-lei nº 8.463/45). Como esse imposto 
era específico, gerando perda arrecadatória com a inflação, 
o governo Kubitschek promoveu (Lei nº 2.975 de 27-11-
1956) sua alteração para alíquota ad valorem.  (LAFER, 
2002, p.  90) 

Foi a primeira experiência de fundo especial 
em grande escala. Na sua criação em 1945, 
destinava-se a investimentos rodoviários; a 
modificação legal em 1956 alterou os 
destinos: 60 % passariam a ser entregues aos 
estados e municípios; todos os entes 
passariam a destinar 75% para obras 
rodoviárias, 15% seriam aplicados na 
subscrição do capital da Petrobras (até o ano 
de 1961) e 10% na subscrição compulsória do 
capital social da Rede Ferroviária Federal no 
mesmo período (também até o ano de 1961). 
A percentagem destinada à RFFSA era 

                                                                                                                                                                                                                          
movimento de 1958 nas contas do passivo e ativo do Balanço Patrimonial (v. fls. .454 e 452 respectivamente), mas que não conferem com as receitas e 
despesas da mesma designação na conta de Fundos (v. fls. 402), havendo uma diferença, não pequena, de Cr$ 498.016,20, que sendo a mesma no 
confronto do ativo e Receita e passivo e despesa, faz supor a existência de um extôrno. Conveniente, porém, seria que a conclusão certa resultasse de 
simples exame das contas. 
49 . Aliás, essa necessidade de melhor esclarecimento existe especialmente com relação a contas que implicam em movimentação de importâncias de 
maior vulto. Tal é o caso do produto da arrecadação dos ágios cuja receita foi por nós indiretamente apurada na conta de "Fundos" (fls. 402) através 
dos itens: Fundo Mod. e Rec. Lavoura Nac. - Cr$ 69.610.037.148,00; e Fundo para Eventuais Dif. de Câmbio - Cr$ 30.270.455.907,30; que totalizam: - 
Cr$ 99 880. 193.055,30, que pouco difere da cifra de Cr$ 102.904 milhões que soubemos pessoalmente ter sido arrecadada pelo Banco do Brasil no 
exercício de 1958. A diferença entre essas importâncias pode ser atribuída a atraso na contabilização. Não obstante a Lei 2.145, de 29-12-53 que 
convalidou a Instrução 70, de outubro do mesmo ano - criadora dessa inovação cambial haja reiterado no art. 9, § 4º, não ter a "sobretaxa " caráter 
fiscal, sendo de ordem monetária e meramente cambial, o fato é que, no mesmo dispositivo, ela sujeitou a aplicação desses recursos a um critério de 
prioridade e o seu exame ao Tribunal de Contas (para êsse efeito órgão auxiliar do Legislativo - art. 22 – Constituição Federal) , mas impossível é 
saber-se  através desta tomada de contas se está ou não sendo cumprido o dispositivo legal. Indispensável, portanto, que nos exercícios futuros se 
proceda com melhores detalhes a contabilização dessas contas na Contadoria Geral da República, de acôrdo com o que manda o Código de 
Contabilidade da União. (BRASIL.CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1963, p. 18). 
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depositada no BNDE até 1959, quando a 
empresa ferroviária entrou em operação 
efetiva. (LAFER, 2002, p.  90)  Por tratar-se 
de um fundo entregue na sua totalidade a 
entidades autárquicas (DNER, BNDE, 
Petrobras e RFFSA  - CG 50, pp. 213-214; 
CG60 p. 91-92), não consta das contas 
patrimoniais de fundos especiais da União 
apresentadas na tabela seguinte. 

Fundo Nacional 
de Pavimentação 

Cota de 30% das sobretaxas arrecadadas pelas 
importações de petróleo e seus derivados, depositado 
diretamente no BNDE (Lei nº 2.698, de 27-12-1955, art. 
9º, II; decreto de 3-4-1956, art. 2º, b) - (LAFER, 2002, p. 
90-91) 

Destina-se em 80% à pavimentação de 
estradas, e 20% para a substituição dos ramais 
ferroviários deficitários por rodovias. 
(LAFER, 2002, p. 90-91). Não foi localizada 
qualquer referência a esse fundo específico na 
listagem de fundos especiais da União (CG57, 
pp. 76-90), o que sugere ser igualmente um 
fundo movimentado apenas por autarquias 
(embora não se possa demonstrar aqui 
documentalmente essa circunstância).  

Fundo Portuário 
Nacional 

Lei nº 3.421, de 10.07.1958. Seus recursos provinham de 
uma percentagem de 60% na taxa de melhoramento dos 
portos e de 8% do rendimento dos direitos alfandegários, 
sendo também depositado no BNDE. (LAFER, 2002, p. 
91) 

Destinado a obras de melhoramento de portos 
e dragagens e aquisição de equipamentos para 
os mesmos (art. 11 da Lei 4.421/58). Embora 
recolhidos ao BNDE, os recursos deveriam 
ser movimentados pelo Departamento 
Nacional de Portos, Rios e Canais (art. 2º, 
parágrafo único da mesma lei), o qual 
somente se tornou uma autarquia em 1962 
(CG62 p. 122); por conseguinte, não se 
localizou o motivo pelo qual referido Fundo 
não se encontra registrado nas contas 
patrimoniais de fundos especiais da União 
apresentadas na tabela seguinte. 

Fonte: cfe. seção A.2.2 acima 
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TABELA 38 - FUNDOS ESPECIAIS DO PERÍODO 1947-1963 - SALDO PATRIMONIAL AO FINAL DO EXERCÍCIO 

Em Cr$ nominais 1947 1948 1949 1950 1951 1952 
Caixa de Economia do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal 2.214.129 2.424.515 2.486.355       
Caixa Geral de Economia da Guerra 6.398.580 5.620.010 5.453.383 5.453.383 5.453.383 5.453.383 
Cota de 3% sobre Vendas de Câmbio (*) 389.983.493 402.533.964   109     
Cota Especial sobre Algodão em Pluma  153.411.041 148.408.844 139.004.884 140.218.396 48.339.747 50.249.669 
Depósito para o Serviço dos Empréstimos Externos da União 79.127.889 76.180.083 74.379.986 72.508.591 70.395.544 68.169.230 
Fundo Aeronáutico 3.162.788 1.306.323 35.452.845 6.859.384 3.779.422 410.597 
Fundo de Amortização dos Empréstimos Internos 31.256.477 40.621.677 49.988.376 59.348.103 68.721.365 78.101.307 
Fundo de Amortização de Máquinas e Ferramentas (*) 6.655.121 8.029.636 8.029.635       
Fundo de Melhoramentos 11.465.028 11.965.428 7.419.787 2.478.903 998.903, 10 998.296 
Fundo de Socorro contra as Sêcas do Nordeste      117.000.000 224.557.776 3.857.635 194.514.400 
Fundo Nacional do Ensino Primário (*) 457.904 33.237.339 48.863.314 18.198.690 158.101.258 158.161.258 
Fundo para Estoque de Material 6.378.351 7.000.113 5.925.997 6.500.979 8.390.910 8.954.851 
Fundo de Renovação Patrimonial 13.563.634 13.169.971 6.364.578 918.934 644.535 639.958,60 
Fundo para Campanha Nacional contra a Tuberculose   78.926.449 47.176.449 47.176.449 47.176.449 47.176.448 
Fundo de Indenizações - Decreto 25.147/48.   10.789.261 5.216.823 36.807.193 35.762.878 40.762.103 
Fundo de Indenizações - Decreto-lei 4.166/42   389.045.668 413.891.861 275.329.854 207.499.922 152.424.982 
Fundo Único de Previdência Social   139.296.968 240.299.437 148.217.405 151.492.792 
Fundo de Melhoramento e Renovação Patrimonial (*)     10.001.799,10 13.363.896 20.672.025 3.679.725 
Fundo Especial do D. I. N.     520.461 969.052 1.152.952 1.929.620 
Fundo para Valorização Económica da Amazônia       16.190 25.240 27.336 
Fundo da Lei 1.474, de 1951 (**)           983.917.802 
Fundo Ferroviário Nacional             
Fundo de Reaparelhamento Econômico             
Provisão para Financiamento do Algodão (*) 261.868.151           
Fundo de Amortização dos Empr. Da União, c/Títulos       
Fundo de Amortização dos Empr. Da União, c/Juros       
Fundo de Modernização e Recuperação da Lavoura Nacional       
Fundo Federal de Eletrificação       
Fundo de Valoriz. Económica da Fronteira Sudoeste do País       
Fundo para Eventuais Diferenças de Câmbio       
Fundo de Marinha Mercante       

TOTAL 965.942.586 1.229.259.281 1.116.473.501 1.151.005.320 829.249.573 1.947.063.757 
(*) Não localizada informação sobre suas características institucionais  (**)Implementação provisória do Fundo de Reaparelhamento Econômico 
Fonte: cfe. seção A.2.2 acima 
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Em Cr$ nominais 1953 1954 1955 1956 1957 1958  
Caixa de Economia do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal 

          

Caixa Geral de Economia da Guerra 5.453.383 6.494.329 6.010.985 5.954.649 15.209.995 5.534.242
Cota de 3% sobre Vendas de Câmbio (*)            
Cota Especial sobre Algodão em Pluma 50.668.945 51.693.875 52.054.116 52.318.953 52.510.382 53.443.658
Depósito para o Serviço dos Empréstimos Externos da União. 65.817.655 65.817.655 65.817.655 65.817.655 65.817.655 65.817.655
Fundo Aeronáutico 128.223 34.237 19.838 1.592.159 3.998.534 1.006.307
Fundo de Amortização dos Empréstimos Internos 87.485.555 96.900.271      
Fundo de Amortização de Máquinas e Ferramentas (*)     2.639.473      
Fundo de Melhoramentos 979.889 979.889 682.547 682.457 17.036 14.617
Fundo de Socorro contra as Sêcas do Nordeste  4.259.890 92.759.641 189.591.045 186.208.096 263.876.908 148.972.363
Fundo Nacional do Ensino Primário (*) 158.161.259 18.393        
Fundo para Estoque de Material 9.196.860 9.550.521 10.012.296 10.269.537 10.508.720 10.860.307
Fundo de Renovação Patrimonial 637.061 637.061 374.100 374.101 6.325 4.617
Fundo para Campanha Nacional contra a Tuberculose 47.176.449 47.176.449 500.000 500.000 500.000 500.000
Fundo de Indenizações - Decreto 25.147/48. 66.869.066 46.016.209 71.558.079 153.329.344 74.162.548 33.318.990
Fundo de Indenizações - Decreto-lei 4.166/42 11.034.533,90 11.222.924 13.250.531 30.194.150 73.972.542 108.456.252
Fundo Único de Previdência Social 177.047.738 203.341.832 293.811.456 787.121.142 389.946.541 253.066.600
Fundo de Melhoramento e Renovação Patrimonial (*) 2.543.020 2.511.078 2.315.523 2.315.523 2.315.523 2.315.523
Fundo Especial do D. I. N. 2.469.181 3.061.229 4.938.019 6.379.499 7.400.007 8.302.037
Fundo para Valorização Económica da Amazônia 29.428 534.501.213 759.806.238 1.200.618.459 1.475.792.832 1.976.259.299
Fundo da Lei 1.474, de 1951 (**)            
Fundo Ferroviário Nacional 1.226.922 1.226.922 1.226.922      
Fundo de Reaparelhamento Econômico 1.221.950.614 3.225.848.572 4.968.459.784 8.854.327.537 9.006.711.648 10.867.926.288
Provisão para Financiamento do Algodão (*)            
Fundo de Amortização dos Empr. Da União, c/Títulos    185.470.783 185.750.500 185.768.500 185.768.500
Fundo de Amortização dos Empr. Da União, c/Juros    104.909.889 114.406.733 114.406.732 114.406.732
Fundo de Modernização e Recuperação da Lavoura Nacional      15.563.519.466 14.998.650.135 9.864.321.524
Fundo Federal de Eletrificação        393.544.074 238.912.764
Fundo de Valoriz. Económica da Fronteira Sudoeste do País          500.000.000
Fundo para Eventuais Diferenças de Câmbio          30.270.155.907
Fundo de Marinha Mercante          312.115.831

TOTAL 1.913.135.672 4.399.792.300 6.733.449.279 27.221.679.960 27.135.116.637 55.021.480.013
(*) Não localizada informação sobre suas características institucionais      (**)Implementação provisória do Fundo de Reaparelhamento Econômico  
Fonte: cfe. seção A.2.2 acima 
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Em Cr$ nominais 1959 1960 1961 1962 1963 
Caixa de Economia do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal  11.188 11.188   
Caixa Geral de Economia da Guerra 5.559.340 33.709.154 22.454.692 31.761.190 126.540.344 
Cota de 3% sobre Vendas de Câmbio (*)      
Cota Especial sobre Algodão em Pluma 53.847.552 53.848.521 53.849.280 50.972.651 50.972.651 
Depósito para o Serviço dos Empréstimos Externos da União. 65.817.655 65.817.655 65.817.655 65.817.655 65.817.655 
Fundo Aeronáutico 18.956.727 2.216.396 9.081.469 273.655.182 8.342.749 
Fundo de Amortização dos Empréstimos Internos      
Fundo de Amortização de Máquinas e Ferramentas (*)      
Fundo de Melhoramentos 14.616 14.617 14.617 14.617 14.617 
Fundo de Socorro contra as Sêcas do Nordeste  155.467.272 158.125.707 313.750.793 155.555.284 1.821.959.753 
Fundo Nacional do Ensino Primário (*)      
Fundo para Estoque de Material 11.109.209 11.192.826 11.210.834 11.265.666 11.409.918 
Fundo de Renovação Patrimonial 4.617 4.617 4.617 4.617 4.617 
Fundo para Campanha Nacional contra a Tuberculose 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 
Fundo de Indenizações - Decreto 25.147/48. 32.104.805 25.462.454 25.360.103 25.921.045 21.443.898 
Fundo de Indenizações - Decreto-lei 4.166/42 103.118.519 107.593.330 103.461.767 60.918.933 58.976.541 
Fundo Único de Previdência Social 142.288.642 534.547.733 1.080.415.265 1.511.123.370 2.692.128.758 
Fundo de Melhoramento e Renovação Patrimonial (*) 2.315.523 2.315.523 2.315.523 2.315.523 2.315.523 
Fundo Especial do D. I. N. 11.424.535 14.886.238 17.073.417 20.278.847 26.081.483 
Fundo para Valorização Económica da Amazônia 1.444.621.958 27.317.906 1.745.551.567 1.745.551.567 11.681.357.661 
Fundo da Lei 1.474, de 1951 (**)      
Fundo Ferroviário Nacional      
Fundo de Reaparelhamento Econômico 11.153.632.218 9.353.134.703 6.092.693.249 7.611.103.078 16.138.540.265 
Provisão para Financiamento do Algodão (*)      
Fundo de Amortização dos Empr. Da União, c/Títulos 185.768.500 185.768.500 185.771.500 185.771.500  
Fundo de Amortização dos Empr. Da União, c/Juros 114.406.732 114.406.733 158.748.142 158.748.143 158.748.142 
Fundo de Modernização e Recuperação da Lavoura Nacional 52.862.363.132 88.597.920.573    
Fundo Federal de Eletrificação 328.117.305 350.256.680 393.496.221 173.622.340 972.146.781 
Fundo de Valoriz. Económica da Fronteira Sudoeste do País 999.000.000 1.499.000.000 1.700.000.000  469.280.990 
Fundo para Eventuais Diferenças de Câmbio 33.325.925.049 44.154.381.722    
Fundo de Marinha Mercante 318.884.090 336.940.308 291.245.547 371.527.466 533.875.590 

TOTAL 101.335.247.996 145.629.373.084 12.272.827.446 12.456.428.674 34.840.457.936 
 

(*) Não localizada informação sobre suas características institucionais    (**)Implementação provisória do Fundo de Reaparelhamento Econômico 
Fonte: cfe. seção A.2.2 acima 
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FIGURA 19 - DESPESA TOTAL NA LOA / DESPESA TOTAL NO PLOA 
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FIGURA 20 - DESPESA TOTAL EXECUTADA / DESPESA TOTAL AUTORIZADA 
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FIGURA 21 - RECEITA TOTAL ESTIMADA - LOA / RECEITA TOTAL ESTIMADA - PLOA 
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FIGURA 22 - RECEITA  TOTAL  ARRECADADA / RECEITA TOTAL ESTIMADA - LOA 
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FIGURA 23 - CRÉDITOS ADICIONAIS  VOTADOS PELO LEGISLATIVO/ DESPESA TOTAL  NA LOA 
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FIGURA 24 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS  ABERTOS/ DESPESA TOTAL  NA LOA 
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FIGURA 25 - DESPESAS EXECUTADAS SEM CRÉDITO OU ALÉM DO CRÉDITO / DESPESA TOTAL EXECUTADA 
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FIGURA 26 - DISTÂNCIA ORÇAMENTÁRIA ENTRE PLOA E LOA-  CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (POR ÓRGÃO) 

 



454 
 

 

FIGURA 27 - DISTÂNCIA ORÇAMENTÁRIA ENTRE PLOA E LOA - CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA 
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FIGURA 28 - DISTÂNCIA ORÇAMENTÁRIA ENTRE DESPESA AUTORIZADA E EXECUTADA - CLASSIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL (POR ÓRGÃO)  
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FIGURA 29 - DISTÂNCIA ORÇAMENTÁRIA ENTRE DESPESA AUTORIZADA E EXECUTADA - CLASSIFICAÇÃO POR 
NATUREZA 
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FIGURA 30 - DISTÂNCIA ORÇAMENTÁRIA ENTRE A RECEITA ESTIMADA NO PLOA E ESTIMADA NA LOA - 
CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA DA RECEITA 
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FIGURA 31 - DISTÂNCIA ORÇAMENTÁRIA ENTRE A RECEITA ESTIMADA NA LOA E A ARRECADADA - CLASSIFICAÇÃO 
POR NATUREZA DA RECEITA 
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FIGURA 32 – DISTÂNCIA ORÇAMENTÁRIA ENTRE LOA E DESPESA TOTAL AUTORIZADA – CLASSIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL (POR ÓRGÃO)  
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FIGURA 33 – DISTÂNCIA ORÇAMENTÁRIA ENTRE LOA E TOTAL AUTORIZADO – CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA 
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FIGURA 34 - INFLAÇÃO ANUAL MEDIDA PELO IGP/DI 
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APÊNDICE 3 – Detalhamento das referências das fontes primárias 
 

Algumas das fontes primárias aqui repetidamente citadas representam longas coleções 

de documentos seriados, um para cada exercício. A utilização ao longo do trabalho do 

sistema formal de referenciamento a essas fontes tornaria os textos muito mais longos e de 

difícil leitura; em razão disso, utilizamos para essas fontes um sistema de referenciamento 

simplificado, por siglas, informando de maneira imediata a natureza do documento-fonte 

(balanços gerais, pareceres prévios às contas de governo, etc.) e o ano a que se refere. Assim, 

os documentos-fonte são referenciados por siglas na forma: “TTaa”, onde “TT” é o tipo de 

documento (CG: Parecer Prévio do Tribunal de Contas da União às Contas de Governo; 

PCPR: Prestação de Contas do Presidente da República; BGU: Balanço Geral da União; 

PLOA: Projeto de Lei Orçamentária), e “aa” é o ano a que o documento se refere. 

Este Apêndice 3 contém a referência padronizada de cada um desses documentos, 

associando-as à referência simplificada utilizada ao longo do texto.  

 

BGU47 BRASIL. CONTADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Balanços gerais 
da União relativos ao exercício de 1947: apresentados ao Excelentíssimo 
senhor Ministro da Fazenda, Doutor Pedro Luís Corrêa e Castro, pelo 
Contador Geral da República, Doutor Ovídio Paulo de Menezes Gil. Rio 
de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1948. 

BGU48 BRASIL. CONTADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Balanços gerais 
da União relativos ao exercício de 1948: apresentados ao Excelentíssimo 
senhor Ministro da Fazenda, Doutor Pedro Luís Corrêa e Castro, pelo 
Contador Geral da República, Doutor Ovídio Paulo de Menezes Gil. Rio 
de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1949. 

BGU49 BRASIL. CONTADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Balanços gerais 
da União relativos ao exercício de 1949: apresentados ao Excelentíssimo 
senhor Ministro da Fazenda, Doutor Manoel Guilherme da Silveira Filho, 
pelo Contador Geral da República, Doutor Antônio Francisco Pereira. Rio 
de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1950. 

BGU50 BRASIL. CONTADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Balanços gerais 
da União relativos ao exercício de 1950: apresentados ao Excelentíssimo 
senhor Ministro da Fazenda, Doutor Horácio Lafer, pelo Contador Geral 
da República, Doutor Antônio Francisco Pereira. Rio de Janeiro: 
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Departamento de Imprensa Nacional, 1951. 
BGU51 BRASIL. CONTADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Balanços gerais 

da União relativos ao exercício de 1951: apresentados ao Excelentíssimo 
senhor Ministro da Fazenda, Doutor Horácio Lafer, pelo Contador Geral 
da República, Doutor Antônio Francisco Pereira. Rio de Janeiro: 
Departamento de Imprensa Nacional, 1952. 

BGU52 BRASIL. CONTADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Balanços gerais 
da União relativos ao exercício de 1952: apresentados ao Excelentíssimo 
senhor Ministro da Fazenda, Doutor Horácio Lafer, pelo Contador Geral 
da República, Hamilton Beltrão Pontes. Rio de Janeiro: Departamento de 
Imprensa Nacional, 1953. 

BGU53 BRASIL. CONTADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Balanços gerais 
da União relativos ao exercício de 1953: apresentados ao Excelentíssimo 
senhor Ministro da Fazenda, Doutor Oswaldo Aranha, pelo Contador 
Geral da República, Hamilton Beltrão Pontes. Rio de Janeiro: 
Departamento de Imprensa Nacional, 1954. 

BGU54 BRASIL. CONTADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Balanços gerais 
da União relativos ao exercício de 1954: apresentados ao Excelentíssimo 
senhor Ministro da Fazenda, Doutor Eugenio Gudin, pelo Contador Geral 
da República, Raul Fontes Cotia. Rio de Janeiro: Departamento de 
Imprensa Nacional, 1955. 

BGU55 BRASIL. CONTADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Balanços gerais 
da União relativos ao exercício de 1955: apresentados ao Excelentíssimo 
senhor Ministro da Fazenda, Doutor Mário Câmara, pelo Contador Geral 
da República, Raul Fontes Cotia. Rio de Janeiro: Departamento de 
Imprensa Nacional, 1956. 

BGU56 BRASIL. CONTADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Balanços gerais 
da União relativos ao exercício de 1956: apresentados ao Excelentíssimo 
senhor Ministro da Fazenda, Doutor José Maria Alkmim, pelo Contador 
Geral da República, Raul Fontes Cotia. Rio de Janeiro: Departamento de 
Imprensa Nacional, 1957. 

BGU57 BRASIL. CONTADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Balanços gerais 
da União relativos ao exercício de 1957: apresentados ao Excelentíssimo 
senhor Ministro da Fazenda, Doutor José Maria Alkmim, pelo Contador 
Geral da República, Raul Fontes Cotia. Rio de Janeiro: Departamento de 
Imprensa Nacional, 1958. 

BGU58 BRASIL. CONTADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Balanços gerais 
da União relativos ao exercício de 1958: apresentados ao Excelentíssimo 
senhor Ministro da Fazenda, Doutor Lucas Lopes, pelo Contador Geral da 
República, Mário Calvão Menezes. Rio de Janeiro: Departamento de 
Imprensa Nacional, 1959. 

BGU59 BRASIL. CONTADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Balanços gerais 
da União relativos ao exercício de 1959: apresentados ao Excelentíssimo 
senhor Ministro da Fazenda, Doutor Sebastião Paes de Almeida, pelo 
Contador Geral da República, Hamilton Beltrão Pontes. Rio de Janeiro: 
Departamento de Imprensa Nacional, 1960. 
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BGU60 BRASIL. CONTADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Balanços gerais 
da União relativos ao exercício de 1960: apresentados ao Excelentíssimo 
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