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RESUMO 

 

A Emenda Constitucional – EC – nº 86/2015 tornou impositiva a execução das emendas 

parlamentares individuais à Lei de Orçamento Anual – LOA - evitando o uso recorrente do 

mecanismo de contingenciamento e de liberação de recursos orçamentários pelo Presidente da 

República como meio de submeter os parlamentares aos seus interesses, além de garantir maior 

eficácia na execução dessas emendas. O presente trabalho tem como objetivo analisar os efeitos 

da referida emenda, comparando a execução no período de 2010 a 2014 com o período de 2015 

a 2019, buscando identificar em qual medida houve aumento do percentual de execução das 

despesas com emendas parlamentares individuais, após a EC. Para tanto, trabalhou-se com as 

diferenças na evolução da execução das emendas individuais às Leis Orçamentárias de acordo 

com o tipo de parlamentar (deputado ou senador), com a situação dos partidos em relação ao 

governo (situação, neutro, ou oposição), com o tamanho do partido no Congresso Nacional, 

com a situação do autor da emenda (com ou sem mandato) no ano da sua vigência, com a região 

de origem do autor, com a classificação funcional, com a classificação do tipo de ação 

orçamentária (atividade, projeto ou operação especial), e com a abrangência espacial da 

despesa. A justificativa para a pesquisa é o fato de o controle sobre a execução das emendas 

orçamentárias ser apontado como uma das principais ferramentas disponíveis ao Presidente da 

República para controlar a agenda legislativa, no âmbito do que se configurou como o 

presidencialismo de coalizão no Brasil. A pesquisa realizou uma análise qualitativa e 

quantitativa da execução das emendas parlamentares individuais à LOA, no sistema SigaBrasil 

do Senado Federal e nos bancos de dados sobre emendas da Consultoria de Orçamentos da 

Câmara dos Deputados, e concluiu que a EC 86/2015 reduziu a margem de discricionariedade 

do Poder Executivo em relação à execução das emendas parlamentares individuais, sem 

eliminá-la por completo, de modo que a decisão sobre o momento da execução das emendas 

ainda é um instrumento de controle da pauta do Poder Legislativo.  

 

Palavras-Chave: Poder Legislativo. Orçamento Público. Emendas. Presidencialismo. 

Coalizão.  

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The Constitutional Amendment - CA- 86/2015 made it mandatory to implement individual 

parliamentary amendments to the Annual Budget Act - ABA - avoiding the recurring use of the 

contingency mechanism and the release of budgetary resources by the President as a means of 

submitting parliamentarians interests, in addition to ensuring greater efficiency in the execution 

of these amendments. The present work aims to analyze the effects of the said amendment, 

comparing the execution in the period from 2010 to 2014 with the period from 2015 to 2019, 

seeking to identify to what extent there was an increase in the percentage of execution of 

expenses with individual parliamentary amendments, after the CA. For that, we worked with 

the differences in the evolution of the execution of the individual amendments to the Budget 

Laws according to the type of parliamentarian (deputy or senator), with the situation of the 

parties in relation to the government (situation, neutral, or opposition), with the size of the party 

in the National Congress, with the situation of the author of the amendment (with or without 

mandate) in the year of its validity, with the region of origin of the author, with the functional 

classification, with the classification of the type of budgetary action ( activity, project or special 

operation), and the spatial scope of the expense. The justification for the research is the fact that 

the control over the execution of the budgetary amendments is pointed out as one of the main 

tools available to the President of the Republic to control the legislative agenda, within the 

scope of what was configured as the coalition presidentialism in Brazil. The research carried 

out a qualitative and quantitative analysis of the execution of individual parliamentary 

amendments to ABA, in the SigaBrasil system of the Federal Senate and in the amendment 

databases of the Budget Advisory of the House of Representatives, and concluded that CA 

86/2015 reduced the margin discretion of the Executive Branch in relation to the execution of 

individual parliamentary amendments, without completely eliminating it, so that the decision 

on the moment of the execution of the amendments is still an instrument of control of the agenda 

of the Legislative Branch. 

 

Keywords: Legislative Branch. Public budget. Amendments. Presidentialism. Coalition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 2015, foi promulgada a Emenda Constitucional – EC – nº 86 (BRASIL, 2015), cujo 

projeto era chamado de “PEC das emendas impositivas”, ou seja, a partir delas, as emendas 

parlamentares individuais à Lei Orçamentária Anual – LOA – passariam a ser de execução 

obrigatória. Um dos principais motivos para a promulgação dessa emenda é evitar o uso recorrente 

do mecanismo de contingenciamento e de liberação de recursos orçamentários como meio de o 

Poder Executivo submeter os parlamentares aos seus interesses, além de buscar garantir maior 

eficiência na execução dessas emendas. 

Todavia, permanece a possibilidade que a liberação de recursos de emendas parlamentares 

seja utilizada como instrumento de barganha, tanto pela antecipação, como pelo atraso na liberação 

de recursos por parte do Poder Executivo. Isso coloca em xeque parte do propósito pelo qual se 

editou a referida Emenda Constitucional, que seria garantir a distribuição dos recursos de emendas 

parlamentares de forma equitativa e independente do partido do parlamentar que propõe a emenda, 

em respeito ao princípio da impessoalidade, disposto no caput do art. 37 da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988). 

A Proposta de Emenda à Constituição – PEC – nº 22/2000 (BRASIL, 2000b), do Senado 

Federal, que resultou na promulgação da EC nº 86/2015, inicialmente buscava tornar todo o 

orçamento público de caráter impositivo em sua versão original, de forma que se assemelharia ao 

sistema orçamentário dos Estados Unidos, conforme diz Sousa (2008). Na sua justificação os 

principais argumentos indicavam que essa PEC impediria a usurpação do poder de fiscalização do 

Poder Legislativo e traria maior previsibilidade em relação às decisões dos agentes públicos. 

Dessa forma, o problema da pesquisa foi responder às seguintes perguntas: De que forma 

a promulgação da EC nº 86/2015 interfere nas relações entre o Poder Executivo e o Poder 

Legislativo? De que maneira o Poder Executivo pode controlar a agenda do Poder Legislativo por 

meio da liberação dos recursos orçamentários, após a EC nº 86/2015? 

A principal justificativa para a pesquisa é o fato de que o controle sobre a execução das 

emendas orçamentárias ser apontado como uma das principais ferramentas disponíveis ao Chefe 

do Poder Executivo para controlar a agenda legislativa, no âmbito do que se configurou como o 

presidencialismo de coalizão no Brasil (ABRANCHES, 1988).  
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Segundo Bertholini e Pereira (2017), presidentes quando eleitos em sistemas 

multipartidários, com grande fragmentação partidária no Legislativo, como é o caso brasileiro, têm 

frequentemente se deparado com a condição de seu partido, ou mesmo sua coligação eleitoral, não 

dispor de maioria de cadeiras no Legislativo. Portanto, para governar por meio de governos 

majoritários pós-eleitorais, presidentes necessitam tomar pelo menos três escolhas na montagem e 

sustentação de coalizões: 1) quantos partidos farão parte da coalizão; 2) quais partidos e se eles 

apresentam preferências políticas e ideológicas semelhantes àquelas do presidente; 3) e a 

quantidade de poder e recursos que serão compartilhados entre os parceiros. 

Para Abranches (2001, p. 79), um dos instrumentos para a manutenção da coalizão entre o 

Poder Executivo e o Legislativo é a distribuição de cargos e verbas: 

 

A distribuição de cargos e verbas é um dos instrumentos de manutenção de 

coalizões, em toda parte. A diferença é se essa distribuição adota critérios político-

programáticos ou puramente clientelistas. A literatura sobre a lógica e a dinâmica 

das coalizões mostra que os partidos, ao se aliarem, buscam maximizar o número 

de cargos sob seu controle e manter a coalizão a menor possível. É inerente à vida 

político-partidária a rivalidade entre partidos afins. Toda coalizão vive 

permanente estresse causado pela competição entre os aliados mais próximos, 

com propensão irresistível para maximizar seu poder e minimizar o dos outros, 

independentemente da regra eleitoral. (ABRANCHES, 2001, p. 79). 

 

Quando a PEC em exame foi aprovada, havia grande expectativa de que representaria um 

baque no poder de agenda do Executivo, que, em tese, se veria desprovido de uma de suas 

principais ferramentas.  

O objetivo geral da pesquisa foi avaliar como a promulgação da EC nº 86/2015 interferiu 

na relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, no sentido do controle da pauta do Poder 

Legislativo por parte do Executivo, através da execução das emendas parlamentares individuais às 

Leis Orçamentárias Anuais da União. 

Os objetivos específicos da pesquisa são: 

1. verificar em qual medida houve aumento do percentual de execução das despesas 

com emendas parlamentares individuais, após a EC nº 86/2015, em comparação com 

período anterior à promulgação da referida emenda; 

2. verificar as diferenças no momento da execução das emendas parlamentares 

individuais, após a EC nº 86/2015, em comparação com período anterior à 

promulgação da referida emenda; 
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3. constatar as eventuais diferenças na execução, após a EC nº 86/2015, das despesas 

decorrentes de emendas parlamentares individuais à LOA: 

a. de acordo com o tipo de parlamentar autor da emenda (Deputado Federal ou 

Senador);  

b. entre os partidos de situação, os partidos considerados neutros, e os partidos de 

oposição; 

c. de acordo com a situação do mandato do autor da emenda no ano de sua 

vigência; 

d. de acordo com a região de origem do autor da emenda; 

e. de acordo com o tamanho do partido do autor da emenda no Congresso 

Nacional; 

f. de acordo com o tipo de ação orçamentária (atividade, projeto ou operação 

especial); ou 

g. de acordo com a abrangência espacial da despesa; e 

h. de acordo com a classificação funcional. 

4. elencar as possíveis causas para os resultados verificados quanto ao percentual de 

execução das despesas com emendas parlamentares individuais, após a EC nº 

86/2015. 

A pesquisa deste trabalho foi descritiva e exploratória, e se desenvolveu, principalmente, 

mediante análise da execução orçamentária no período de 2010 a 2014 (período anterior à 

promulgação da EC nº 86/2015) e no período de 2015 a 2019 (período posterior), de modo a 

comparar a execução das emendas parlamentares individuais nesses dois períodos.  

Para acompanhar a execução orçamentária, foram realizadas consultas ao sistema 

SigaBrasil do Senado Federal (BRASIL, 2020b), e às informações sobre execução orçamentária e 

financeira das emendas parlamentares individuais divulgadas pela Consultoria de Orçamentos e 

Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados – CONOF, por meio de bancos de dados Access 

(BRASIL, 2020a).  

Além disso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica dos autores de livros sobre direito 

financeiro e orçamento público, economia, e ciência política; e da legislação brasileira, em especial, 
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à Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1998), a Lei nº 4.320/64 (BRASIL, 1964) e a Lei 

Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) (BRASIL, 2000a).  

A partir dos dados coletados entre 2015 e 2019, analisamos os decretos de programação 

orçamentária e financeira editados pelo Presidente da República, no período entre 2015 e 2019, de 

modo a identificar as alterações ocorridas nos limites de movimentação e empenho e nos limites 

de pagamento mensal das emendas individuais, buscando correlacionar com eventuais atipicidades 

verificadas. Por fim, correlacionamos essas atipicidades com fatos políticos relevantes noticiados 

pela imprensa que indiquem a liberação das emendas como instrumento de barganha. 

Quanto à natureza dos dados analisados, a pesquisa realizada foi, em sua maioria, de 

caráter quantitativo, sobretudo, no que tange ao percentual de emendas que tiveram empenho em 

cada exercício financeiro e aos valores empenhados e pagos em cada exercício financeiro, nas 

despesas beneficiadas por emendas parlamentares individuais, mas envolve também análise de 

caráter qualitativo, como, por exemplo, a posição do partido do autor da emenda em relação ao 

governo vigente em cada orçamento anual, e a situação do mandato do autor na vigência da emenda 

por ele elaborada.  

No primeiro capítulo desse trabalho, conceituamos o orçamento público e sua natureza 

jurídica, sua importância sob os pontos de vista da economia e das políticas públicas 

governamentais, como funciona o sistema orçamentário brasileiro (leis de caráter orçamentário, 

etapas do ciclo orçamentários, e regimes de contabilização de receitas e despesas), e o contexto da 

criação da LRF e os seus efeitos no que tange à execução do orçamento público. 

No segundo capítulo, apresentamos como ocorre a função política do orçamento público, 

os conflitos envolvendo a racionalidade e a flexibilidade no âmbito do orçamento, como ocorrem 

as relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo no Brasil, demonstrando como o 

orçamento se enquadra nesse relacionamento, como as emendas parlamentares individuais podem 

ser utilizadas como instrumento de barganha política entre esses poderes, e quais foram as 

alterações constitucionais decorrentes da EC nº 86/2015, que tornou impositiva a execução do 

orçamento relativo a essas emendas. 

No terceiro capítulo, detalhamos os procedimentos de pesquisa que foram adotados para 

a análise da execução orçamentária e financeira nos períodos supracitados e as eventuais limitações 

que foram encontradas. 
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No quarto capítulo, apresentamos o resultado da pesquisa com a análise dos dados obtidos, 

em termos quantitativos e qualitativos. São elencadas as informações em relação à execução das 

emendas parlamentares individuais apresentados por ano, as quais são detalhadas por tipo de autor 

(deputado ou senador), por situação do partido do autor em relação ao governo federal (situação, 

neutro ou oposição), por situação do mandato do autor (com ou sem mandato) no ano de vigência 

da emenda, por região do autor, por tamanho do partido do autor (pequeno, médio ou grande), por 

tipo de ação orçamentária (atividade, projeto ou operação especial), por abrangência espacial da 

emenda, e por função da despesa, buscando correlacionar o período anterior e o posterior à 

promulgação da Emenda Constitucional nº 86/2015. 

Por fim, no último capítulo, apresentamos as principais conclusões da pesquisa sobre o 

comportamento dos agentes políticos em relação às emendas parlamentares individuais, a partir da 

análise dos dados, buscamos identificar de qual forma a liberação dessas emendas é utilizada como 

instrumento de barganha política, fazendo uma comparação entre o período anterior e o posterior 

à EC nº 86/2015. 
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2 ORÇAMENTO PÚBLICO NO BRASIL 

 

2.1 ORÇAMENTO PÚBLICO, ECONOMIA, E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL  

 

2.1.1 Conceito de orçamento público e sua natureza jurídica 

 

O orçamento é considerado o ato pelo qual o Poder Legislativo prevê e autoriza ao Poder 

Executivo, por certo período e em pormenor, as despesas destinadas ao funcionamento dos serviços 

públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação 

das receitas já criadas em lei (BALEEIRO, 2010). 

Segundo Harada (1997), temos o seguinte conceito: 

 

O orçamento público é uma peça que contém a aprovação prévia das despesas e 

das receitas para um período determinado. O orçamento representa além do que 

simples demonstrativo previsor da arrecadação e dos gastos de um país num lapso 

temporal, tratando-se de um verdadeiro instrumento político, uma vez que não é 

possível dissociar o orçamento dos interesses sociais. Trata-se, portanto, de um 

plano governamental, que representa a vontade do povo, que é representado pelos 

membros do Poder Legislativo. (HARADA, 1997, p. 60). 

 

De acordo com a doutrina jurídica predominante, o orçamento público, na forma como é 

construído no Brasil, é considerado uma lei formal, ou seja, a lei orçamentária não cria direitos 

subjetivos e não modifica o conteúdo das leis tributárias e financeiras. Além disso, é uma lei que 

possui efeitos meramente concretos, apenas prevendo as receitas e autorizando os gastos. Entre os 

autores que defendem essa tese, é possível citar Torres (1995), que faz o seguinte comentário: 

 

É bem verdade que a dicotomia entre lei formal e lei material, nos outros campos 

do direito, vem sendo asperamente criticada, pois enfraquece o princípio da 

legalidade e produz o agigantamento das atribuições do Executivo, deixando 

indefinido e incerto o contorno dos direitos da liberdade, que compõem o aspecto 

materialmente legislativo excluído da competência da Administração; mas, em 

tema de orçamento, ainda é importante, eis que visa a retirar da lei ânua qualquer 

conotação material relativamente à constituição de direitos subjetivos para 

terceiros, sem implicar perda de sua função de controle negativo do Executivo no 

que pertine aos limites do endividamento e das renúncias de receita. (TORRES, 

1995, p. 64). 
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O orçamento possui forma de lei, mas seu conteúdo versa sobre como o poder público irá 

dispender seus recursos em um exercício financeiro e a previsão de quais são as receitas que ele irá 

arrecadar para esse fim. É de se ressaltar que há despesas orçamentárias cuja execução é de caráter 

obrigatório, em decorrência das constituições federais e estaduais e leis orgânicas municipais, além 

de outras leis. Exceto quanto a essas despesas, a população beneficiada pelas ações 

governamentais, em tese, não possuiria o direito de exigir que a despesa prevista no orçamento seja 

realizada.  

Contudo, com a promulgação das Emendas Constitucionais nº 100 e nº 102, em 2019 

(BRASIL, 2019b; BRASIL, 2019c), foram acrescentados os §§ 10 a 15 ao art. 165, com vigência 

a partir do exercício financeiro de 2020. Nos §§ 10, 11 e 13 desse artigo, há a previsão que prevê 

que a execução das programações orçamentárias passe a ser de caráter obrigatório no âmbito dos 

orçamentos fiscal e da seguridade social da União, desde que não haja impedimento de ordem 

técnico, e que haja cumprimento das metas fiscais: 

 

Art. 165 [...] 

§ 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, 

adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva 

entrega de bens e serviços à sociedade. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

100, de 2019) 

§ 11. O disposto no § 10 deste artigo, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias: 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 102, de 2019)     

I - subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais 

que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o 

cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais; 

II - não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente 

justificados; 

III - aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. 

[...] 

§ 13. O disposto no inciso III do § 9º e nos §§ 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se 

exclusivamente aos orçamentos fiscal e da seguridade social da União. (BRASIL, 

1988). 

 

Assim, no âmbito da União, o orçamento público passaria a ser considerado de caráter 

impositivo a partir de 2020, em tese, mas a impositividade pode ser mitigada em função da 

necessidade de atingimento das metas fiscais e de limite de despesas. 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc100.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc100.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc102.htm#art1
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2.1.2 Função econômica do orçamento público 

 

Para Pires (2018), o orçamento público, no âmbito da economia, é instrumento 

indispensável de gestão maximizadora de resultados, ou seja, serve para manter sob controle o 

fluxo de caixa governamental (dimensão financeira), para viabilizar e organizar as melhores 

escolhas de despesas em busca do bem-estar coletivo (dimensões econômica e social) e para 

sustentar as políticas públicas (dimensão planejamento). Ele serve, então, para tornar possível o 

melhor uso dos recursos públicos, compatibilizando sua quantidade limitada com as necessidades 

coletivas ilimitadas e, muitas vezes, concorrentes com as necessidades individuais, que também 

demandam recursos, particulares (reduzidos pela tributação). 

Lopes (2011) faz a seguinte explicação sobre as funções do aparelho do estado dentro do 

sistema econômico: 

 

Com efeito, o aparelho do Estado exerce várias funções dentro do sistema 

econômico. A partir de duas perspectivas, podem ser ordenadas: a) pelo 

planejamento global com regulação do ciclo econômico como um todo e b) por 

criar condições para uma melhor utilização do capital acumulado. 

Os controles fiscal, financeiro, de conjuntura e as medidas pontuais destinadas a 

regular investimentos e demandas em geral (créditos, garantias de preço, 

subsídios, empréstimos, redistribuição secundária de renda, contratos 

governamentais guiados pelas políticas conjuntural, política indireta de mercado 

de trabalho etc.) são reações e estratégias num conjunto de metas que deve visar 

globalmente à competição, ao crescimento permanente, à estabilidade da moeda 

e ao equilíbrio do balanço de pagamentos. (LOPES, 2011, p. 108-109). 

 

Giambiagi e Além (2011) dizem que a ação do governo através da política fiscal abrange 

três funções básicas: 

 

Função alocativa diz respeito ao fornecimento de bens públicos. A função 

distributiva, por sua vez, está associada a ajustes na distribuição de renda que 

permitam que a distribuição prevalecente seja aquela considerada justa pela 

sociedade. A função estabilizadora tem como objetivo o uso da política econômica 

visando a um alto nível de emprego, à estabilidade dos preços e à obtenção de 

uma taxa apropriada de crescimento econômico. (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011, p. 

9). 
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Dessa forma, o orçamento público é um dos meios pelo qual se realizam as funções 

alocativas, distributivas e estabilizadoras, dentro da política fiscal comandada pelo Estado, cujo 

objetivo é a promoção do bem-estar da sociedade. 

Do ponto de vista econômico, o orçamento público é considerado o principal instrumento 

da política fiscal, que ganhou importância a partir da doutrina keynesiana, em que os gastos 

públicos podem ser utilizados como forma de fomentar a economia, a partir de uma política 

expansiva de gastos, bem como uma forma de diminuir o consumo em uma política contracionista. 

Segundo Giacomoni (2010), a partir da década de 1930, com a doutrina keynesiana, o orçamento 

público passou a ser sistematicamente utilizado como instrumento da política fiscal do governo, 

isto é, de sua ação que visava à estabilização ou à ampliação dos níveis da atividade econômica.  

Independentemente da política keynesiana, o orçamento adquiriu um status próprio, um 

campo de conflito especial. Mesmo para os neoclássicos, ou liberais, o orçamento se tornou 

importante – em sua visão de Estado mínimo, políticas de austeridade e redução do gasto público. 

O orçamento se tornou o campo de batalha entre essas duas visões econômicas, ainda sem vencedor 

determinado. 

A política fiscal, em conjunto com a política monetária, são mecanismos de estabilidade 

monetária, auxiliando no controle da inflação, e, se utilizados de modo equivocado, pode provocar 

o efeito oposto. Mankiw (2009) detalha como o orçamento público pode ser utilizado para controle 

inflacionário: 

 

[...] a lição fundamental sobre os déficits orçamentários decorre diretamente de 

seus efeitos sobre a oferta e a demanda de fundos para empréstimos: quando o 

governo reduz a poupança nacional por meio de déficit orçamentário, a taxa de 

juros aumenta e o investimento diminui. Como o investimento é importante para 

o crescimento econômico de longo prazo, os déficits orçamentários do governo 

reduzem a taxa de crescimento da economia.  

Os superávits orçamentários do governo funcionam de maneira exatamente oposta 

aos déficits orçamentários. Quando o governo arrecada mais impostos do que 

gasta, ele poupa a diferença, reduzindo parte da dívida pública. Esse superávit 

orçamentário, ou poupança pública, contribui para a poupança nacional. Assim, 

um superávit orçamentário aumenta a oferta de fundos para empréstimos, reduz a 

taxa de juros e estimula o investimento. Maior investimento, por sua vez, significa 

maior acumulação de capital e crescimento econômico mais rápido. (MANKIW, 

2009, p. 577). 
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Dessa forma, o orçamento público é o principal elemento a ser considerado na adoção de 

políticas fiscais no âmbito econômico, uma vez que os gastos governamentais influenciam no 

produto interno bruto dos países em geral. 

 

2.1.3 Função planificadora do orçamento público 

 

Historicamente, o orçamento público passou por um processo evolutivo em que deixou de 

ser exclusivamente uma peça que definia as receitas e as despesas para um exercício financeiro e 

passou a ser visto como um instrumento de definição do planejamento governamental. O processo 

de elaboração governamental do orçamento público pode ser denominado aqui como 

orçamentação. 

O primeiro grande momento histórico no longo processo de evolução da orçamentação 

pública teve início no século XIII, quando a monarquia inglesa se viu forçada, pela Câmara dos 

Comuns, a submeter suas propostas de gastos àquela Casa, dando início à separação entre os bens 

da Coroa e os bens do Erário. Instaurou-se, a partir de então, um tipo inovador de controle sobre 

os gastos governamentais, que paulatinamente foi atingindo outros reinos e nações e que chegou 

aos dias atuais revestido de novos significados, em contextos mercantis-capitalistas e de governos 

democráticos e republicanos: a distinção entre dinheiro público e dinheiro privado, por um lado, e, 

por outro, o controle do dinheiro público praticado por meio da relação contrabalanceada entre os 

poderes legislativo e executivo, que existem nas modernas democracias, sejam elas repúblicas 

(presidenciais ou parlamentares) ou monarquias constitucionais. Esse momento fundador da 

orçamentação foi até aproximadamente o início do século XX, e deixou como saldo a consagração 

do orçamento público como forma institucionalizada de controle político da arrecadação tributária 

e dos gastos governamentais (PIRES, 2018). 

Segundo Pires (2018), um dos principais momentos de evolução do orçamento público 

ocorreu a partir de meados do século XX, nos Estados Unidos. Estando, nesse país, consolidados 

o sistema republicano e o regime democrático de governo, e despontando sua economia de mercado 

como a mais vigorosa do planeta, a atenção nacional (marcadamente liberal, ciosa das liberdades e 

desconfiada dos poderes estatais) volta-se ou para os riscos de desequilíbrio das contas públicas e 

de desperdício ou para o mau uso do dinheiro arrecadado: começam, a partir dos setores militares, 

os esforços na direção de sistemas e processos orçamentários fundamentados numa lógica racional-
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maximizante, em busca de eficiência econômica. Surge, então, a metodologia que se tornou 

conhecida como orçamento-programa ou orçamento por programas (cujo precursor foi o PPBS – 

Planning Programming and Budgeting System), que desloca o foco da atenção orçamentária do 

controle político (sem menosprezar ou afrouxar este) para a o planejamento (clara definição dos 

objetivos e metas a serem atingidos com a realização dos dispêndios, em busca do cumprimento 

das funções governamentais) e para a gestão econômico-financeira (busca da melhor relação custo-

benefício dos gastos). 

Segundo Pascoal (2004), o orçamento-programa é o instrumento de planejamento que 

permite identificar os programas, os projetos e as atividades que o Governo pretende realizar, além 

de estabelecer os objetivos, as metas, os custos, e os resultados esperados e oferecer maior 

transparência dos gastos públicos.  

Isso se refletiu no Brasil, quando, fruto de movimentos anteriores de gestores públicos e 

técnicos orçamentários (iniciados nos anos 1940) e da forte acolhida, no Brasil, da proposta de 

orçamento por programas, foi promulgada a Lei nº 4.320/1964 (BRASIL, 1964), que organizou o 

sistema e o processo orçamentários, disciplinou a contabilidade pública e obrigou os governos 

federal, estaduais e municipais de maior porte à adoção da nova metodologia orçamentária, então 

apoiada e fomentada pela Organização das Nações Unidas - ONU (PIRES, 2008). 

A consolidação desse movimento se deu com a Constituição Federal de 1988, que, entre 

outras medidas adotou um sistema orçamentário bem estruturado e mais propício ao planejamento 

e à participação, nele, do Poder Legislativo, constituído pelo Plano Plurianual – PPA, pela Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO, e pela LOA. Com o advento da classificação funcional-

programática, o País passou a contar com um arcabouço legal e técnico que o colocou entre os 

pioneiros na adoção do orçamento por programas. Isso, entretanto, não implicou, uma adoção 

completa da metodologia, já que até hoje, ainda sob a égide da Lei nº 4.320/1964, em vigor até que 

se venha a decidir sobre uma nova lei de finanças públicas estabelecida pela Constituição Federal, 

constata-se apenas um respeito formal, e não substantivo à lógica orçamentária por programas no 

País, com avanços um pouco mais significativos na União, alguns Estados e um ou outro município 

de grande porte (PIRES, 2008). 

O terceiro movimento de evolução do orçamento público, de acordo com Pires (2018), 

ocorre no início do século XXI, como resultado de acontecimentos e debates iniciados nas três 

décadas finais do século anterior, acontece um revigoramento das discussões e propostas em torno 
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da racionalidade econômico-financeira-orçamentária dos governos, em reação às crises fiscais sem 

precedentes e ao declínio do modelo intervencionista de fundamentação econômica keynesiana 

(uso de políticas econômicas anticíclicas) e lastro político social-democrata (Estado do bem-estar 

social). Com base na crítica às insuficiências constatadas desde a adoção generalizada dos 

orçamentos programa, pretende-se superar os obstáculos à alta eficiência, eficácia e efetividade dos 

gastos públicos, buscando-se a partir dos anos 1980, a orçamentação de resultados, por resultados 

ou de desempenho, fundada numa forte onda de matriz anglo-saxã (concentrada nos Estados 

Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia).  

No Brasil, o principal marco desse movimento foi a Lei Complementar nº 101, de 2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), uma vez que essa lei se concentrou no processo 

orçamentário, procurando discipliná-lo e à gestão financeira, de modo a reduzir e a evitar 

desequilíbrios, com vistas à solução dos problemas fiscais e de endividamento elevado e 

persistente; para isso, estabeleceu conceitos, limites e procedimentos alinhados com a tendência 

internacional de adoção de metas fiscais (PIRES, 2018). 

Dessa forma, pode-se afirmar que, atualmente, o orçamento público brasileiro é do tipo 

“orçamento-programa”. Essa característica do orçamento público no Brasil traz uma série de 

implicações de ordem prática. Para Pires (2018), o orçamento-programa, então, ao organizar as 

despesas por funções e estruturar a execução orçamentária por programas, deu aos governos 

possibilidades de melhorar seu desempenho, pois permitiu clareza quanto às frentes de atuação em 

que estes deveriam atuar competentemente e criou condições novas para organizar a ação (os 

programas). É evidente que, se os programas e seus respectivos projetos e atividades não fossem 

levados a efeito maximizando o uso dos recursos a eles destinados, todo o esforço pelo bom 

cumprimento das funções governamentais se perderia: daí as técnicas de orçamentação por 

programas terem por pressuposto a preocupação com resultados, em termos de adequada relação 

custo-benefício dos gastos. 

Apesar disso, há um problema clássico do orçamento-programa, que é o incrementalismo: 

os gastos do ano seguinte e dos próximos tendem a reproduzir, ampliados, os gastos do ano anterior, 

devido ao comportamento típico das unidades orçamentárias, que tendem à inércia, apenas dotando 

programas e agências existentes de novos recursos, de modo que novas propostas ficam inibidas e 

eternizam-se projetos, atividades e programas já desprovidos de finalidade e utilidade (PIRES, 

2018).  
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Uma forma de fugir ao problema do incrementalismo seria a implantação do denominado 

orçamento de desempenho. Para Pires (2018), o orçamento de desempenho, ao lastrear-se numa 

lógica de avaliação permanente, seja do atingimento de objetivos, seja da eficiência econômico-

financeira dos gastos incorridos para buscá-los, acaba por absorver os aspectos positivos mais 

importantes tanto do orçamento-programa como do orçamento base-zero (orçamento em que deve 

haver a revisão de todos os programas governamentais e suas despesas, de modo a justificar a 

permanência ou não no exercício financeiro seguinte), de certo modo superando-os como 

metodologias. 

Assim, o orçamento público brasileiro ainda está em um estágio anterior ao orçamento de 

desempenho (ou orçamento por resultado), devido a tendência de permanência dos programas 

governamentais ao longo dos anos, sem uma revisão adequada sobre a efetividade deles. 

 

2.2 SISTEMA ORÇAMENTÁRIO BRASILEIRO 

 

Antes de adentrarmos na problemática das emendas parlamentares individuais, é 

necessário apresentar maiores informações sobre como é o funcionamento do sistema orçamentário 

brasileiro delineado na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Para isso, detalharemos a 

seguir as leis de caráter orçamentário, o ciclo orçamentário e o processo de orçamentação, e como 

são contabilizadas as receitas e despesas públicas. 

 

2.2.1 Leis de caráter orçamentário 

 

De acordo com o art. 165, caput, c/c. incisos I, II e III, transcritos a seguir, observa-se que 

as principais leis relativas ao orçamento público são de iniciativa do poder executivo: 

 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:  

I - o plano plurianual;  

II - as diretrizes orçamentárias;  

III - os orçamentos anuais. (BRASIL, 1988). 
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Assim, após a promulgação da Carta Magna, há um escalonamento entre as leis do sistema 

orçamentário, de maneira que: 

1. de acordo com os §§ 1º e 4º do art. 165 da CF/88, transcritos abaixo, o PPA 

representa o planejamento de longo prazo da aplicação de recursos pelo estado: 

 

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 

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

capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 

continuada. [...] 

§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta 

Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e 

apreciados pelo Congresso Nacional. (BRASIL, 1988). 

 

2. segundo o § 2º do art. 165 da CF/88, transcrito a seguir, a LDO compreende o 

planejamento de médio prazo, servindo como uma lei que indicará os parâmetros e 

prioridades na elaboração da lei orçamentária anual: 

 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício 

financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá 

sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação 

das agências financeiras oficiais de fomento. (BRASIL, 1988). 

 

Ainda, de acordo com o § 9º, incisos I e II, do art. 165 da CF/88, a seguir, compete à lei 

complementar a fixação de prazos e vigências das leis orçamentárias além da sua elaboração e 

organização, além da fixação de normas gerais sobre gestão financeira e patrimonial: 

 

§ 9º Cabe à lei complementar: 

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a 

organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 

orçamentária anual; 

II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta 

e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. 

(BRASIL, 1988). 
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Figura 1 – Sistema orçamentário brasileiro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A lei complementar prevista no § 9º supracitado, que deve ser federal, ainda não foi 

promulgada. Por conta disso, os entes federativos devem seguir a Lei nº 4.320/1964, que foi 

recepcionada com status de lei complementar. A referida lei estatui normas gerais de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal. 

Até a aprovação da lei complementar prevista no art. 165, § 9º, a fixação de prazos para a 

elaboração das leis orçamentárias está regulada de acordo com o disposto no § 2º do art. 35 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, da CF/88, abaixo: 

 

§ 2º - Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, 

I e II, serão obedecidas as seguintes normas: 

I - o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício 

financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até quatro 

meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para 

sanção até o encerramento da sessão legislativa; 

II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e 

meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até 

o encerramento do primeiro período da sessão legislativa; 

III - o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro meses 

antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o 

encerramento da sessão legislativa. (BRASIL, 1988). 

 

Dessa forma, é possível concluir que: 

 o PPA tem vigência de quatro anos, começa a vigorar a partir do 2º exercício 

financeiro do mandato presidencial e deixa de vigorar no final do 1º exercício 
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financeiro do mandato presidencial seguinte; 

 a LDO tem vigência superior a um exercício financeiro, uma vez que ele deve ser 

aprovado antes do encerramento do primeiro exercício da sessão legislativa, e tem 

vigor até o final da vigência da lei orçamentária anual a qual se refere. 

 

Figura 2 – Vigência do PPA 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Além das leis que estipulam o PPA, a LDO e a LOA, existem outras leis que promovem 

alterações no planejamento orçamentário, criando créditos orçamentários adicionais. Pascoal 

(2004) explica que os créditos adicionais se destinam à realização de despesas não previstas ou 

insuficientemente previstas na Lei Orçamentária, em razão de erros de planejamento ou fatos 

imprevistos, bem como para utilização de recursos que ficaram sem despesas decorrentes em caso 

de veto, emenda ou rejeição da LOA. 

Os créditos adicionais se subdividem nos seguintes tipos, segundo o art.41 da Lei nº 

4.320/1964: 

 

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 

I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária; 

II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação 

orçamentária específica; 

III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de 

guerra, comoção intestina ou calamidade pública. (BRASIL, 1964). 

 

A Constituição Federal previu que os créditos adicionais cuidassem da aplicação de 

recursos não previstos ou insuficientemente previstos na LOA em seu art. 166, § 8º.  
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A LOA segue ao princípio da anualidade orçamentária, ou seja, deve dispor de um período 

fixo de um exercício financeiro. No Brasil, o art. 34 da Lei nº 4.320/1964 estabelece que o exercício 

financeiro coincidirá com o ano civil (1º de janeiro a 31 de dezembro).  

De acordo com o art. 167, § 2º da Carta Maior, transcrito abaixo, observa-se que os 

créditos especiais e extraordinários podem ser reabertos para serem incorporados ao orçamento do 

exercício financeiro seguinte, uma vez que se destinam a projetos que não estavam previstos 

inicialmente na Lei Orçamentária: 

 

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro 

em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos 

últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de 

seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro 

subsequente. (BRASIL, 1988). 

 

Isso acontece porque, em muitos casos, a definição do destino dos créditos especiais ou 

extraordinários pode ocorrer em um tempo muito próximo ao final do exercício financeiro. Para 

que a execução dos projetos previstos nessa lei não seja prejudicada por conta do tempo exíguo 

para o final do exercício, esses créditos podem ser reabertos para o próximo exercício financeiro, 

caso sejam abertos nos últimos quatro meses do exercício. Assim, créditos especiais ou 

extraordinários representam uma exceção ao princípio da anualidade da LOA. 

Ressalta-se também que os créditos extraordinários podem ser abertos por medida 

provisória ou decreto do Poder Executivo, nos entes federativos que não prevejam esse tipo de 

instrumento legal, conforme versa o art. 167, § 3º da Constituição Federal (BRASIL, 1988) em 

conjunto com o art. 44 da Lei nº 4.320/64 (BRASIL, 1964). 

 

2.2.2 Etapas do ciclo orçamentário e do processo de orçamentação 

 

Segundo Pascoal (2004) o ciclo orçamentário é composto pelas seguintes atividades que 

são peculiares ao processo orçamentário: 

 ELABORAÇÃO: diz respeito aos estudos preliminares em que são estabelecidas as 

metas e as prioridades, a definição de programas, de obras e das estimativas das 

receitas, incluindo-se ainda nesta fase, as discussões com a população e entidades 

participativas (orçamento participativo). Vale ressaltar que os Poderes Legislativo e 
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Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas elaboram propostas parciais 

em relação às suas despesas, as quais deverão ser encaminhadas ao Poder Executivo, 

a quem compete constitucionalmente o envio da proposta consolidada do orçamento 

para o Poder Legislativo. 

 APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO: segundo o curso do processo legislativo, caberá ao 

Poder Legislativo apreciar os termos da proposta enviada pelo Executivo, podendo, 

segundo certos critérios, emendá-la e, em situações extremas, rejeitá-la. Ressalte-

se, porém, que mesmo depois de votado o orçamento e mesmo já se tendo iniciada 

a sua execução, o processo legislativo pode ser desencadeado em virtude de projeto 

de lei destinado a solicitar autorizações para a abertura de créditos adicionais. 

 EXECUÇÃO: encerrado o processo legislativo com a publicação da lei 

orçamentária, nos termos do disposto na LRF, artigo 8º, o Poder Executivo terá até 

30 dias para estabelecer, através de Decreto, a programação financeira e o 

cronograma mensal de desembolso. Feito isso, os administradores começarão a 

executar ou a realizar o orçamento. Nessa fase, são efetivados a arrecadação da 

receita e o processamento da despesa pública. A programação e o cronograma 

objetivam: a) assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil, a soma dos 

recursos necessários e suficientes a melhor execução do seu programa anual de 

trabalho; b) manter, durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a 

receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais 

insuficiências de tesouraria. 

 CONTROLE: depois de executada a despesa, caberá aos órgãos de controle, 

especialmente os órgãos incumbidos do Controle Externo (Poder Legislativo e 

Tribunais de Contas), apreciar e julgar se aplicação dos recursos públicos se deu nos 

termos previstos nas leis orçamentárias e nas demais espécies normativas que 

vinculam a gestão de recursos públicos. Ressalte-se que, para efeitos didáticos, 

colocamos essa fase como última fase do ciclo orçamentário. Contudo, há que se 

salientar que o controle do orçamento poderá acontecer concomitantemente à 

execução orçamentária. Realizada a despesa, os órgãos de controle poderão, a 

qualquer tempo, proceder a auditorias e inspeções, sem prejuízo da apreciação final 

das contas. 
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É possível dizer que as etapas de elaboração e de apreciação e votação são aquelas que 

compreendem o chamado processo de orçamentação, de acordo com Pires (2018). 

De acordo com o art. 165, da Carta Maior (BRASIL, 1988), a iniciativa das leis 

orçamentárias é do Poder Executivo, que recebe as propostas parciais dos órgãos dos demais 

poderes, faz os ajustes devidos e as consolida em um projeto de lei orçamentária anual - PLOA.  

O art. 166 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) regula o processo de apreciação dos 

projetos de leis orçamentárias. Segundo o caput desse artigo, os projetos de PPA, LDO, LOA e leis 

de créditos adicionais, no âmbito federal, “serão apreciados pelas duas Casas do Congresso 

Nacional, na forma do regimento comum” do Congresso Nacional. Já no âmbito dos Estados, 

Distrito Federal, e Municípios, isso é inaplicável, tendo em vista que o processo legislativo nesses 

entes federativos é unicameral. 

No âmbito federal, segundo o § 1º do art. 166 da Constituição Federal, os projetos de leis 

orçamentárias são apreciados por meio da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização - CMO. O funcionamento dessa comissão permanente é regulamentado pela 

Resolução CN nº 01/2006. Segundo os § 1º do art. 166, cabe à CMO: 

 

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as 

contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República; 

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e 

setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização 

orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso 

Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58. (BRASIL, 1988). 

 

Tendo em vista que o processo legislativo orçamentário deve guardar simetria com o 

processo aplicado na União, a apreciação desses projetos de leis de orçamento, nas demais esferas 

de poder, passa por uma Comissão específica para esse fim. 

Nessa comissão, os parlamentares podem apresentar emendas aos projetos de leis 

orçamentárias, que emitirão parecer sobre elas, segundo o § 2º do art. 166 da CF/88 (BRASIL, 

1988). A apreciação delas, segundo esse parágrafo, será feita “na forma regimental, pelo Plenário 

das duas Casas do Congresso Nacional”. Há, ainda, algumas limitações para a apresentação das 

emendas, conforme os § 3º e § 4º desse mesmo artigo, a saber: 
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§ 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o 

modifiquem somente podem ser aprovadas caso: 

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias; 

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de 

anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: 

 a) dotações para pessoal e seus encargos; 

b) serviço da dívida; 

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito 

Federal; ou 

III - sejam relacionadas: 

a) com a correção de erros ou omissões; ou 

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 

§ 4º - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser 

aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. (BRASIL, 1988). 

 

A associação entre a emenda parlamentar e a lei orçamentária é feita por meio da 

classificação funcional e da classificação programática, de acordo com o conceito de programação 

orçamentária, também chamado de categoria de programação. De acordo com o Manual Técnico 

de Orçamento – MTO – para 2020 (BRASIL, 2019d), a categoria de programação compreende o 

detalhamento das despesas das unidades orçamentárias pelos seguintes classificadores, de estatura 

legal: função, subfunção, programa, ação e subtítulo. Portanto, cada emenda individual à LOA deve 

indicar, no mínimo, os elementos desses tipos de classificação e o saldo a ser destinado na dotação 

orçamentária.  

A classificação funcional é formada por funções e subfunções e busca responder 

basicamente à indagação “em que áreas de despesa a ação governamental será realizada?”. Cada 

atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam 

(BRASIL, 2019d). 

A atual classificação funcional foi instituída pela Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, 

do então Ministério do Orçamento e Gestão - MOG, e é composta de um rol de funções e 

subfunções prefixadas, que servem como agregador dos gastos públicos por área de ação 

governamental nos três níveis de Governo. Trata-se de uma classificação independente dos 

programas e de aplicação comum e obrigatória, no âmbito dos Municípios, dos Estados, do Distrito 

Federal e da União, o que permite a consolidação nacional dos gastos do setor público (BRASIL, 

2019d). 
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A classificação funcional é representada por cinco dígitos, sendo os dois primeiros 

relativos às funções e os três últimos às subfunções. 

 

Figura 3 – Classificação funcional 

 

Fonte: Brasil (2019d). 

 

De acordo com o MTO 2020 (BRASIL, 2019d), a função pode ser traduzida como o maior 

nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. Reflete a competência 

institucional do órgão, como, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, que guarda relação 

com os respectivos Ministérios. Há situações em que o órgão pode ter mais de uma função típica, 

considerando-se que suas competências institucionais podem envolver mais de uma área de 

despesa. Nesses casos, deve ser selecionada, entre as competências institucionais, aquela que está 

mais relacionada com a ação. Entre elas, a função “Encargos Especiais” engloba as despesas que 

não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais 

como dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto, uma agregação 

neutra. 

Já a subfunção representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve 

evidenciar a natureza da atuação governamental. É possível combinar as subfunções a funções 

diferentes daquelas a elas diretamente relacionadas, o que se denomina matricialidade. A única 

exceção são as subfunções vinculadas à função “Encargos Especiais” (BRASIL, 2019d). 

O programa é a categoria que articula um conjunto de ações orçamentárias e ações não-

orçamentárias suficientes para enfrentar um problema. Seu desempenho deve ser passível de 

aferição. A classificação dos programas no âmbito do Sistema Integrado de Administração 

Financeira - SIAFI é composta por um classificador com quatro dígitos (BRASIL, 2019d). 

Já as ações orçamentárias são as operações da qual resultam produtos (bens ou serviços) 

que contribuem para atender ao objetivo de um programa. Incluem-se também no conceito de ação 

as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da Federação e a pessoas físicas e 

jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, entre outros, e os 
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financiamentos. Assim sendo, a ótica de organização governamental integrando Planejamento e 

Orçamento está consubstanciada na ligação das ações orçamentárias e não-orçamentárias 

diretamente aos programas. Na estratégia de atuação sobre as causas críticas definidas, as ações 

orçamentárias ou não orçamentárias são construídas na perspectiva de que seus produtos 

contribuam para o alcance de resultados, que promovem a mudança desejada no problema e levam 

ao resultado final que se espera com a intervenção, diretamente relacionado ao objetivo do 

programa (BRASIL, 2019d). 

As ações orçamentárias são classificadas por quatro dígitos, sendo que o primeiro dígito 

classifica o tipo de ação como projeto, atividade ou operação especial. 

 

Figura 4 – Classificação das ações orçamentárias e dos subtítulos 

 

Fonte: Brasil (2019d). 

 

Segundo o MTO 2020, os tipos de ações orçamentárias são os seguintes:  

 Atividade: instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo 

e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da 

ação de Governo; 

 Projeto: instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais 

resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de 

governo; 

 Operação especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou 

aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não 
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geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. 

As atividades, os projetos e as operações especiais são detalhados em subtítulos, utilizados 

especialmente para identificar a localização física da ação orçamentária (BRASIL 2019d). 

Após a apreciação e votação do projeto de lei orçamentária, o texto aprovado pelo Poder 

Legislativo, com as emendas, segue para a sanção pelo Poder Executivo, de maneira semelhante 

aos demais projetos de lei. O chefe do executivo tem a prerrogativa de sancionar o projeto total ou 

parcialmente, ou de vetá-lo no prazo de 15 dias, conforme o art. 66 da Carta Magna, para, em 

seguida, publicá-lo no Diário Oficial. A ausência de manifestação implica a sanção tácita do PLOA. 

Em caso de veto parcial ou total, os vetos à LOA devem ser encaminhados para o Poder 

Legislativo no prazo de 48 horas. Segundo a CF/88, o veto será apreciado “em sessão conjunta, 

dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria 

absoluta dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto”. No âmbito estadual e municipal, a 

apreciação dos vetos é feita na respectiva casa legislativa, nos moldes da esfera federal. 

 

2.2.3 Regime de contabilização das receitas e despesas orçamentárias 

 

Segundo Mota (2011), “a maioria dos estudiosos identifica os seguintes estágios 

percorridos pela receita orçamentária: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento”. 

Abaixo seguem as características dos estágios da receita pública: 

1. Previsão: o planejamento compreende a previsão de arrecadação da receita 

orçamentária constante da LOA, resultante de metodologias de projeção usualmente 

adotadas. Segundo o MTO 2020 (BRASIL, 2019d), no âmbito federal, a 

metodologia de projeção de receitas busca assimilar o comportamento da 

arrecadação de determinada receita em exercícios anteriores, a fim de projetá-la para 

o período seguinte, com o auxílio de modelos estatísticos e matemáticos. O modelo 

dependerá do comportamento da série histórica de arrecadação e de informações 

fornecidas pelos órgãos orçamentários ou unidades arrecadadoras envolvidas no 

processo. 

2. Lançamento: Segundo a Lei 4.320/64 (BRASIL, 1964), art. 53, consiste no “ato da 

repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que 

lhe é devedora e inscreve o débito desta”, ou seja, trata-se da identificação do 
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devedor ou da pessoa do contribuinte discriminando a espécie, o valor e o 

vencimento daquilo que o devedor tem que pagar. Mota (2011) afirma que “o 

lançamento, que, tem origem fiscal, não se aplica a todas as receitas orçamentárias, 

mas basicamente às receitas tributárias”. 

3. Arrecadação: é o ato pelo qual os contribuintes comparecem perante os agentes 

arrecadadores e promovem o pagamento dos seus tributos e de outros débitos para 

com o Estado. Os agentes arrecadadores podem ser repartições fiscais ou a rede 

bancária autorizada. 

4. Recolhimento: trata-se da transferência dos valores arrecadados à conta específica 

da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, órgão responsável pela administração e 

controle da arrecadação e pela programação financeira, observando-se o princípio 

da unidade de tesouraria ou de caixa, previsto no art. 56 da lei nº 4.320/1964 

(BRASIL, 1964). 

Quanto à execução das despesas do orçamento público, temos as seguintes: 

1. Empenho: segundo o art. 58 da lei 4.320/64 (BRASIL, 1964), é o “ato emanado de 

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

não de implemento de condição”. Segundo Mota (2011), o empenho sempre é prévio 

à despesa, inclusive no suprimento de fundos, e está restrito ao limite do crédito 

orçamentário. 

2. Liquidação: A lei nº 4.320/64 (BRASIL, 1964), no artigo 63, diz que esse estágio 

“consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e 

documentos comprobatórios do respectivo crédito”. É o estágio que promove, de 

fato, a apropriação da despesa na área contábil, e tem por objetivo apurar a origem 

e objeto do que se deve pagar; a importância exata a ser paga e a quem ela é devida. 

3. Pagamento: é o terceiro e último estágio da execução da despesa e se caracteriza 

pela emissão, em favor do credor de uma ordem de pagamento. De acordo com Mota 

(2011), a maioria das despesas é paga pela via bancária, sendo excepcionalmente 

pagos por meio de suprimento de fundos.  

Segundo o artigo 35 da Lei 4.320/64 (BRASIL, 1964), pertencem ao exercício financeiro 

as receitas nele arrecadadas; e as despesas nele legalmente empenhadas. Dessa forma, é possível 

dizer que, do ponto de vista orçamentário, considera-se que o regime contábil aplicado para a 
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contabilidade pública é um regime misto, em que se consideram as receitas públicas incorridas pelo 

regime de caixa (no seu recebimento efetivo), enquanto se considera uma despesa incorrida 

segundo o regime de competência (na sua apropriação contábil, independentemente de ter havido 

o pagamento). 

Com a edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, pela 

STN, a contabilidade pública sofreu alterações no sentido de promover a contabilização de fatos 

ligados à receita sob o enfoque patrimonial. Todavia, essas alterações não interferem na 

contabilização das despesas públicas do ponto de vista orçamentário, servindo como uma 

complementação às regras já em vigor na Lei nº 4.320/1964. 

Conforme dito anteriormente, o orçamento público segue ao princípio da anualidade 

orçamentária, de modo que a LOA possui vigência até o encerramento do exercício financeiro ao 

qual se refere. Dessa forma, é possível a ocorrência de despesas empenhadas, mas que não tenham 

sido pagas até o fim do exercício financeiro. Essas despesas podem ser inscritas em restos a pagar, 

de acordo com o art. 36, da Lei nº 4.320/1964 (BRASIL, 1964). Os restos a pagar são subdivididos 

em processados (despesas empenhadas e liquidadas) e não-processados (despesas empenhadas, 

mas não liquidadas). Com os restos a pagar, a execução de determinada despesa do orçamento pode 

ser diferida para outros exercícios financeiros. 

 

2.3 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

 

Para Torres (2011), a legitimidade do Estado Financeiro baseia-se em grandes princípios 

formais, destituídos de conteúdo, que impregnam todos os valores e harmonizam todos os outros 

princípios: o equilíbrio orçamentário, a igualdade e o due process of law, transparência fiscal, 

responsabilidade fiscal, ponderação e razoabilidade. 

O princípio da responsabilidade, ou mais especificamente, a responsabilidade fiscal 

corresponde ao conceito de accountability e se aproxima do conceito de uma responsabilidade pela 

eficiente gerência de recursos públicos. O princípio da responsabilidade encontra-se em 

permanente tensão com o do desenvolvimento econômico. A sua exacerbação nos últimos anos, 

principalmente, no modelo da Nova Zelândia, tem sido vista pelos desenvolvimentistas como 

vitória da política neoliberal (TORRES, 2011).  
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Já o princípio da transparência fiscal é um princípio constitucional implícito; que sinaliza 

no sentido de que a atividade financeira deve se desenvolver segundo os ditames da clareza, 

abertura e simplicidade. Dirige-se assim ao Estado que à sociedade, tanto aos organismos 

financeiros supranacionais quanto às entidades não-governamentais. É princípio de legitimidade 

do Estado Democrático e Social de Direito e às vezes se inclui como subprincípio do princípio da 

responsabilidade (TORRES, 2011).  

As crises fiscais e a cerrada crítica ao insuficiente desempenho dos governos, a partir do 

momento em que se acumularam déficits e dívidas, ao mesmo tempo em que as políticas públicas 

e serviços públicos começaram a apresentar má qualidade e insuficiente alcance, trouxeram de 

volta o apreço pela análise custo-benefício. A partir dos anos 1990, alastra-se dos Estados Unidos 

para outros países uma forte onda pró-equilíbrio fiscal e pró-eficiência e qualidade do gasto 

público, maximizada pela atuação de instituições multilaterais como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e o Banco Mundial, replicada por muitas outras, de menor porte e alcance, 

como órgãos fazendários e de planejamento dos governos nacionais, além de universidades e 

centros de pesquisa, cujos livros-texto utilizados no ensino superior e cujos projetos de investigação 

se voltaram fortemente à disseminação e debate do problema e das possíveis soluções, entre elas o 

orçamento de desempenho, agora em versão revista e atualizada (PIRES, 2018). 

Segundo Pires (2018), em 1994, a Austrália, a Nova Zelândia e o Reino Unido adotaram 

leis de responsabilidade fiscal (confirmando a tendência anglo-saxã do movimento), sendo 

seguidos por muitos outros países, entre eles, na América do Sul, o Chile e o Brasil. Em todos os 

casos, aquelas leis redundaram em mudanças nos sistemas e processos orçamentários, embora não 

necessariamente impondo, de forma explícita, o orçamento de desempenho. 

Portanto, a LRF buscou implantar alguns dos princípios formais de legitimidade do Estado 

Financeiro, em especial, os princípios do equilíbrio orçamentário, da transparência fiscal, e da 

responsabilidade fiscal (TORRES, 2011).  

Como informamos anteriormente, a LRF é um marco brasileiro no que tange ao uso do 

orçamento como instrumento de planejamento governamental, buscando disciplinar o processo 

orçamentário e gestão financeira, de modo a reduzir e a evitar desequilíbrios, com vistas à solução 

dos problemas fiscais e de endividamento elevado. Durante a implantação do Plano Real, no final 

dos anos 1990, o Brasil passou algumas crises que abalaram a confiança na economia, o que levou 
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o país a solicitar auxílio ao FMI. Giambiagi e Além (2008) apresentam um panorama dos 

problemas pelos quais o Brasil passava naquela época: 

 

Em Julho de 1998, o governo privatizou a Telebrás, dando um passo importante 

na linha de continuar a adotar políticas pró-mercado [...] Por outro lado, havia, 

claramente, dois problemas pendentes: o fiscal – com uma dívida pública 

crescente e preocupante -; e o externo – com um déficit em conta corrente que 

ameaçava atingir 5% do PIB, nas projeções iniciais feitas para o ano seguinte.[...] 

O governo então iniciou negociações com o FMI para obter um ‘pacote’ 

emergencial de ajuda externa que contasse com recursos da própria instituição, de 

outros organismos multilaterais – Banco Mundial e BID -; e dos tesouros das 

principais potências mundiais que acabou atingindo o valor de US$ 42 bilhões. As 

dias pièces de résistance do programa eram a manutenção da política cambial [...] 

– e um ajuste fiscal destinado a obter um superávit primário do setor público 

consolidado de 2,60% do PIB em 1999, complementado por metas primárias de 

2,80% e 3% do PIB nos dois anos subsequentes, como parte de um programa 

trienal para 1999/2001. (GIAMBIAGI; ALÉM, 2008, p. 160-161). 

 

Para que o auxílio fosse concedido, foram feitas diversas exigências de caráter fiscal, 

buscando o equilíbrio entre receitas e despesas. No bojo dessas exigências e após a realização do 

ajuste fiscal desse período, a LRF (BRASIL, 2000a) estabeleceu normas gerais de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, para todos os entes federativos.  

Ressalta-se que boa parte das regras da LRF são inspiradas nas experiências adotadas 

pelos Estados Unidos e pela Nova Zelândia, nos anos 1990, de acordo com Oliveira (2015): 

 

Os Estados Unidos haviam aprovados sucessivas leis para controlar o déficit 

público; os países da União Europeia haviam celebrado o Tratado de Maastrich, 

que lhes impunha a observância de regras fiscais, como limites quantitativos para 

a dívida pública e o déficit orçamentário; e a Nova Zelândia, país parlamentarista, 

de 3 milhões de habitantes, havia aprovado uma lei de responsabilidade fiscal, 

baseada na definição de princípios. E foi exatamente em instrumentos de controle 

fiscal (relativos a despesas, dívida e receitas) experimentados na Europa, nos 

Estados Unidos e na Nova Zelândia que se buscou inspiração para elaboração do 

Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal. (OLIVEIRA, 2015, p. 46-47). 

 

Com o surgimento da LRF, que instituiu um controle mais rígido sobre as metas fiscais, 

os entes políticos foram obrigados a realizar suas ações governamentais de maneira a não degradar 

a sua situação financeira. A LRF promoveu mecanismos de enforcement, de modo a impedir o 

descumprimento de suas obrigações, com punições aos entes federativos e aos gestores públicos. 

Essa lei estabelece, em seu art. 73, que os agentes públicos podem ser punidos tanto na esfera penal, 



49 

 

 

como serem responsabilizados por crime de responsabilidade e por crime de improbidade 

administrativa, no caso de violações aos seus dispositivos. Por conta disso, os governos das três 

esferas de poder (especialmente o federal) promovem medidas com objetivo de cumprir aos 

ditames dessa lei.  

Entretanto, há críticas de que algumas delas acabam por obstar a execução do orçamento, 

sobretudo da corrente desenvolvimentista dos políticos. Entre as medidas utilizadas para 

cumprimento da LRF, é possível citar como exemplo: 

 o contingenciamento de recursos, que condiciona a execução orçamentária à 

percepção de que as metas do exercício financeiro serão cumpridas, com base nos 

arts. 8º e 9º dessa lei. Na prática, essa medida faz com que a execução do orçamento 

seja postergada, e em muitas vezes, o orçamento só é liberado efetivamente no final 

do exercício ou nos exercícios seguintes, por meio dos restos a pagar; e 

 o cancelamento de despesas voluntárias, seja em decorrência da necessidade de 

cumprimento das metas fiscais, seja devido a mudanças no planejamento 

governamental. 

De acordo com o art. 9º, § 2º, da LRF, não serão objeto de limitação as despesas que 

constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento 

do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias  

Dessa forma, as regras da LRF fazem uma série de restrições na livre execução das 

despesas orçamentárias, com o objetivo de promover um controle mais rígido sobre o equilíbrio 

fiscal, o que, de certa forma, acaba retirando a legitimidade da execução de parte das despesas, 

sobretudo das despesas discricionárias. 

Portanto, apresentamos os conceitos gerais de orçamento público e adentramos detalhes 

de sua elaboração e suas funcionalidades, uma vez que essas informações são essenciais para a 

análise da execução das emendas orçamentárias individuais. 
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3 ORÇAMENTO PÚBLICO E POLÍTICA 

 

3.1 FUNÇÃO POLÍTICA DO ORÇAMENTO PÚBLICO 

 

É inegável que o orçamento público, desde suas origens, possui uma função de controle 

político sobre a atuação estatal, de modo a limitar a atuação do gestor público na utilização dos 

recursos disponíveis na sociedade. 

Independente de qual seja o regime político e o sistema de governo, o orçamento é 

necessário para organizar as relações de poder e balizar os interesses envolvidos na obtenção e no 

destino do dinheiro público. Aqueles que são contribuintes compulsórios do fisco exigem 

(conforme cada caso e situação concretos) que a arrecadação seja demonstrada, a fim de conhecer 

suas fontes e impactos e para evitar o avanço exagerado da tributação sobre suas rendas, 

patrimônios e atividades, confirmando, assim, a razão inicial do surgimento da orçamentação, que 

foi exatamente colocar limites ao gasto do soberano, para conter os riscos de aumento dos tributos. 

Além disso, se o dinheiro é público, as decisões de gasto devem ser coletivas e para benefício geral, 

mesmo que tenham que ser mediadas por representantes, como é o caso na democracia 

representativa; e o instrumento utilizado para materializar, registrar e executar tais decisões é o 

orçamento público, que, por isso, tem uma dimensão política muito clara, que o justifica e clama 

pelo seu constante aperfeiçoamento (PIRES, 2018).  

Fernandes e Gassen (2016) fazem as seguintes ponderações sobre a questão das escolhas 

públicas em relação aos gastos públicos: 

 

O delineamento das escolhas públicas é uma tarefa multifacetada, que conta com 

a participação de grupos de interesses, votação parlamentar, projeto de legislação, 

veto, política econômica, processo orçamentário, revisão judicial e todas as 

conjecturas complexas inerentes ao processo político (MONTEIRO, 2007). Não 

obstante, no tocante à tributação, a participação do Executivo é a mais 

significativa na formulação da política fiscal a ser desenvolvida pelo Estado 

brasileiro em todas as suas esferas. É esse Poder que normalmente dita o caminho 

a ser seguido. É o Executivo que calcula os gastos anuais, que faz a consolidação 

da proposta orçamentária, que calcula os impactos financeiros dos incentivos 

fiscais, entre outras participações. Normalmente, é ele que sinaliza e indica a 

política fiscal a ser desenvolvida. É, portanto, a principal fonte de poder estatal 

para a implementação de uma política tributária em prol dos objetivos 

fundamentais da República e da busca pela finalidade social da tributação. 

Contudo as políticas fiscais demandam também uma ampla participação dos 

demais Poderes. A importante e necessária participação de todos os Poderes sobre 



51 

 

 

a engenhosidade da tributação pode ser demonstrada na perspectiva da alteração 

do quadro tributário dos anos 1990, que contou com a atuação de diversos Poderes 

e forças políticas. (FERNANDES; GASSEN, 2016, p. 361-362). 

 

Para Pires (2018), as mudanças por que passa a orçamentação pública processam-se pelas 

mãos dos mais variados tipos de agentes, eclodindo em diferentes tempos e lugares: parlamentares, 

na tentativa de ampliar o controle do Legislativo sobre as finanças públicas; técnicos 

orçamentários, procurando adequar os sistemas e processos de orçamentação aos avanços de seu 

campo profissional; organizações dos mais diversos tipos, interessadas em vender tecnologias e 

serviços; instituições governamentais e não governamentais que se dedicam ao tema orçamentário 

por razões políticas ou de gestão; grupos da burocracia pública envolvidos com inovações de 

gestão; a sociedade civil e os órgãos de imprensa, por meio de campanhas e mobilizações no 

combate à corrupção e ao desperdício; universidades e centros de pesquisa; entre outros.  

No modelo de orçamentação moderna, no qual se insere o orçamento-programa, há foco 

muito mais específico nas ações de governo para além da tributação. Como e em que gastar é uma 

questão fundamental para a sociedade no último século. A tensão de grupos sociais em torno dos 

recursos orçamentários tem crescido, em conjunto com os processos de transparência no século 

XXI. A soma das demandas, quase sempre incompatível com as disponibilidades de receita dos 

governos, faz do orçamento público um instrumento muito mais complexo do que um mero plano 

técnico. O orçamento é de fato um locus de mediação de conflito distributivo da sociedade atual. 

No entanto, ele é permeado de regras técnico-políticas definidas ao longo das últimas décadas, que 

implicam limitações fiscais ao atendimento da demanda social em toda e qualquer área, tornando-

o uma peça, além de complexa, de difícil realização. A existência de recursos vinculados a funções 

de governo, como saúde e educação, protege essas áreas de gasto. Contudo, essas vinculações, 

articuladas com a obrigatoriedade de pagamento de dívidas e a existência de uma infinidade de 

fundos específicos de recursos, reduzem muito o espaço e a possibilidade de planejamento para 

outras ações, de mobilidade urbana e habitação no âmbito municipal, por exemplo (PERES; 

SANTOS, 2018). 

Portanto, observa-se que o orçamento público é um campo de atuação da política, uma 

vez que busca resolver o conflito de distribuição dos recursos financeiros, finitos e limitados, na 

sociedade atual, de modo a privilegiar determinadas políticas públicas em detrimento de outras, 
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com base nas decisões tomadas pelos diversos atores da sociedade, sobretudo do Poder Executivo 

e do Poder Legislativo. 

 

3.2 CONFLITOS ENTRE RACIONALIDADE E FLEXIBILIDADE NO ORÇAMENTO 

PÚBLICO 

 

Conforme verificado anteriormente, as leis orçamentárias anuais são elaboradas 

considerando as funções alocativa, distributiva e estabilizadora do governo. Nos últimos anos, 

houve uma maior importância em relação à função estabilizadora do governo, sobretudo após a 

implantação do Plano Real, e com a edição da LRF. Muitas vezes, há um conflito entre essas 

funções, uma vez que as necessidades da população brasileira de bens públicos não são atendidas 

em função da necessidade de estabilização fiscal, principalmente pela necessidade de cumprimento 

de metas de superávit primário e de inflação, estabelecidas nas LDO.  

De acordo com Peres e Santos (2018), há uma antiga dicotomia entre dois paradigmas 

utilizados para análise de políticas públicas e do processo orçamentário em particular, envolvendo 

o modelo racional-compreensivo e o modelo incremental. O modelo racional dá respaldo ao 

desenvolvimento de diferentes formas de orçamentos que buscam ao mesmo tempo o controle de 

recursos (meios) e a melhor forma possível de atingir resultados (fins). Nesse campo teórico, está 

o orçamento-programa, além do orçamento de resultados ou de desempenho e o PPBS. Segundo 

esses autores, as premissas do modelo racional-compreensivo são as seguintes: 

 os problemas orçamentários são bem definidos;  

 é possível considerar um conjunto exaustivo de alternativas para lidar com cada 

problema;  

 existem informações completas (ou suficientes) sobre os diferentes contextos e 

ambientes que se relacionam com o problema sob análise (inclusive outros 

problemas); 

 é possível prever satisfatoriamente os impactos de cada uma das alternativas 

consideradas e a limitação da capacidade preditiva das ciências humanas e sociais 

pode ser razoavelmente superada para compreender os custos e benefícios de cada 

alternativa considerada;  

 os valores e interesses em disputa são conhecidos e podem ser considerados em seus 
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trade-offs ou conflitos ou, alternativamente, pode-se chegar a um acordo sobre os 

ganhos sociais agregados;  

 o conjunto de cálculos e análises necessários para lidar com problemas complexos 

como aqueles das políticas públicas do Estado contemporâneo pode ser realizado 

com os recursos disponíveis e no tempo necessário; a escassez de tempo e recursos 

normalmente pode levar a decisões “irracionais”, não maximizadoras, e, finalmente,  

 não há elevados custos já incorridos (sunk costs) que criem dependências de 

trajetórias (path dependence) em relação a decisões já tomadas anteriormente 

(PERES; SANTOS, 2018). 

O modelo incremental, por sua vez, contrapõe-se a este e busca demonstrar a inviabilidade 

de racionalização estritamente técnica do orçamento, devido a diversas características desse 

processo, entre as quais a principal é o conflito político, indissociável do orçamento público. 

Para Peres e Santos (2018), no centro da crítica ao racionalismo, está a consideração da 

natureza essencialmente política do processo orçamentário, que envolve na maioria das vezes (pelo 

menos em regimes de democracia razoavelmente institucionalizada) barganhas e compromissos 

entre diferentes atores políticos. Eles apresentam também as diferenças entre o modelo incremental 

e o modelo racional-compreensivo do processo orçamentário: 

 onde o racionalismo vê separação entre valores ou objetivos e análise empírica das 

alternativas de decisão, o incrementalismo vê os aspectos valorativos e de análise 

como inseparáveis, intimamente ligados;  

 a dissociação entre meios e fins é essencial no racionalismo (escolhem-se os fins e 

buscam-se os meios de atingi-los), mas considerada impraticável no 

incrementalismo;  

 o critério de avaliação de uma política é o quanto ela é apropriada para atingir o fim 

desejado (racionalismo), ao passo que no incrementalismo uma política prevalece 

se os atores envolvidos concordam com ela;  

 a análise das questões é abrangente, buscando incluir todos os fatores relevantes 

(racionalismo), ao passo que esses fatores são drasticamente reduzidos na análise 

incremental;  

 o racionalismo frequentemente se apoia em teorias, ao passo que as comparações 

sucessivas são em grande medida independentes de teorias (PERES; SANTOS, 
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2018).  

A descrição incremental do processo orçamentário é frequentemente associada a situações 

de manutenção do status quo, sendo muitas vezes identificada com a denominação de orçamento 

tradicional (PERES; SANTOS, 2018). 

Assim, o contraponto entre incrementalismo e racionalismo pode ser relacionado também 

à ampliação das funções do orçamento público que acompanhou o crescimento do papel do Estado 

na economia. Enquanto o Estado assumia basicamente funções de manutenção da ordem e 

segurança interna e externa, típicos do século XIX e início do século XX, o orçamento teria uma 

função essencialmente de controle dos gastos. As políticas de intervenção econômica e de oferta 

de serviços sociais tornaram o problema da alocação de recursos públicos cada vez mais importante 

para o orçamento. As propostas de orçamento-programa e do PPBS (assim como do orçamento 

base zero) enfatizaram a necessidade de definição clara de objetivos a serem alcançados com o uso 

dos recursos, assim como a necessidade de cálculos de custo-benefício que permitissem a tomada 

de decisões com critérios financeiramente racionais. O incrementalismo criticou essas propostas 

por considerar que elas ignoravam os aspectos eminentemente políticos da alocação de recursos e 

superestimavam as possibilidades de tomadas de decisão “técnicas” (PERES; SANTOS, 2018). 

De acordo com Peres e Santos (2018), no Brasil, predomina no orçamento público dois 

processos de incrementalismo: 

 

Core (2007) argumenta que o modelo de vinculação que vigora no Brasil desde os 

anos 1980 (inaugurado pela Emenda Calmon para educação) alterou a lógica 

anterior de atrelar recursos a investimentos e passou a incidir prioritariamente 

sobre despesas de custeio, visto que as áreas de educação e saúde se caracterizam 

por serviços continuados e pela supremacia de gastos com recursos humanos, vis-

à-vis as despesas de capital. Dessa maneira, é usual que boa parte dos orçamentos 

públicos das três esferas de governo cresça de um ano para outro de forma 

relativamente independente da revisão dos gastos de exercícios anteriores e do 

planejamento de novos gastos, acompanhando a proporção do gasto em relação à 

projeção da receita.  

Além desse tipo de incrementalismo constitucional-legal, há o crescimento 

incremental inercial, por vezes causado por questões legais, como aqueles 

associados ao aumento das folhas de pagamentos de servidores ativos e inativos, 

por exemplo, e outras vezes por questões contratuais de serviços ligados à 

manutenção dos governos, associados a programas-meio. Nesses casos, as 

despesas variam em função do crescimento vegetativo das folhas de pagamento, 

ou em função dos reajustes contratuais dos gastos de manutenção. (PERES; 

SANTOS, 2018, p. 125-126). 
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Segundo Peres e Santos (2018), em governos democráticos, quanto maior o número de 

partidos e de diferentes representações sociais empoderadas, maior a possibilidade de conflito a 

respeito das escolhas programáticas. Nesse caso, quanto mais bem informada estiver a sociedade 

civil sobre as possibilidades de despesas e de seus custos e resultados, maior a possibilidade de 

escolha adequada à capacidade orçamentária e financeira dos governos. Na situação em que há 

opacidade orçamentária, sem avaliação de desempenho, é possível a dominância de poucos grupos 

políticos, com a manutenção de políticas incrementais excludentes e que podem inclusive resultar 

em deterioração fiscal dos governos. 

Isso explica o crescente nível de rigidez do orçamento público brasileiro, e a consequente 

diminuição do percentual de despesas discricionárias. O incrementalismo de nosso sistema 

orçamentário dificulta a revisão das programações e das políticas públicas quando elas demonstram 

não serem mais eficientes ou eficazes do que outras medidas que resolveriam os problemas da 

sociedade. Para se ter uma ideia, em relação à rigidez do orçamento público, na LOA 2020 da 

União, as despesas obrigatórias representaram 94% do total (VENTURA; CORRÊA, 2019). 

Outro conflito que envolve racionalidade e flexibilidade é o conflito temporal da 

programação orçamentária, que incentiva a utilização total das dotações orçamentárias, uma vez 

que as dotações orçamentárias vigoram por apenas um exercício financeiro. Pires (2018) explica 

como ocorre esse conflito: 

 

Sendo o PPA a referência para os orçamentos anuais, resulta um desafio, que é o 

da plurianualidade: há que se encontrar uma forma adequada, hoje inexistente, de 

lidar com o fato de a autorização legislativa (as dotações) serem anuais e certas 

despesas suplantarem o ano fiscal. O incrementalismo é, ainda, um problema sério 

na gestão orçamentária brasileira, que leva a que, inclusive, nos meses finais do 

exercício, as unidades orçamentárias realizem gastos com a finalidade de não 

desperdiçar dotações e de não caracterizar situação de menor necessidade de 

recursos para o exercício seguinte. (PIRES, 2018, p. 84).  

 

Esse problema é reforçado pela limitação de empenho e de movimentação financeira 

(contingenciamento) das despesas do Poder Executivo, o que acaba postergando a execução de 

despesas discricionárias, praticamente, para o final do exercício financeiro.  

Um outro fator que gera um conflito entre a racionalidade e a flexibilidade são as próprias 

circunstâncias políticas, sociais e culturais, com incertezas e diversidades, que contrastam com a 
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previsibilidade e a estabilidade consideradas em um cenário de planejamento das políticas públicas 

do orçamento, conforme diz Zapico-Goñi (2009): 

 

O modelo de orçamento de desempenho é conceitualmente simples e claro. Supõe-

se que a incorporação e o uso das informações sobre os resultados no processo de 

alocação de gastos incentive uma gestão saudável na competição por recursos 

orçamentários que resultarão em melhorias na eficiência e eficácia dos serviços e 

políticas públicas. Porém, sua implementação depende, entre muitos outros 

fatores, de uma diretiva de vontade política e de transparência na qualidade da 

gestão dos gastos públicos, na capacidade técnica e organizacional (por exemplo, 

desenvolvimento de sistemas de medição e informação). e avaliação de 

resultados) e de um desenvolvimento cultural na administração pública 

(introdução de novos valores e critérios de sucesso, especificamente nas fases do 

ciclo orçamentário). No entanto, essas condições não estão sendo tão fáceis de 

alcançar como o esperado. (ZAPICO-GOÑI, 2009, p. 13). 

 

Portanto, é possível citar alguns obstáculos contextuais à implementação do orçamento de 

desempenho, assim identificados e sintetizados por Zapico-Goñi (2009), que os toma como 

resultantes de mudanças tecnológicas e socioeconômicas, além de culturais, recentes: 

 

- Incerteza: relações causa-efeito desconhecidas, dificuldade em medir objetivos / 

resultados, falta de informação sobre a realidade (indicadores direcionados a 

objetivos versus direcionados a dados); 

- Interdependência: interação entre organizações, políticas e grupos de interesse, 

relações funcionais, organizacionais, informativas e culturais; 

- Diversidade: valores e interesses múltiplos e / ou contraditórios, múltiplos 

produtos ou serviços da mesma organização ou programa público; 

- Instabilidade: surgimento de novos problemas ou evolução dos existentes, 

mudança de objetivos e políticas, mudanças no ambiente (político, social e 

econômico), falta de clareza dos marcos lógicos ou conceituais das políticas, 

ambiguidade ou irrelevância no definição dos objetivos, escopo limitado dos 

indicadores de gestão em uso, efeitos não planejados, incapacidade de controlar 

fatores externos e atribuir resultados, falta de coordenação entre atores 

interdependentes, resistência, desconfiança dos gerentes, fraca influência da 

informação / resulta em processos de decisão ou na alocação de recursos etc. 

(ZAPICO-GOÑI, 2009, p. 15). 

 

Todos esses fatores problemáticos interferem no processo de elaboração ou de execução 

do orçamento-programa, utilizado no Brasil, e estão intimamente ligados com as relações entre o 

Poder Executivo e o Legislativo no nosso presidencialismo de coalizão. O contingenciamento das 

despesas públicas realizado pelo Poder Executivo, muitas vezes carece de racionalidade, e interfere 
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no que foi planejado na LOA para os investimentos e projetos a serem realizados, incluindo 

também os investimentos custeados por emendas parlamentares. 

 

3.3 RELAÇÕES ENTRE PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO BRASIL 

 

De acordo com Lijphart (2003), existem muitas maneiras pelas quais uma democracia 

pode organizar-se e funcionar. Na prática, também, as democracias modernas apresentam uma 

grande variedade de instituições governamentais formais, como legislaturas e tribunais além 

sistemas partidários e grupos de interesse. Entretanto, padrões e regularidades nítidos surgem ao 

se examinarem essas instituições sob o ângulo da natureza de suas regras e práticas - que ponto 

elas são majoritárias ou consensuais.  

Em países com sistemas de eleição majoritários, como os Estados Unidos, há a tendência 

à formação do bipartidarismo, o que pode diminuir a necessidade de ter que se negociar com o 

Poder Legislativo.  

Já o sistema político brasileiro, da forma como foi estruturado após a Constituição Federal 

de 1988, tende a favorecer ao multipartidarismo, ou seja, é um sistema que fornece vantagem ao 

funcionamento de pequenos partidos. Por conta disso, há uma certa dificuldade de o Poder 

Executivo compor com o Legislativo para a aprovação de medidas mais importantes que exijam 

quórum diferenciado, tais como as Leis Complementares e as Propostas de Emenda Constitucional, 

ainda que haja uma predominância do partido que representa o governo. 

De acordo com Nicolau (2004), o sistema eleitoral é o conjunto de regras que define como, 

em uma determinada eleição, o eleitor pode fazer suas escolhas e como os votos são contabilizados 

para serem transformados em mandatos. Os sistemas majoritários têm como propósito garantir a 

eleição do(s) candidato(s) que obtiver(em) mais votos. Os sistemas proporcionais têm como 

objetivo garantir que os cargos em disputa sejam distribuídos em proporção à votação recebida 

pelos concorrentes.  

Para Nicolau (2004), os principais argumentos em defesa dos sistemas majoritários é que 

eles tendem a produzir governos unipartidários e permitem que os eleitores tenham maior controle 

sobre a atividade dos representantes. Já para os defensores dos sistemas proporcionais, as eleições 

devem reproduzir no Parlamento, e da maneira mais justa possível, a diversidade de uma 
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comunidade política. Por isso esses sistemas são especialmente sugeridos para países com 

profundas divisões étnicas e religiosas.  

Segundo Lijphart (2003), os sistemas bipartidários caracterizam o modelo majoritário de 

democracia, enquanto os multipartidários, o modelo consensual. A literatura tradicional sobre os 

sistemas partidários é firmemente majoritária, favorecendo de maneira enfática o sistema 

bipartidário. Afirma-se que os sistemas bipartidários têm vantagens, tanto diretas quanto indiretas, 

sobre os multipartidários. O primeiro benefício direto é que eles oferecem aos eleitores uma clara 

escolha entre dois conjuntos alternativos de diretrizes públicas. O segundo é que a sua influência é 

moderadora, uma vez que os dois partidos precisam competir pelos eleitores indecisos, que se 

acham no centro do espectro político, e por isso precisam defender diretrizes moderadas e 

centradas.  

Esse mecanismo é especialmente forte quando um grande número de eleitores se encontra 

no centro político, mas sua lógica continua a operar mesmo quando as opiniões ficam mais 

polarizadas: nas duas extremidades do espectro, os partidos irão perder alguns de seus adeptos, que 

decidirão abster-se em vez de votar a favor de algo que, para eles, constitui um programa 

demasiadamente moderado. Além disso, afirma-se que os sistemas bipartidários têm uma 

importante vantagem indireta: eles são necessários para a formação dos gabinetes unipartidários, 

que serão estáveis e eficazes administrações (LIJPHART, 2003). 

Embora existam essas vantagens em relação ao sistema bipartidário no que tange à 

eficiência administrativa, a Constituição Federal de 1988 privilegiou a formação do 

multipartidarismo, como uma reação ao período de ditadura militar vivenciado entre 1964 e 1985. 

Vale lembrar que, em 1965, o governo militar editou o Ato Institucional nº 2, que extinguia todos 

os partidos políticos e cancelava de vez a eleição presidencial de 1966. Além disso, para formar 

novas agremiações, o AI-2 exigia que os partidos reunissem pelo menos 120 deputados e 20 

senadores. Como na época o Senado tinha 66 membros (eram 22 os estados), matematicamente 

poderiam existir três partidos. Mas desde o início a ideia era que fossem apenas dois: um reunindo 

o bloco parlamentar de apoio ao governo e outro com o que restasse de “oposição consentida” à 

ditadura. Os novos partidos não se formaram de imediato. Na Aliança Renovadora Nacional 

(Arena), o processo foi mais rápido. Quase toda a UDN, a maior parte do PSD e até alguns 

petebistas (sobretudo de Minas Gerais) migraram para o partido governista. O bipartidarismo 
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forçado deu origem a brigas políticas em vários estados. Caciques do PSD e da UDN, ferrenhos 

adversários, foram obrigados a conviver no espaço do mesmo partido (FONTENELLE, 2015). 

De acordo com Abranches (1988), a primeira característica que marca a especificidade do 

modelo brasileiro, no conjunto das democracias aqui analisadas, é o presidencialismo. A grande 

maioria dos regimes liberais-democráticos do após-guerra é parlamentarista. Na verdade, a única 

democracia puramente presidencialista é a dos Estados Unidos da América do Norte, que, aliás, 

tem recebido frequentemente, por parte dos analistas, a denominação de "presidencialismo 

imperial”. Não existe, nas liberais-democracias mais estáveis, um só exemplo de associação entre 

representação proporcional, multipartidarismo e presidencialismo.  

A frequência de coalizões reflete a fragmentação partidário-eleitoral, por sua vez ancorada 

nas diferenciações socioculturais; é improvável a emergência sistemática de governos sustentados 

por um só partido majoritário. Essa correlação entre fragmentação partidária, diversidade social e 

maior probabilidade de grandes coalizões beira o truísmo. É nas sociedades mais divididas e mais 

conflitivas que a governabilidade e a estabilidade institucional requerem a formação de alianças e 

maior capacidade de negociação (ABRANCHES, 1988).  

Para Abranches (1988), as regras de representação e o sistema partidário expressam essa 

pluralidade; não a podem regular, simplificando-a ou homogeneizando aquilo que é 

estruturalmente heterogêneo. Basta ver que as sociedades que precisam recorrer a grandes 

coalizões apresentam importantes variações institucionais. Isto indica, precisamente, que a regra 

institucional se adapta à realidade social, garantindo, assim, a representatividade e a estabilidade 

da ordem política.  

Em certo sentido, dificilmente uma grande coalizão governante terá condições de 

estabilidade, em períodos de crise aguda, sem um amplo apoio político-social, que ultrapasse os 

limites das lideranças partidárias e envolva todos os segmentos sociais politicamente organizados. 

São vários os exemplos de pactos explícitos, e até formalmente contratados, que obtiveram sucesso 

na estabilização de coalizões em momentos críticos da história de vários países. As cisões internas 

e a instabilidade a elas inerentes são naturais em qualquer governo de coalizão, embora adquiram 

contornos mais graves em épocas de crise. Requerem, portanto, uma série de mecanismos 

institucionais que regulem este conflito, promovam soluções parciais e estabilizem a aliança, 

mediante acordos setoriais de ampla legitimidade (ABRANCHES, 1988).  
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Bertholini e Pereira (2017) afirmam que, se existem custos mensuráveis no jogo de 

barganha entre Executivo e Legislativo, e se presidentes agem como minimizadores desses custos, 

é possível inferir que uma boa gerência por parte do presidente será capaz de maximizar apoio 

legislativo e minimizar os custos de manutenção desse apoio político.  

O caso brasileiro é emblemático pela presença de características institucionais que, 

combinadas, poderiam ser desastrosas para o funcionamento e a manutenção da democracia: 

presidencialismo com presidente constitucionalmente forte, multipartidarismo, eleições no 

Legislativo com voto em lista aberta e representação proporcional, fragmentação partidária, 

federalismo e polarização ideológica democrático. Logicamente, a presença simultânea de 

presidentes fortes e instituições de controle igualmente fortes, como Ministério Público e Tribunais 

de Contas, é fator relevante para a manutenção do equilíbrio, uma vez que essas instituições 

estabelecem parâmetros para atuação dos atores, tanto de presidentes como de legisladores. A 

qualidade e independência dos controles é variável-chave para entender o equilíbrio institucional 

alcançado no presidencialismo brasileiro (BERTHOLINI; PEREIRA, 2017). 

Conforme dito anteriormente, para Bertholini e Pereira (2017), presidentes quando eleitos 

em sistemas multipartidários, com grande fragmentação partidária no Legislativo, como é o caso 

brasileiro, têm frequentemente se deparado com a condição de seu partido, ou mesmo sua coligação 

eleitoral, não dispor de maioria de cadeiras no Legislativo. Portanto, para governar por meio de 

governos majoritários pós-eleitorais, presidentes necessitam tomar pelo menos três escolhas na 

montagem e sustentação de coalizões: 1) quantos partidos farão parte da coalizão; 2) quais partidos 

e se eles apresentam preferências políticas e ideológicas semelhantes àquelas do presidente; 3) e a 

quantidade de poder e recursos que serão compartilhados entre os parceiros.  

Com relação à primeira decisão, a quantidade de partidos que farão parte da coalizão de 

governo, Bertholini e Pereira (2017) fazem a seguinte afirmação:  

 

Riker (1962), em seu estudo seminal sobre coalizões, estabeleceu o “princípio de 

tamanho”, prevendo que os partidos formadores de coalizões (formateur) 

procurarão construir suas coalizões grandes o bastante (não maiores que o 

necessário) para garantir vitórias legislativas. Esse princípio ficou largamente 

conhecido como minimal winning coalition (MWC). Coalizões maiores 

engendrarão maiores custos. Entretanto, ao contrário da previsão por formação de 

MWCs existente em praticamente todos os modelos formais pregressos, 

Groseclose e Snyder (1996) modelaram a construção de coalizões de 

supermaiorias e demonstraram que elas podem ser mais baratas do que a formação 

de uma MWC. Os autores argumentam que supermaiorias ocorrem mais 
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frequentemente porque elas impedem os pequenos partidos de atuarem como 

“votos de minerva” (pivôs). Em alguns regimes presidenciais, por exemplo, a falta 

de fidelidade e disciplina partidárias significa que uma MWC pode não ser 

suficiente para ganhar de forma consistente ao longo do tempo. Como 

consequência, um formateur pode achar que é mais barato montar supermaiorias, 

nas quais nenhum partido pertencente à coalizão pode imaginar-se como o ponto 

pivotal. Coalizões maiores também podem ocorrer quando dois “compradores” de 

apoio com preferências opostas (grupos de interesse, partidos políticos etc.) têm 

recursos significativos e poder de barganha. (BERTHOLINI; PEREIRA, 2017, p. 

531). 

 

A segunda decisão do presidente na gerência de sua coalizão diz respeito à distância 

ideológica entre os parceiros da coalizão. A ideologia é um aspecto importante, na medida em que 

a priorização dos partidos na implementação de políticas públicas levaria o formateur a compor 

um Executivo disposto a implementar políticas mais próximas a suas preferências. Os resultados 

analíticos do autor remetem a uma coalizão mínima vencedora “ideologicamente conectada” 

(minimal connected winning coalition), formação tal em que os partidos que compõem o governo 

seriam adjacentes uns aos outros, em uma escala ideológica unidimensional (BERTHOLINI; 

PEREIRA, 2017).  

A terceira decisão do presidente na gerência de coalizão diz respeito ao nível de 

compartilhamento de poder entre os parceiros da coalizão. Essas escolhas estratégicas não são 

independentes umas das outras, mas são decisões macrogerenciais que se interconectam e que 

geram consequências diretas para a qualidade, nível de conflito, sustentabilidade, custo e 

capacidade de governo de um presidente (BERTHOLINI; PEREIRA, 2017). 

Para Bertholini e Pereira (2017), o processo de formação e gerência das coalizões em 

sistemas presidencialistas multipartidários implica custos de diferentes ordens para o presidente. 

Essa hipótese geral pode ser desdobrada em três hipóteses secundárias: 1) coalizões grandes, com 

maior número de partidos, demandam mais recursos (bens de troca) para serem mantidas 

intertemporalmente; 2) coalizões com maior diversidade ideológica seriam mais difíceis de serem 

coordenadas e gerenciadas e, por consequência, mais custosas e; 3) coalizões com perfil 

desproporcional de recompensa que privilegiam um dos parceiros demandam do presidente a 

mobilização de recursos adicionais para garantia de satisfação dos demais membros da coalizão 

sub-recompensados.  

Nas negociações desenvolvidas com os partidos e parlamentares para a montagem de sua 

coalizão, o presidente brasileiro dispõe, com alto grau de discricionariedade, de um conjunto de 
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“bens de troca” que fazem parte do portfólio ou “caixa de ferramenta” da gerência de seu governo. 

Esses bens são objeto de barganha para obtenção de apoio parlamentar às iniciativas do presidente, 

bem como a possíveis bloqueios a ações da oposição que visem a constranger o Executivo. 

Podemos nomear de custos de governo o equivalente de toda desutilidade derivada pelo presidente 

no processo de gerência da coalizão. Ou seja, todas as transferências do Executivo para os 

parceiros, inclusive para o próprio partido do presidente. O pressuposto básico desse arcabouço 

teórico é que presidentes maximizam suporte político no Congresso com um menor custo de 

gerência possível. Muito embora o presidente parta de uma configuração de poder gerada pelas 

eleições, sobre a qual ele pode ter influência apenas indireta, essa configuração não define 

completamente as características da coalizão presidencial. Isto é, o presidente tem espaço para 

implementar estratégias específicas a partir do arranjo político disponível. O efeito dessas escolhas 

se refletirá em quais moedas de troca (e em qual volume) serão necessárias para formação e 

manutenção da coalizão (BERTHOLINI; PEREIRA, 2017). 

 

Figura 5 – Modelo conceitual de gerência de coalizão presidencial 

 

Fonte: Bertholini e Pereira (2017). 

 

Em relação ao momento do jogo de barganha, Bertholini e Pereira (2017) afirmam o 

seguinte: 
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Carroll e Cox (2004) argumentam que, em vez de esperar que a natureza defina o 

resultado da eleição para delimitar o jogo de barganha entre os potenciais 

parceiros da coalizão, políticos ambiciosos podem iniciar a negociação antes da 

eleição. Levando em consideração as negociações que tiveram início antes da 

eleição, os autores afirmam que os partidos devem “pagar” não apenas pelas 

contribuições na arena legislativa (pesos relativos de cadeiras ocupadas no 

Legislativo, status de formateur), mas também pelas contribuições na arena 

eleitoral. Dessa forma, os pactos pré-eleitorais forneceriam incentivos para a 

alocação mais proporcional de ministérios. (BERTHOLINI; PEREIRA, 2017, p. 

535).  

 

Segundo Bertholini e Pereira (2017), choques externos (crises econômicas, desemprego, 

inflação etc.) e internos (reformas ministeriais, eleições de meio de mandato para prefeitos, 

escândalos de corrupção etc.) também podem impactar decisivamente o equilíbrio e utilidades que 

o presidente e seus parceiros derivam do jogo da coalizão. Esses choques promoverão 

reposicionamento de forças no espectro político, que tendem a alterar os parâmetros da coalizão.  

Outro aspecto relevante diz respeito ao grau de vulnerabilidade política do presidente 

junto ao Legislativo. É racional inferir que, quanto maior o tamanho do partido do presidente no 

Legislativo e menor a fragmentação partidária no Congresso, menor a necessidade do presidente 

de construir coalizões interpartidárias. Por outro lado, quanto mais vulnerável for o partido do 

presidente no Legislativo e mais fragmentado for o parlamento, maior a necessidade do presidente 

de construir coalizões pós-eleitorais (BERTHOLINI; PEREIRA, 2017).  

Por fim, Bertholini e Pereira (2017) argumentam que o suporte desfrutado pelo presidente 

junto aos eleitores também pode ser uma variável-chave na análise das curvas de custos. É possível 

inferir que presidentes com alta popularidade enfrentariam menos dificuldades de construir e 

manter coalizões políticas, diminuindo assim seus custos por constranger os membros do 

parlamento perante os eleitores. Por outro lado, presidentes impopulares teriam mais dificuldades 

de manter sua base de apoio disciplinada no Congresso, aumentando assim seus custos de governo 

no Legislativo. 

Abranches (2001) afirma, sobre o presidencialismo de coalizão, que, “por ser 

presidencialismo, esse regime de governança reserva à presidência um papel crítico e central, no 

equilíbrio, gestão e estabilização da coalizão”.  

Segundo Codato e Costa (2006), a coalizão refere-se a acordos entre partidos 

(normalmente em torno da ocupação de cargos no governo) e alianças (dificilmente em torno de 

ideias ou programas) entre forças políticas para alcançar determinados objetivos. Na maioria das 
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vezes, a coalizão é feita para sustentar um governo, dando-lhe suporte político no legislativo (em 

primeiro lugar) e influenciando na formulação das políticas (secundariamente). Em sistemas 

multipartidários, nos quais há mais do que dois partidos relevantes disputando eleições e ocupando 

cadeiras no Congresso, dificilmente o partido do presidente terá ampla maioria no Parlamento, para 

aprovar seus projetos e implementar suas políticas. Assim, alguns partidos - ou muitos, dependendo 

da conjuntura política - se juntam para formar um consórcio de apoio e sustentação ao chefe de 

governo. Essa prática é muito comum no sistema parlamentarista, no qual uma coalizão 

interpartidária disputa as eleições para o parlamento, visando obter a maioria das cadeiras e com 

isso indicar o primeiro-ministro. A peculiaridade do sistema político brasileiro deve-se ao fato de 

conjugar a ideia de pacto interpartidário do parlamentarismo e a eleição direta para o chefe do 

governo, traço típico do presidencialismo. 

A eficácia político-operacional da governança é determinada pela capacidade de 

coordenação da maioria por parte do chefe do Executivo que ocupa o centro do sistema de forças. 

Quando há falhas de coordenação, o sistema tende à fragmentação, podendo sofrer paralisia 

decisória e colapsos recorrentes de desempenho, com danos ao apoio social do governo 

(ABRANCHES, 2001). 

De acordo com Abranches (2001), há, em toda parte, limitações reais ao número de 

alianças viáveis a que o chefe do Executivo pode recorrer. A literatura contemporânea mostra que 

o conjunto possível de coalizões é reduzido por uma série de constrangimentos: resultados 

eleitorais, regras de funcionamento dos parlamentos, rivalidades locais, estaduais ou nacionais, 

ideologias ou posicionamentos programáticos, micropolítica interna dos partidos e dinâmica do 

relacionamento interpartidário. 

Por outro lado, a existência de facções partidárias que discordam da orientação geral 

requer uma grande coalizão, não apenas uma coalizão mínima, que reúna só o número necessário 

de cadeiras para assegurar a maioria, vista erradamente como a “coalizão natural”. A quase 

totalidade dos partidos, nas democracias europeias, tem, como aqui, facções regionais ou formadas 

em torno de lideranças políticas fortes, opostas às estratégias políticas dos líderes nacionais de seus 

partidos. Alguns desses grupos têm preferência por aliados distintos para formar coalizões, daí 

decorrendo as dissidências e a necessidade de adicionar mais partidos à coalizão, para descontar 

um percentual de votos discordantes (ABRANCHES, 2001). 
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A distribuição de cargos e verbas é um dos instrumentos de manutenção de coalizões, em 

toda parte. Os partidos, ao se aliarem, buscam maximizar o número de cargos sob seu controle e 

manter a coalizão a menor possível e é inerente à vida político-partidária a rivalidade entre partidos 

afins. Toda coalizão vive permanente estresse causado pela competição entre os aliados mais 

próximos, com propensão irresistível para maximizar seu poder e minimizar o dos outros, 

independentemente da regra eleitoral. Assim, a gestão política da coalizão precisa manter o estresse 

em nível aceitável e evitar que a concorrência entre os aliados leve ao colapso da aliança 

(ABRANCHES, 2001).  

Para Raile, Pereira e Poder (2009), esperava-se que o multipartidarismo exacerbasse os 

“perigos do presidencialismo” por aumentando a probabilidade de impasse nas relações executivo-

legislativas, promovendo a polarização ideológica e dificultando a construção de coalizões entre as 

partes; e argumentava-se que a melhor chance para a sobrevivência das democracias presidenciais 

estava na adoção de um formato de dois partidos, que reduziria a polarização, impediria a política 

de coalizão e promoveria a governabilidade.  

Frequentemente, um formador racional tenta montar uma coalizão grande o suficiente para 

aprovar legislação, mas com o máximo acordo ideológico. A ideia por trás de uma "coalizão 

vencedora mínima conectada" ou de uma coalizão vencedora mínima com o menor alcance 

ideológico possível é que essa coalizão proporciona sucesso legislativo e minimiza os custos de 

transação intracoalicionais. A teoria dos veto players também incorporou essa lógica relativa à 

ideologia. Um número maior de agentes de veto normalmente dificulta a mudança de política do 

status quo, à medida que a sobreposição de preferências diminui. Simplesmente resumida, esta 

literatura propõe que os partidos políticos disciplinados forneçam apoio legislativo em troca da 

inclusão no governo (RAILE; PEREIRA; PODER, 2009). 

Segundo Raile, Pereira e Poder (2009), a separação de poderes torna improvável o 

surgimento de qualquer coisa semelhante ao governo responsável do partido. Aqui, o formador (o 

presidente) deve ultrapassar as barreiras institucionais destinadas a complicar a cooperação. Os 

sistemas eleitorais que recompensam benefícios particularistas (por exemplo, pork-barrel) para os 

distritos locais, como as regras do distrito de membro único nos Estados Unidos ou os sistemas de 

representação proporcional de lista aberta em regimes federais como o Brasil, corroem ainda mais 

a influência da liderança do partido e podem reduzir a importância da ideologia. 
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Em regimes presidenciais onde os partidos são mais fracos e menos disciplinados e as 

preferências ideológicas não são necessariamente o principal determinante das decisões de votação, 

a falta de lealdade e disciplina partidária significa que uma coalizão "vencedora" mínima pode não 

ser suficiente para vencer consistentemente ao longo do tempo. As coalizões vencedoras mínimas 

também são suspeitas, pois dão poder excessivo a partidos menores da coalizão, que podem se 

tornar sequestradores. Como consequência, um formador pode achar mais barato reunir 

supermaiorias que não sejam vulneráveis a outros compradores de votos e nas quais nenhum 

parceiro possa se imaginar como o ponto de alavancagem. Dessa forma, surgiram duas abordagens 

separadas para explicar como o executivo aumenta a disciplina de votação e compra votos 

adicionais para reunir coalizões vencedoras em sistemas presidenciais multipartidários e baseados 

em coalizões (RAILE; PEREIRA; PODER, 2009). 

Raile, Pereira e Poder (2009) afirmam que a primeira abordagem reconhece que o sucesso 

do presidencialismo multipartidário, com seus termos fixos e falta de confiança, depende em 

grande parte do que acontece no dia a dia durante o mandato constitucional do executivo. O 

executivo utiliza benefícios particularistas continuamente para superar a resistência ideológica na 

geração de apoio legislativo. A pork-barrel é trocada por votos em sistemas presidenciais 

multipartidários, como o Brasil. Como os legisladores sabem, esse acesso a recursos orçamentários 

aumenta a probabilidade de sua sobrevivência política. 

Já a segunda abordagem - ecoando as teorias parlamentares - enfatizou que bens da 

coalizão, como cargos na coalizão e no gabinete pró- governo, são recursos estratégicos disponíveis 

para os presidentes. Essa abordagem examinou como os executivos podem construir coalizões e 

gabinetes de maneira a maximizar o apoio legislativo, mesmo com partidos fracos e 

indisciplinados. Em resumo, os executivos são mais bem-sucedidos em obter apoio ao construir 

gabinetes majoritários que minimizam a presença de ministros não-partidários e que distribuem 

assentos de gabinete proporcionalmente entre os membros da coalizão. Os executivos também 

podem redesenhar a estrutura interna da própria presidência, usando reformas de pessoal e 

organizacionais de maneiras que se assemelham à alocação de cargos ministeriais (RAILE; 

PEREIRA; PODER, 2009). 

De acordo com Figueiredo e Limongi (2001), com a Constituição Federal de 1988, o 

Congresso Nacional recuperou muitos dos poderes subtraídos pelas sucessivas reformas 

constitucionais impostas pelos governos militares. Além disso, em diversos pontos o Congresso 
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teve seus poderes ampliados em relação àqueles consagrados pela Carta de 1946. A CF/88 permite 

ao Congresso contribuir de maneira efetiva para a formulação de políticas públicas. Uma das 

conquistas do Congresso é a redefinição de sua participação no processo orçamentário e no controle 

das finanças públicas, uma vez que os governos militares restringiram ao mínimo a atuação do 

Legislativo nessa área. Entre as atribuições e poderes reservados ao Legislativo após a CF/88, cabe 

destacar a maior abrangência dos orçamentos a serem enviados pelo Executivo à apreciação do 

Legislativo, a maior capacidade deste último para emendar o orçamento enviado, o fortalecimento 

do Tribunal de Contas e a maior participação do Congresso na nomeação dos membros desse 

tribunal.  

Todavia, mesmo onde os poderes do Legislativo foram ampliados, a saber, na área relativa 

a matérias orçamentárias e tributárias, os novos poderes do Congresso não podem ser sobre-

estimados. Em primeiro lugar, vale notar que enquanto a Constituição Federal de 1946 estabelece 

que a iniciativa dessas matérias é compartilhada pelo Executivo e Legislativo, a Constituição de 

1988 confere o monopólio da iniciativa dessas matérias ao Executivo. O ponto é relevante porque, 

como se trata de matéria que deve obedecer às exigências do calendário, o momento de introdução 

da matéria pode ser usado estrategicamente para diminuir a margem de manobra deixada ao 

Legislativo. Vale notar que todas as leis de diretrizes orçamentárias aprovadas pelo Congresso 

estabelecem que, no caso de não-cumprimento dos prazos para aprovação do orçamento, o 

Executivo está automaticamente autorizado a efetuar gastos à razão de 1/12 ao mês do orçamento 

enviado. Dessa forma, o Legislativo abre mão de seu principal poder de barganha na negociação 

do orçamento. As consequências da não-aprovação do orçamento passam a ser mínimas. De fato, 

usando desse mecanismo, o Executivo pode ver-se livre da participação do Legislativo na 

elaboração do orçamento (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001).  

De acordo com Figueiredo e Limongi (2001), a importância das ações governamentais 

que dependem de aprovação de recursos e os prazos do exercício orçamentário colocam em mãos 

do Executivo recursos cruciais que lhe permitem garantir não só prioridade às leis por ele 

introduzidas, como também boas chances de aprovação da proposta inicial. O fato é que a margem 

de manobra deixada pelo Executivo ao Legislativo é pequena. Rejeitar o pedido ou mesmo protelar 

a decisão para discuti-lo poderia levar à paralisação do governo e acarretar perdas para os próprios 

parlamentares. Caberia aos parlamentares justificar por que, por exemplo, os recursos destinados 

ao hospital x ou y deixaram de chegar e os doentes não são atendidos. 
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Para Figueiredo (2001), a Constituição brasileira dá ao Executivo fortes poderes 

legislativos e de agenda, enquanto os regulamentos do Congresso dão aos líderes dos partidos 

amplo controle sobre o processo legislativo. Em um sistema pluripartidário, em que a formação de 

governos de coalizão é o padrão dominante, autoridade para definir a agenda e poder legislativo 

facilitam a coordenação entre os membros da coalizão e aumentam a cooperação com o Executivo. 

Por outro lado, esses poderes diminuem a influência individual dos parlamentares e previnem 

conflitos institucionais decorrentes de diferenças nas bases eleitorais do Executivo e Legislativo, 

em um sistema de separação de poderes. Os poderes de agenda e a capacidade de controlar o 

processo legislativo fazem com que a ação coordenada do Executivo e dos líderes da coalizão que 

o apoia seja, não só possível, como eficaz. O governo funciona como se houvesse uma fusão de 

poderes. Esses mecanismos institucionais aumentam a capacidade de o presidente impor coesão à 

coalizão governista, superando assim as dissensões decorrentes de diferenças ideológicas e 

desacordos políticos entre os partidos da aliança. Em consequência, a concentração de poder 

institucional aumenta o sucesso do presidente em aprovar suas propostas legislativas e seu 

predomínio na formulação de políticas públicas, ao mesmo tempo que enfraquece o papel do 

Congresso como Poder que contrabalança a Presidência. A autonomia congressual na produção de 

políticas fica reduzida e restrita a áreas específicas de políticas públicas. 

Essa estrutura institucional tem influência sobre o Congresso como agência de controle 

do Executivo, da mesma forma que afeta seu papel como órgão autônomo de elaboração de 

políticas. À medida que aumenta a capacidade de controle do Executivo sobre a coalizão 

governista, diminui a do Congresso para fiscalizar o Executivo. O poder de estabelecer a agenda e 

controlar o processo legislativo reduz tanto as iniciativas de fiscalização dos parlamentares, quanto 

suas chances de sucesso. Reduz também, embora não o elimine totalmente, o papel que poderia 

exercer sobre a capacidade fiscalizadora do Congresso a existência de um aparato legal confiável, 

de um sistema confiável de informações e de uma sólida estrutura organizacional. Em um contexto 

de concentração de poder institucional, a eficácia do controle do Congresso passa a depender muito 

de fatores externos, como a mobilização da opinião pública pela imprensa e por grupos organizados 

(FIGUEIREDO, 2001). 

Segundo Figueiredo (2001), concomitantemente aos amplos poderes legislativos do 

Executivo, a organização atual do Congresso brasileiro se apresenta bastante centralizada. A 

distribuição de direitos e recursos parlamentares favorece sobremaneira os líderes partidários. 
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Estes, juntamente com o presidente da Casa, exercem um rígido controle sobre a agenda do 

Legislativo, sendo responsáveis pela definição da pauta. Além disso, podem representar suas 

bancadas e, com isto, controlar o plenário. Assim é que, na prática, tomam as decisões referentes 

às votações nominais, à apresentação de emendas, à pauta e à ordem de votação das propostas 

legislativas. O regimento interno beneficia, especialmente, os líderes dos maiores partidos. Essas 

regras constitucionais e regulamentos legislativos dão ao Executivo e aos líderes da coalizão 

governista meios para promover a cooperação no Legislativo, além de neutralizarem o 

comportamento individualista dos legisladores. Em um sistema partidário fragmentado, os 

membros do Congresso podem ter incentivos eleitorais para perseguir objetivos particulares, mas 

falta-lhes capacidade para consegui-los. Os esquemas institucionais conspiram contra seu sucesso, 

seja em matéria de legislação, seja de fiscalização. 

Como já foi dito anteriormente, a fiscalização da elaboração e execução do orçamento é 

realizada pela CMO, composta por membros de ambas as Casas. Para Figueiredo (2001), o controle 

da execução do orçamento é crucial porque os recursos orçamentários aprovados pelo Congresso 

não são de execução obrigatória e porque os regulamentos referentes à execução do orçamento dão 

ao governo boa margem de manobra no redirecionamento de itens orçamentários aprovados. Além 

disso, o Congresso também pode passar legislação que modifique o orçamento já aprovado fazendo 

transferências extraordinárias ou adicionais de recursos de um item do orçamento para outro. 

Consequentemente, a CMO - que tem seu próprio pessoal de apoio – tem de funcionar 

continuamente. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados, por sua vez, têm órgãos de assessoria 

independentes, com pessoal tecnicamente treinado, que são responsáveis pelo acompanhamento da 

liberação de recursos pelo Executivo.  

O monitoramento do orçamento pela CMO baseia-se em informações mantidas pelo 

PRODASEN, o sistema de processamento de dados do Senado. Sua base contém informações 

completas não só sobre cada uma das milhares de rubricas do orçamento, mas também sobre a 

natureza de cada programa, atividade, local de aplicação, função e jurisdição ministerial, além de 

conter os montantes específicos que constavam da proposta original do Executivo, as alterações 

introduzidas pelos membros do Congresso, os montantes aprovados, os redirecionamentos 

determinados por leis orçamentárias adicionais e os desembolsos mensais de cada item. No entanto, 

a CMO não faz a fiscalização rotineira do orçamento. O monitoramento da execução do mesmo é 

realizado pelas assessorias, isto é, pelo pessoal técnico da estrutura organizacional de cada casa do 
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Congresso. Seu trabalho, contudo, visa, primordialmente, ajudar os congressistas individualmente. 

A oposição tem desempenhado importante papel na fiscalização da execução do orçamento, 

trazendo-a para o debate público (FIGUEIREDO, 2001). 

Portanto, é possível concluir que o orçamento público é um instrumento que tem sido 

usado para a formação do presidencialismo de coalizão. No Brasil, embora tenhamos uma 

característica de presidencialismo de coalizão, essa coalisão entre Poder Executivo e Poder 

Legislativo é controlada pelo Poder Executivo, e intermediada pelas lideranças do Congresso 

Nacional. Assim, o orçamento público é controlado predominantemente por parte do Poder 

Executivo, havendo margem de manobra pequena para alterações e um controle deficiente das 

decisões alocativas por parte do Poder Legislativo. 

 

3.4 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS COMO INSTRUMENTO DE 

BARGANHA POLÍTICA 

 

A elaboração de emendas aos Projetos de Lei Orçamentária Anual – PLOA – é um 

instrumento de grande relevância nas relações de poder tanto para o Poder Executivo, como para 

os parlamentares.  

De acordo com Pereira e Mueller (2002), quando um projeto de lei chega à CMO, o relator 

geral apresenta um parecer preliminar baseado nas negociações realizadas entre as lideranças dos 

partidos. Um dos aspectos mais importantes desse parecer é definir os parâmetros e prazos finais 

para que os parlamentares proponham emendas coletivas e individuais. Isso faz com que eles 

travem acirradas disputas para integrar a comissão e, principalmente, para ser nomeados para as 

principais funções hierárquicas, de relator e sub-relator. Seus ocupantes têm a prerrogativa de 

propor a redistribuição de verbas, já que o processo de aprovação de emendas é centralizado no 

relator. Além disso, somente os membros das comissões podem intitular as emendas durante o 

processo de votação no plenário da comissão. 

As normas sobre o processo de apresentação de emendas aos PLOA têm variado muito 

nos últimos anos. Em 1992, somente eram aceitas emendas propostas individualmente pelos 

parlamentares. Em 1993, também as bancadas estaduais e outros grupos de congressistas podiam 

apresentar emendas coletivas. Para os orçamentos de 1994 e 1995, foram aceitos quatro tipos de 

emendas: de comissões permanentes, de partidos políticos, de bancadas estaduais e de 
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parlamentares individuais. Desde a Resolução CN nº 2/95, as comissões permanentes, as bancadas 

estaduais e regionais e os parlamentares podem propor emendas (PEREIRA; MUELLER, 2002). 

As emendas coletivas têm mais chances de aprovação porque têm o apoio não só de 

indivíduos, mas de um grupo que chegou a um acordo coletivo. Contudo, a admissão de emendas 

coletivas não quer dizer que as individuais tenham desaparecido ou perdido importância. Não é 

raro que parlamentares entrem em acordo com políticos nos estados e municípios para propor 

emendas individuais – conhecidas como "rachadinhas" – disfarçadas de coletivas, pois consistem 

na apresentação de emendas genéricas ao orçamento, sem indicação do município onde será 

aplicado o recurso. Depois de aprovada a emenda, entretanto, os parlamentares enviam para o 

ministério responsável pela obra uma lista de municípios que deverão ser contemplados na hora da 

liberação da verba (PEREIRA; MUELLER, 2002). 

Em relação ao Poder Legislativo, uma das explicações para o comportamento em geral 

dos políticos é feita por Mayhew (1974), afirmando que os parlamentares, em regra, adotam três 

tipos de atividades parlamentares, que são baseadas em motivação eleitoral: 

 

Uma atividade é a propaganda, definida aqui como qualquer esforço para difundir 

o nome entre os eleitores de forma a criar uma imagem favorável, mas em 

mensagens com pouco ou nenhum conteúdo de emissão. [...] 

Uma segunda atividade por ser chamada busca de crédito, definida aqui como agir 

de forma a gerar uma crença em um ator político relevante (ou atores) que é 

pessoalmente responsável por fazer com que o governo, ou alguma unidade dele, 

faça algo que o ator (ou atores) considere desejável. A lógica política disso, do 

ponto de vista do congressista, é que um eleitor que acredita que um membro pode 

fazer coisas agradáveis acontecerem, sem dúvida, desejará mantê-lo no cargo para 

que ele possa fazer com que coisas agradáveis aconteçam no futuro. [....] 

A terceira atividade que o parlamentar se engaja pode ser chamada de tomada de 

posição definida aqui como a anúncio público de um julgamento ou qualquer coisa 

próxima de interesse dos eleitores. (MAYHEW,1974, p. 49-62). 

 

Embora a teoria de Mayhew fora pensada em relação ao Congresso Norte-Americano, as 

atividades podem ser verificadas no cotidiano dos parlamentares no Brasil, já que eles também 

fazem propaganda de seu nome, tentam angariar crédito por feitos políticos relevante, e buscam 

anunciar publicamente algumas tomadas de posição relevantes ao seu eleitorado. 

Carvalho (2009) explica uma das características que move o comportamento dos 

parlamentares brasileiros, que é a busca por recursos para desenvolver ou beneficiar, do ponto de 
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vista econômico, uma determinada área ou espaço geográfico, de modo que os custos destas 

medidas são imputados a todos os contribuintes, ou seja, a estratégia pork-barrel: 

 

Embora tenha o mérito de iluminar o que constitui a ponta de nossa conexão 

eleitoral, Ames não explora com exaustão a natureza dos incentivos gerados pelas 

distintas configurações geográficas sobre o comportamento parlamentar. Ao 

contrário, preocupado com os aspectos sistêmicos do arcabouço político-

institucional do país, acaba por generalizar um único comportamento no que se 

refere à ação dos parlamentares brasileiros: a busca de recursos desagregados e de 

pork-barrel para as bases eleitorais, a prevalência da lógica do particularismo. Nas 

palavras de Ames (2001), "Os deputados buscam suporte para suas promessas de 

campanha no Legislativo. Optam por bens geograficamente separáveis, por 

programas pork-barrel, quando a demanda por bens públicos é forte, 

relativamente estável e específica a um distrito, e quando o sistema decisório é 

fragmentado, e não integrado (Lowi, 1964; Salisbury e Heinz, 1970). O Brasil é 

caracterizado pela existência de estados poderosos agindo de acordo com seus 

interesses próprios, pela seleção de candidatos ao Congresso no nível do estado, 

municípios que elegem independentemente governos locais, liderança fraca do 

partido nacional e separação de poderes entre o Congresso e o presidente ... ao 

lado disso, enormes desigualdades regionais deixam alguns municípios tão 

pobres, que o emprego governamental e subsídios são fontes cruciais de renda. 

Consequentemente, a política brasileira favorece a provisão de benefícios locais, 

geograficamente separáveis (p. 79, grifo nosso)". Ora, a impropriedade 

metodológica da conclusão de Ames parece óbvia: incentivos eleitorais distintos, 

decorrentes das configurações espaciais diversas dos deputados eleitos, não 

podem gerar um comportamento único, se entendemos que a conexão eleitoral faz 

diferença na explicação da ação legislativa. (CARVALHO, 2009, p. 58-59).  

 

Os parlamentares, de acordo com esse argumento, propõem emendas ao projeto de lei 

orçamentária, visando direcionar para suas bases eleitorais programas e projetos de interesse local. 

Esse argumento parte do pressuposto de que os parlamentares buscam sempre maximizar suas 

chances de reeleição ou, no mesmo sentido, avançar em uma carreira legislativa, e que no campo 

eleitoral, são individualmente os candidatos que ocupam o centro da disputa e não os partidos ou 

facções partidárias (CARVALHO, 2009). 

Para Pereira e Mueller (2002), o governo tem bons motivos para permitir que os 

parlamentares emendem o orçamento, mesmo que isso no mais das vezes signifique que os recursos 

sejam gastos de maneira diferente do que o Executivo gostaria. A razão disso é que a aprovação de 

emendas não é o passo final no processo orçamentário. Mesmo depois de aprovado, inclusive com 

as emendas apresentadas, a efetiva implementação dos programas e projetos não está garantida. 

Cabe ao Executivo a incumbência de liberar os recursos para as despesas especificadas no 

orçamento. E as regras concedem ao governo uma grande parqueza na decisão de quando e quanto 
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será executado. Em consequência, o Executivo pode escolher estrategicamente quais emendas de 

um político serão apropriadas ou engavetadas, apesar de ter sido aprovadas. Isso põe nas mãos do 

governo um importante instrumento para recompensar ou punir os congressistas de acordo com o 

grau de apoio ou de oposição que lhe proporcionam durante o ano. 

Pereira e Mueller (2002) afirmam que uma importante indicação da influência do 

presidente no padrão de voto dos parlamentares foi a decisão do governo do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso de centralizar a distribuição de recursos sob o controle do Executivo criando o 

Sistema de Acompanhamento Legislativo – SIAL, por meio do Decreto nº 1.403/1995. Com essa 

mudança, o governo FHC inaugurou uma forma nova e eficiente de controlar ao mesmo tempo os 

pedidos e o comportamento dos deputados. Em outras palavras, o SIAL fazia um balanço entre os 

pedidos dos deputados e a maneira como votam no Congresso. Isso ajudaria a racionalizar e 

controlar as despesas orçamentárias do Executivo, reduzindo os custos da busca de apoio ao 

permitir que o governo responda aos pedidos de deputados que lhe são fiéis, ao mesmo tempo que 

evita o desperdício de verbas com parlamentares infiéis. 

Com esse sistema, os parlamentares que costumavam operar com suas redes de influência 

nas burocracias dos diversos ministérios para ter acesso aos recursos públicos agora têm de tratar 

diretamente com a Secretaria Geral da Presidência da República, que dispõe de informações 

completas sobre o que eles desejam e como se comportam no Congresso. Essa nova estrutura 

enfraqueceu ainda mais o poder de barganha dos parlamentares na negociação com o governo, que 

deixa estrategicamente para o último mês do ano fiscal a recompensa aos deputados fiéis 

(PEREIRA; MUELLER, 2002). Atualmente, o SIAL é regulamentado pelo Decreto nº 4.596/2003 

(BRASIL, 2003). 

Contudo, nem sempre o governo está em condições de levar a cabo essa estratégia de 

premiar os deputados no fim de cada ano fiscal, tomando como referência o modo como eles 

votaram. Mesmo depois de esgotar todos os mecanismos institucionais para incentivar os 

deputados a apoiar seus projetos, o governo eventualmente tem de autorizar mais cedo a execução 

dos pedidos e projetos dos parlamentares, seja para resolver votações nominais controvertidas, seja 

para barrar iniciativas indesejáveis da oposição (PEREIRA; MUELLER, 2002). 

Para Cambraia (2011), o cumprimento do “dever funcional” de alocar recursos em 

benefício de localidades e regiões pode transformar-se em retorno eleitoral. O eleitor retribui a 

atuação do parlamentar com seu voto. Nesse sentido, a apresentação de emendas ao PLOA revela-
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se como uma das estratégias políticas para assegurar a reeleição. A simples apresentação da emenda 

possui conteúdo político que transcende a necessidade de sua execução. Esta depende de uma série 

de fatores que escapam da área de atuação do parlamentar, como por exemplo, a competência do 

município de atender às exigências do Poder Executivo para a liberação dos recursos. 

Todavia, em muitas ocasiões, a capacidade do parlamentar conseguir a liberação recursos 

está relacionada com sua reputação, chances eleitorais e obtenção de fundos para financiamento de 

campanha. Nesse cenário, as emendas podem definir o comportamento dos parlamentares nas 

tomadas de decisão. Elas servem como “moeda de troca” em negociações que envolvam matérias 

de interesse do Poder Executivo. Como o controle da execução orçamentária pertence ao Poder 

Executivo, este poderá negociar a liberação de verbas das emendas em troca de apoio político para 

aprovação de assuntos de seu interesse (CAMBRAIA, 2011). 

Raile, Pereira e Poder (2009) afirmam que, em grande parte como consequência de seu 

sistema eleitoral de representação proporcional de lista aberta e de sua estrutura federal, o Brasil 

possui um sistema partidário altamente fragmentado no qual a pork-barrel é muito valiosa. A 

importância reduzida da ideologia, evidente no comportamento de mudança de partido dos 

legisladores, apenas agrega valor à pork-barrel. O poder executivo deve negociar vigorosamente 

com o poder legislativo, mas tem muitos parceiros em potencial para fazê-lo. Além disso, essa 

troca deve ser contínua. Enquanto os partidos da coalizão pró-presidencial frequentemente votam 

com a posição anunciada de líderes partidários no conjunto, a disciplina da coalizão está longe de 

ser perfeita. Os poderes executivos brasileiros devem construir apoio legislativo quase do zero com 

cada nova proposta controversa. 

Igualmente, as ferramentas e os recursos institucionais disponíveis para o executivo 

brasileiro são substanciais o suficiente para ajudar a corrigir o status minoritário e a fragmentação 

do partido. A caixa de ferramentas do executivo brasileiro está cheia. Entre outros recursos 

estratégicos, o poder executivo controla o desembolso da pork-barrel aos legisladores através da 

execução de emendas orçamentárias individuais e coletivas e estabelece as características de sua 

coalizão governante (sujeita, é claro, a certas restrições). O executivo estabelece a heterogeneidade 

e o tamanho da coalizão e determina a proporcionalidade da representação partidária dentro do 

gabinete, resultados que chamamos de "bens da coalizão". Os destinatários desses bens podem 

desfrutar de benefícios como satisfação ideológica aprimorada, vantagens eleitorais, prestígio, 
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aprimoramento representação e maiores verificações do poder executivo (RAILE; PEREIRA; 

PODER, 2009). 

Segundo Raile, Pereira e Poder (2009), a relação entre pork-barrel e apoio legislativo é 

recíproca. Os legisladores prestam apoio depois de receber pork-barrel, enquanto os presidentes 

também recompensam os legisladores por seu apoio de maneira post hoc. Mesmo em um ambiente 

ideológico relativamente fraco, a ideologia deve contribuir para alguma estabilidade no apoio 

legislativo. Além disso, a distribuição executiva de recursos (e especialmente os bens da coalizão) 

deve ter efeitos no apoio legislativo que não corroem imediatamente. Os gastos com pork-barrel 

devem exibir um impulso semelhante ao longo do tempo, uma vez que os legisladores esperam 

uma linha de base de benefícios monetários particularistas à medida que a distribuição de pork-

barrel se torna burocratizada e rotineira. 

Em relação ao comportamento do Poder Executivo Federal no período entre 1995 e 2008, 

Raile, Pereira e Poder (2009) fazem as seguintes afirmações: 

 

O primeiro presidente incluído em nossa análise quantitativa, Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002), teve opções palatáveis para a criação de grandes coalizões. 

Consequentemente, ele governou de uma maneira que mais se assemelhava a um 

cartel da agenda parlamentar (Amorim Neto, Cox e McCubbins 2003). Após seu 

primeiro ano no cargo, a coalizão de centro-direita de Cardoso incluiu quase 75% 

da Câmara dos Deputados. Cardoso recompensou os partidos da coalizão com 

assentos no gabinete de uma maneira altamente proporcional (exceto seu último 

ano como presidente) e enviou uma proporção relativamente pequena de pork-

barrel para fora da coalizão formal. 

O presidente que se seguiu, Luiz Inácio “Lula” da Silva (presente em 2003), 

recebeu de várias maneiras uma mão mais difícil. Criar uma coalizão grande e 

homogênea não seria possível, dada a distribuição de preferências no Congresso. 

Até o próprio Partido dos Trabalhadores de esquerda (PT) de Lula exibia sérias 

fraturas internas, que as políticas fiscais conservadoras que Lula precisava seguir 

piorariam. Essas políticas exigiriam emendas constitucionais e 60% de apoio ao 

voto da maioria majoritária na legislatura. No entanto, Lula governou durante seu 

primeiro ano com uma coalizão minoritária na Câmara [...] Lula precisaria firmar 

apoio interior com bens da coalizão e atrair apoio dos oponentes com pork-barrel. 

Ele aumentou dramaticamente o número de carteiras ministeriais e usou os novos 

cargos para satisfazer facções dentro do PT. Simultaneamente, Lula enviou uma 

grande proporção da pork-barrel para fora da coalizão formal como um incentivo 

para seus oponentes ideológicos típicos.  O gabinete de Lula tornou-se ainda 

menos proporcional ao adicionar o grande PMDB à coalizão com pouca 

compensação em dezembro de 2003, embora Lula tenha mantido uma proporção 

muito maior da pork-barrel dentro da coalizão após esse período. (RAILE; 

PEREIRA; PODER, 2009, p. 4, grifo do autor).  
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De acordo com Raile, Pereira e Poder (2009), como em muitos outros sistemas de 

separação de poderes, os partidos políticos do Brasil são relativamente fracos e indisciplinados, e 

a ideologia política está longe de ser uma força determinista. Embora a pork-barrel seja 

frequentemente um complemento eficaz dos bens da coalizão, os arranjos institucionais também 

podem permitir que a pork-barrel sirva como substituto na construção de apoio legislativo. Essa 

substituição pode ser particularmente atraente se um executivo precisar obter apoio de inimigos 

partidários ou ideológicos. A pork-barrel também é flexível o suficiente para permitir ajustes 

contínuos, pois interage reciprocamente com o apoio legislativo. 

Mendes (2008) afirma que o sistema político brasileiro induz uma maior importância à 

elaboração da LOA, em detrimento da LDO e do PPA, ou seja, há um incentivo aos objetivos de 

curto prazo em detrimento dos objetivos de médio e longo prazo. Tem importância fundamental 

nesse sistema a prática do contingenciamento de verbas. Ao segurar com mão de ferro a execução 

das despesas previstas no orçamento, o Poder Executivo (mais especificamente, os ministros da 

área econômica) busca obter dois resultados importantes: cumprir as metas fiscais e, ao mesmo 

tempo, negociar a liberação dos recursos conforme o apoio político em votações importantes no 

Congresso. 

Nesse sentido, a racionalidade sai pela porta dos fundos. Ações de governo ficam meses 

sem receber recursos e, ao final do ano (quando já está assegurado o superávit primário 

programado), ou em momentos de votações importantes no Congresso, são liberadas grandes 

quantias de recursos. A instabilidade e incerteza do fluxo financeiro impede uma adequada 

programação das ações, e muitas vezes forçam a realização de concorrências e contratações a toque 

de caixa (MENDES, 2008). 

Adicionalmente, Peres e Santos (2018) afirmam que, apesar da conquista desse 

reequilíbrio de forças, após anos de centralização política, o posicionamento do Legislativo no 

processo orçamentário, nos três níveis de governo, tem-se centrado, majoritariamente, na 

possibilidade de realização de emendas, sejam estas coletivas ou individuais, e na utilização do 

orçamento como instrumento de barganha política para outras demandas e projetos, o que tem 

acarretado, na esfera federal, uma dificuldade de votação do orçamento no prazo. Esse 

posicionamento contribui para o acirramento do conflito distributivo relatado no item anterior e a 

representação de grupos sociais na distribuição de verbas públicas dependerá de sua representação 

no Legislativo. Assim, é pequena a preocupação do Poder Legislativo com a fase de execução e 
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controle, ficando essa fortemente a cargo dos organismos formais de apoio (como tribunais de 

contas), ainda que a responsabilidade legal pela aprovação ou não das contas seja desse Poder. 

Piscitelli e Timbó (2014) tecem os seguintes comentários a respeito do uso político das 

leis orçamentárias como instrumento de negociação: 

 

Contingenciamentos, de toda forma, se transformaram em rotina na administração 

do Poder Executivo, que, além do mais, define o ritmo e a proporção da realização 

das obras e serviços, administrando as liberações de recursos, principalmente de 

emendas parlamentares, com o que assegura a aprovação, ou melhor, negocia a 

aprovação de matérias de seu interesse. (PISCITELLI; TIMBÓ, 2014, p. 101). 

 

Portanto, observa-se que o processo de barganha política pela execução de emendas 

parlamentares individuais, antes da EC nº 86/2015, é um fato conhecido e era reforçado pelo fato 

de que essas emendas eram classificadas como despesas discricionárias, dado o caráter autorizativo 

da LOA, e pela a inexistência de norma que obrigasse o Poder Executivo a liberar as emendas.  

Fazendo um contraponto, Figueiredo e Limongi (2005) afirmam que, no caso do Brasil, o 

argumento de que as emendas são “uma moeda política” pressupõe que os legisladores tenham um 

interesse comum, isto é, promover políticas distributivas. Essas políticas devem ser a maneira mais 

apropriada de aumentar as chances de os representantes serem reeleitos. Implicitamente, as 

emendas individuais são vistas como uma ferramenta oposta aos interesses do Executivo, pois 

supõe-se que, se o Executivo pudesse alocar recursos livremente, não patrocinaria as políticas 

propostas pelos legisladores. De acordo com esse argumento, quando o Presidente autoriza o 

desembolso de recursos alocados por emendas individuais, ele é forçado a fazê-lo contra suas 

próprias prioridades. Em relação à alocação de recursos públicos, a relação Executivo-Legislativo 

pode ser caracterizada como um jogo de soma zero. Essa visão ignora completamente a 

participação no partido, que divide os representantes em dois campos: os que apoiam o governo e 

a oposição. Do ponto de vista político, essa divisão é anterior e mais profunda do que a participação 

no processo orçamentário por meio de emendas individuais. 

Considerando as informações da execução orçamentária da União de emendas individuais 

entre 1996 e 2001, não há diferenças significativas em relação à alocação de recursos públicos 

pelos dois ramos do governo. Suas prioridades não são radicalmente diferentes. Em outras palavras, 

não há conflito de agendas. Quando os recursos alocados pelos legisladores estão autorizados a 

serem executados, o Executivo não vacila com as pressões políticas e abdica para implementar sua 
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própria agenda. A alocação de recursos pelos legisladores é bastante complementar, não contrária 

ao Executivo, e a razão disso é o controle que o Executivo tem sobre o processo orçamentário, que 

é muito maior do que o normalmente assumido. O executivo é capaz de canalizar as demandas dos 

representantes e acomodá-las dentro de seu programa governamental. De fato, isso explica por que 

o Executivo executa emendas propostas pela oposição ou por legisladores aliados que não votam 

de acordo com os interesses do governo (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2005). 

Figueiredo e Limongi (2005) explicam que a participação relativa de emendas individuais 

na quantidade total de recursos alocados pelo Legislativo é bastante pequena. No período analisado, 

a participação de emendas individuais em todos os atos aprovados pelo Congresso foi de apenas 

17,4%. Por outro lado, para enfatizar esse ponto: 82,6% de todos os recursos alocados pelo 

Congresso para investimentos públicos no orçamento federal vieram de atores coletivos ou 

institucionais (relatores). Esta é uma decisão tomada pelo próprio Congresso. De todos os recursos 

alocados no orçamento, o Congresso opta por reservar a grande maioria deles a formas coletivas 

de emendas. Não é fácil adaptar esse fato à ênfase usual no “voto pessoal” e no comportamento 

individualista dos políticos brasileiros. 

Desde 1995, todo ano o Congresso define limites para emendas individuais, limitando o 

número máximo de emendas e a quantidade máxima de recursos que cada legislador pode 

apropriar-se. Portanto, a este respeito, não há diferenciação entre os legisladores. Durante todo o 

período, no máximo 20 emendas por representante por ano foram a regra. Em relação à quantidade 

de recursos disponíveis na conta de investimento, o teto variou durante o período. De 1996 a 1999, 

o teto foi estabelecido em R$ 1,5 milhão, passando para R$ 2 milhões em 2000. No orçamento de 

2001, esse valor foi novamente revisto, passando para R$ 2,5 milhões. Isso significa que, do ponto 

de vista dos indivíduos, cada legislador tem a mesma capacidade de influenciar a alocação final de 

recursos no projeto de lei de apropriação. Afiliação partidária, número de mandatos, posição dentro 

da hierarquia no Congresso, região ou Estado, conexão com o Executivo, em suma, nenhuma das 

características dos legisladores afeta sua capacidade de alocar recursos (FIGUEIREDO; 

LIMONGI, 2005).  

De acordo com Figueiredo e Limongi (2005), como os recursos são distribuídos de 

maneira tão uniforme, não há motivo para investigar qual grupo de legisladores, a que eles 

pertencem, ganha ou perde com as alocações feitas. As regras adotadas que distribuem recursos 

neutralizam igualmente a influência que qualquer outro fator poderia ter tido para distinguir 
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representantes politicamente. Portanto, não faz sentido falar sobre intercâmbios políticos para que 

as emendas sejam aprovadas. Não há suporte ou interesses a serem trocados. Cada um deles tem 

sua cota previamente garantida e não depende dos votos dos legisladores para obter seus interesses. 

O universalismo é a regra adotada, concedida no Relatório Preliminar elaborado pelo relator geral. 

A adoção desta regra afeta a relação entre os legisladores e entre eles e os relatores. Todos são 

tratados como iguais, fato que neutraliza ou, pelo menos, diminui o grau de conflito que o acesso 

a recursos escassos pode provocar. 

Figueiredo e Limongi (2005) afirmam que a atual divisão uniforme de recursos entre os 

legisladores deve ser vista, portanto, como parte de uma racionalização da participação legislativa 

no processo orçamentário, uma racionalização que atribuiu um papel institucional aos relatores, à 

medida que se tornaram mais sujeitos ao controle e às garantias dos líderes partidários, a 

prevalência dos interesses da coalizão majoritária que apoia o Executivo. Ao garantir uma 

distribuição uniforme de recursos a todos os representantes, os relatores gerais do orçamento 

podem agir com mais liberdade, pois não precisam arbitrar disputas internas por recursos. Nesse 

sentido, esse princípio reduz os custos de aprovação da proposta do relator.  

Por conta disso, o conflito interno do Congresso é transferido para outra etapa do processo 

orçamentário: a execução ou a autorização para gastar itens do orçamento. Durante a consideração 

da proposta de orçamento, a distribuição de recursos é uniforme, mas, durante a execução, a lógica 

é diferente. Ou seja, o executivo, que possui um amplo grau de liberdade para executar o 

orçamento, pois não é obrigatório, principalmente no que diz respeito aos recursos da área de 

investimento, discrimina - ou pode discriminar - representantes. Por esse motivo, os gastos não 

precisam necessariamente corresponder à distribuição dos recursos aprovados pelos legisladores 

(FIGUEIREDO; LIMONGI, 2005). 

Segundo as informações da execução orçamentária na União de emendas individuais entre 

1996 e 2001, Figueiredo e Limongi (2005), concluíram que os legisladores pertencentes aos 

partidos de centro ou de direita que apoiaram o governo são os que mais se beneficiaram, enquanto 

os membros de esquerda - ou oposição no período analisado - sofrem as maiores perdas. Uma 

conclusão óbvia parece emergir: a execução de emendas individuais é ditada por critérios de 

partidarismo. O apoio à agenda do Executivo nas votações nominais segue o mesmo padrão. 
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Gráfico 1 – Taxas de Execução das Emendas propostas pelos Representantes da Oposição de acordo com 

seu Apoio ao Executivo nas votações nominais - 1996-2001 

 

Fonte: Figueiredo e Limongi (2005). 

 

Gráfico 2 – Taxas de Execução de Emendas propostas pelos Membros da Coalizão Governamental, de 

acordo com o seu apoio ao executivo nas votações nominais - 1996-2001 

 

Fonte: Figueiredo e Limongi (2005). 
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Existe uma correlação óbvia entre a execução de emendas individuais e o comportamento 

nas votações nominais. A execução dos recursos alocados por emendas individuais no orçamento 

aprovado favorece precisamente os membros dos partidos que votam em apoio à agenda legislativa 

do Executivo. Há, portanto, fortes evidências de um relacionamento entre eles. A tese que afirma 

que a execução de emendas individuais é usada como uma "moeda política" sugere que esse 

relacionamento é o resultado de negociações individuais e que o Presidente recompensa ou pune 

os legisladores de acordo com seu comportamento de voto - seja a favor ou contra o governo. Os 

legisladores seriam recompensados ou punidos individualmente pelo Executivo. O que contaria 

com esse assunto é o comportamento deles no plenário, independentemente da parte a que 

pertencem (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2005). 

Apesar disso, Figueiredo e Limongi (2005) observaram que, mesmo entre os 

parlamentares de oposição, há alguns casos de taxas de execução de emendas médias a altas, mas 

sem a correspondência esperada nas votações nominais - de fato, há casos de legisladores que não 

deram qualquer apoio ao governo e tiveram suas emendas totalmente executadas. Podemos 

concluir, então, que a autorização para gastar, pelo menos entre os membros do partido de esquerda, 

não está positivamente associada à votação com o governo. As emendas são executadas sem que 

os votos sejam dados ao Executivo. Além disso, também se observou que, entre os parlamentares 

membros da coalizão governamental, existe um número semelhante de casos com altas taxas de 

execução, mas baixo apoio do governo - ou seja, são representantes que votaram sistematicamente 

contra o governo e ainda tiveram suas emendas executadas. 

Para Figueiredo e Limongi (2005), esses resultados sugerem que a participação no partido 

explica o comportamento da votação no tribunal ou a execução de emendas. Essa conclusão é 

reforçada quando analisamos os casos de representantes que votaram, embora eles não tivessem 

emendas a serem executadas e também aqueles que tiveram emendas executadas sem votação. Em 

ambos os casos, a afiliação de terceiros pode ser usada como uma variável explicativa. Em outras 

palavras, há um grupo de legisladores cujo comportamento não pode ser explicado pela tese 

“moeda política para pork-barrel”. O orçamento é alterado e aprovado em um ano, mas executado 

ao longo do ano seguinte. Devido às mudanças na composição da Câmara, o conjunto de 

representantes que têm suas emendas aprovadas não é necessariamente o mesmo que estará no 

cargo quando as emendas forem executadas. Como resultado, existem legisladores que alteram a 

conta do orçamento e não ocupam nenhum cargo (portanto, não podem votar) no ano de execução 
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e há representantes que votam, mas não participaram do processo de consideração do orçamento e, 

portanto, não possui alterações a serem executadas. Este último grupo, em tese, deve ser um 

problema para o executivo. 

Nos anos pós-eleitorais, como foi o caso de 1999, a diferença entre a composição do 

Congresso no momento de aprovar o orçamento e executar as emendas chega ao extremo, pois as 

taxas de rotatividade são relativamente altas. Do ponto de vista do executivo, este deve ser um ano 

extremamente difícil na arena legislativa. No entanto, esses representantes votaram de acordo com 

os membros do partido, o que facilita o processo de negociação (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2005).  

Figueiredo e Limongi (2005) argumentam que a situação oposta também deve ser 

considerada, ou seja, os casos de representantes que tiveram emendas aprovadas no orçamento, 

mas não eram mais membros do Congresso no momento da execução. As taxas de execução de 

emendas entre os legisladores que ocupam cargos são mais altas em comparação aos legisladores 

não reeleitos, mas que, ainda assim, há a execução de emendas individuais dos legisladores não 

reeleitos. 

Figueiredo e Limongi (2005) afirmam que quando os cientistas políticos dizem que os 

recursos orçamentários são alocados como uma maneira de maximizar os retornos eleitorais para 

os parlamentares, eles têm em mente um modelo específico de estratégias eleitorais adotadas pelos 

políticos. Nesse tipo de argumento, os políticos só estariam interessados em seus cargos ou 

mandatos. Em outras palavras, os políticos buscam cargos e não buscam políticas, para nós e 

expressões consolidadas na área. Segue-se a partir desse raciocínio que as políticas adotadas pelos 

legisladores serão as que podem maximizar esse objetivo. Portanto, de acordo com esse argumento, 

a execução de emendas individuais não contribuiria para a implementação de programas 

governamentais. Qualquer quantia de emenda individual executada implica uma redução nos gastos 

que o Executivo teria preferido. Ao executar essas emendas, o Executivo transfere os recursos, 

originalmente alocados de acordo com suas prioridades, para responder aos interesses, 

necessariamente locais e parciais, dos representantes. Mesmo arriscando ser repetitivo, queremos 

enfatizar esse ponto: o executivo só executa emendas se fosse forçado a fazê-lo, ou seja, como 

forma de obter os votos necessários para aprovar sua agenda legislativa. Executivo e Legislativo 

teriam prioridades excluindo-se mutuamente. 

Todavia, não há compromissos entre uma agenda ditada pelos representantes e outra 

ditada pelo Executivo. Não há trocas porque não existem duas agendas. Se houvesse duas agendas, 
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elas teriam que ser o governo e as da oposição. Mas, de fato, do ponto de vista de emendas 

individuais, há apenas uma agenda a ser considerada: a governamental. As emendas individuais 

são uma pequena parte dessa agenda, mas, e é isso que importa para este artigo, elas ainda fazem 

parte da agenda do governo. Ao permitir a execução de algumas emendas individuais, o Executivo 

ainda está implementando sua própria agenda, à qual parte dos legisladores está politicamente 

associada, incluindo, obviamente, a arena eleitoral (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2005). 

Para Figueiredo e Limongi (2005), o direito de apresentar emendas é a oportunidade que 

os legisladores têm de participar do processo de alocação de recursos dentro da lei orçamentária, 

expressando suas prioridades em relação às políticas públicas. No entanto, embora possam coibir 

um montante fixo e concedido de dotações, os legisladores não podem expressar suas prioridades 

sem nenhuma restrição. A estrutura do processo orçamentário define quais programas ou atividades 

podem ser objeto de emendas. Não é possível alocar recursos para novos programas ou atividades 

que não foram apresentados no projeto original enviado pelo governo. Além disso, se um legislador 

tem a intenção de ver sua emenda executada, deve levar em consideração as prioridades do governo 

e os legisladores são capazes de saber quais são as prioridades. Basta examinar as taxas de execução 

do ano anterior ou a conta do orçamento enviada pelo governo para adivinhar as prioridades do 

Executivo. No que diz respeito às alterações especificamente individuais - a parte descentralizada 

do processo - o montante das dotações a dividir é proposto pelo relator geral no relatório preliminar. 

Como essas dotações são definidas normalmente por cortes lineares no projeto de lei original 

enviado pelo executivo, a distribuição de emendas individuais por categorias de gasto (ou qualquer 

outra unidade em que o orçamento possa ser estruturado) é definida neste ponto. Os legisladores 

têm opções restritas sobre como alocar recursos que lhes são concedidos. Consequentemente, não 

há diferença significativa entre os partidos políticos quando analisamos as emendas individuais dos 

Ministérios / agências responsáveis pela execução efetiva das emendas ou pelos programas do 

governo. 

Portanto, segundo Figueiredo e Limongi (2005), quando o Executivo autoriza a execução 

dos recursos alocados pelos legisladores, não está cedendo a demandas que prejudicam a execução 

de sua agenda. A alocação de recursos feita pelos representantes é complementar, não contrária à 

do Executivo. O último é capaz de canalizar as demandas dos legisladores e acomodá-las nos 

programas que representam as prioridades do governo. Quando o executivo autoriza a execução de 

emendas propostas por membros da oposição e / ou membros da coalizão do governo que não 
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votaram com o governo no plenário, é simplesmente porque o executivo está executando sua 

própria agenda. O controle do processo orçamentário pelo Executivo é tão extenso que nem mesmo 

os representantes da oposição têm a capacidade de propor emendas que poderiam formar uma 

agenda alternativa à apresentada pelo governo. 

Assim, embora a execução do orçamento público possa ser utilizada como instrumento de 

barganha política entre o Poder Executivo e o Legislativo, essa barganha possui limitações, uma 

vez que as emendas individuais, ainda que apresentadas por parlamentares de oposição, ou que não 

apoiam o governo, ou que não foram reeleitos, representam interesses complementares ao do Poder 

Executivo, o que explica a execução de emendas ao orçamento para esses tipos de parlamentares. 

 

3.5 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 86/2015 

 

Até a edição da EC nº 86/2015, não havia uma regra fixa e específica no que tange ao 

montante de emendas parlamentares individuais nos Projetos de Lei Orçamentárias Anuais. 

Segundo Cambraia (2011), a praxe era de que a previsão dos recursos para emendas seja feita 

anualmente pela LDO: 

 

As leis de diretrizes orçamentárias (LDO), desde 2004, têm orientado no sentido 

de que na elaboração das leis orçamentárias anuais constem recursos para 

financiamento das emendas. Segundo o comando da LDO, pelo menos, metade da 

Reserva de Contingência, no PLOA, deve ser considerada despesa primária. Essa 

parcela, equivalente a 1,0% da receita corrente líquida, é utilizada pelas emendas. 

(CAMBRAIA, 2011, p. 26).  

 

Essa espécie de “lacuna” jurídica, combinada com a natureza jurídica autorizativa da LOA 

fez com que as emendas parlamentares individuais fossem utilizadas como um instrumento de 

barganha política entre os poderes, já que essas despesas eram consideradas discricionárias.  

Em março de 2015, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 86/2015, oriunda da PEC 

nº 22/2000, de autoria do Senado Federal. Nessa emenda, foram introduzidos os §§ 9º a 18 ao art. 

166 da CF/88, que se referem ao assim chamado orçamento impositivo, em contraposição com o 

orçamento autorizativo, na concepção como se dá sua execução no Brasil. A redação dos parágrafos 

inseridos pela EC foi a seguinte: 
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§ 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. 

§ 12. As programações orçamentárias previstas no § 9º deste artigo não serão de 

execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. 

§ 13. Quando a transferência obrigatória da União, para a execução da 

programação prevista no §11 deste artigo, for destinada a Estados, ao Distrito 

Federal e a Municípios, independerá da adimplência do ente federativo 

destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins 

de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do art. 169. 

§ 14. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que 

integre a programação, na forma do § 11 deste artigo, serão adotadas as seguintes 

medidas: 

I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder 

Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública enviarão ao Poder Legislativo as justificativas do 

impedimento; 

II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder 

Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo 

impedimento seja insuperável; 

III - até 30 de setembro ou até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso II, 

o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da 

programação cujo impedimento seja insuperável; 

IV - se, até 20 de novembro ou até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto 

no inciso III, o Congresso Nacional não deliberar sobre o projeto, o 

remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos 

previstos na lei orçamentária. 

§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias 

previstas no § 11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos 

justificados na notificação prevista no inciso I do § 14. 

§ 16. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da 

execução financeira prevista no § 11 deste artigo, até o limite de 0,6% (seis 

décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. 

§ 17. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar 

no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes 

orçamentárias, o montante previsto no § 11 deste artigo poderá ser reduzido em 

até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas 

discricionárias. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art166%C2%A79
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§ 18. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório 

que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, 

independentemente da autoria. (BRASIL, 2015). 

 

Posteriormente, a EC nº 100/2019 alterou a redação dos §§ 12 a 18 e acrescentou os §§ 

19 e 20, no art. 166: 

 

§ 12. A garantia de execução de que trata o § 11 deste artigo aplica-se também às 

programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de 

parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% (um por 

cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.  

§ 13. As programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste artigo não 

serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.  

§ 14. Para fins de cumprimento do disposto nos §§ 11 e 12 deste artigo, os órgãos 

de execução deverão observar, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, 

cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das 

programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos 

respectivos montantes.      

I - (revogado); 

II - (revogado);  

III - (revogado);  

IV - (revogado).  

§ 15. (Revogado)  

§ 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da 

programação prevista nos §§ 11 e 12 deste artigo for destinada a Estados, ao 

Distrito Federal e a Municípios, independerá da adimplência do ente federativo 

destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins 

de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do art. 169.  

§ 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas 

nos §§ 11 e 12 poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução 

financeira até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da receita corrente líquida 

realizada no exercício anterior, para as programações das emendas individuais, e 

até o limite de 0,5% (cinco décimos por cento), para as programações das emendas 

de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal.  

§ 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar 

no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes 

orçamentárias, os montantes previstos nos §§ 11 e 12 deste artigo poderão ser 

reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das 

demais despesas discricionárias.   

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório 

que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e 

impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria.  

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o 

início de investimentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou 

cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma 

bancada estadual, a cada exercício, até a conclusão da obra ou do 

empreendimento. (BRASIL, 2019b). 
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De acordo com Piscitelli e Teixeira Filho (2018), o caráter autorizativo decorre 

essencialmente da ideia de que as dotações constantes da lei orçamentária anual consistem em um 

teto para a sua execução, mas existe discricionariedade por parte do Poder Executivo quanto ao 

montante a ser efetivamente utilizado. Isso não obstante o fato de um percentual em torno de 90% 

do orçamento estar prévia e incondicionalmente comprometido, com as despesas legalmente 

obrigatórias e aquelas que, mesmo não tendo formalmente esse caráter compulsório, acabam 

adquirindo-o por serem, de algum modo, essenciais ou inadiáveis (como é o caso, por exemplo, 

das bolsas de estudo).  

A PEC nº 22/2000, do Senado Federal (BRASIL, 2000b), buscava tornar todo o orçamento 

público de caráter impositivo em sua versão original, de forma que se assemelharia ao sistema 

orçamentário dos Estados Unidos, sob a justificativa de que isso impediria a usurpação do poder 

de fiscalização do Poder Legislativo e traria maior previsibilidade em relação às decisões dos 

agentes públicos: 

 

Na sua origem, as leis orçamentárias constituem instrumento de controle político 

do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo. É do Poder Legislativo a 

competência privativa para autorizar, em nome da sociedade, o Poder Executivo 

a arrecadar as receitas – criadas em lei – e a realizar as despesas necessárias ao 

funcionamento dos serviços públicos e outras que visem ao bem-estar coletivo. 

Logo, o programa de trabalho do governo consubstanciado na lei orçamentária 

anual, em vez de apresentar uma visão unilateral, expressa no documento 

encaminhado pelo Poder Executivo, deve ser temperado com componente que 

consigne a visão do Poder Legislativo, refletindo, no conjunto, o compromisso de 

ambos os Poderes com a Nação. Se isso não ocorrer, nos deparamos com pelo 

menos duas situações igualmente graves: a primeira consiste na usurpação das 

legítimas atribuições de um dos poderes da República, o que é intolerável num 

regime de plenitude democrática; a segunda consiste na previsibilidade de as 

decisões dos agentes públicos, tomadas de forma solitária, se tornarem 

susceptíveis a influências externas, acopladas a interesses que não condizem com 

a indispensável lisura e com o bem-estar da coletividade. (BRASIL, 2000b).  

 

Ao longo de sua tramitação no próprio Senado Federal, essa PEC sofreu alterações que 

diminuíram o seu escopo, restringindo-o às emendas individuais ao PLOA, aproximando-se do 

texto dessa PEC, quando remetida à Câmara dos Deputados. Assim, o que se tornou formalmente 

impositivo são as emendas parlamentares individuais dentro de determinado limite. A queda de 

braço entre os parlamentares e o Poder Executivo vinha de longa data e se transformou em poderoso 
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instrumento de barganha, à medida que a execução das emendas parlamentares incorporadas à lei 

orçamentária anual ficava condicionada à submissão de deputados e senadores à aprovação de 

matérias de interesse do governo federal, além de estar associada às relações propriamente político-

partidárias (PISCITELLI; TEIXEIRA FILHO, 2018).  

Na EC nº 86/2015, determinou-se que o limite para as emendas individuais é de 1,2% da 

receita corrente líquida – RCL, prevista no projeto de lei orçamentária anual, não podendo a 

execução ser inferior a 1,2% da RCL realizada no exercício anterior. A emenda também remeteu à 

lei complementar sobre finanças públicas a definição dos critérios que obedeçam à diretriz de 

execução equitativa da programação.  

A emenda define que se considera como equitativa a execução que atenda de forma 

igualitária e impessoal às emendas (o que pressupõe a adoção do critério de proporcionalidade). A 

obrigatoriedade também é matizada pela condição de inexistência de impedimentos de ordem 

técnica e na hipótese de descumprimento da meta fiscal. No caso de impedimento de ordem técnica, 

fixaram-se prazos para a implementação do respectivo remanejamento, começando pela 

notificação dos Poderes (Órgãos) contemplados, passando pela reprogramação, até a sua 

aprovação. Na hipótese de descumprimento da meta fiscal, a redução do valor das emendas se dará 

até o limite da redução do conjunto das despesas discricionárias (PISCITELLI; TEIXEIRA FILHO, 

2018).  

Apesar dessa obrigatoriedade da execução das emendas parlamentares individuais à LOA, 

Piscitelli e Teixeira Filho (2018) ressaltam que isso pode não ter significado, em absoluto, o fim 

da barganha, no que tange ao momento das liberações financeiras correspondentes a esses créditos 

consignados “à conta” dos autores das emendas. 

A aprovação do orçamento impositivo para emendas parlamentares foi alvo de críticas. 

De acordo com Silva (2013), ao analisar os efeitos da PEC nº 565/2005, apensada à PEC nº 

22/2000, o grande problema da inexecução das emendas parlamentares individuais decorre do 

excesso de autorizações de despesas, sobre as fontes de receita para custeá-las. Existe um leque 

muito grande de autorizações frente às fontes de custeio disponíveis, o que propicia o largo 

exercício de escolhas. Tomando por base o ano de 2012, para que as programações pudessem ser 

plenamente executadas, as receitas estimadas precisariam crescer aproximadamente 22% reais, ou 

haver cancelamento na programação na mesma proporção. Naquele ano, as autorizações a 

descoberto totalizavam R$ 201 bilhões. Nessas circunstâncias, como não há receita suficiente, 
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várias programações deixam necessariamente de ser realizadas, para não comprometer a saúde 

financeira do estado. Diante dessa situação, as programações a serem executadas passam pela 

análise de prioridade a critério exclusivo do Poder Executivo. 

Entre essas autorizações a descoberto, temos a existência de restos a pagar de exercícios 

pretéritos. De acordo com Silva (2013), o montante de restos a pagar acumulados saltou de R$ 31 

bilhões, em 2003, para R$ 176 bilhões, em 2013. Em 2013, dos R$ 176 bilhões, R$ 150 bilhões se 

tratavam de restos a pagar não processados, ou seja, sequer foram liquidados.  

Portanto, para Silva (2013), mesmo com a aprovação da PEC nº 565/2005, ainda assim 

não se vislumbraria que a proposta possa ser cumprida dentro da grande expectativa de que o 

orçamento seja todo realizado tal como aprovado. O travamento da execução, como visto, não se 

daria pela falta de impositividade, mas pelo excesso de programação diante da escassez financeira. 

O problema do excesso de restos a pagar também foi apontado por Furiati (2011), que 

afirma que, com o excesso de restos a pagar sem lastro financeiro, o governo passa a ter que realizar 

um trade-off, entre o pagamento de despesas do orçamento vigente e o pagamento dos restos a 

pagar: 

 

Nos dizeres de Fernandes (2004), [...] a assunção de obrigações em valores 

superiores à capacidade de pagamento constitui uma das formas de financiamento 

do setor público, que acarreta a imobilização do governo no início do governo 

seguinte. Segundo Silva et al. (2008), esta imobilização provoca o surgimento de 

mazelas que distorcem a execução financeira e deteriora a programação 

orçamentária do ano subsequente, e, por conseguinte, a qualidade do gasto 

público. (FURIATI, 2011, p. 42). 

 

Para Furiati (2011), as deficiências de planejamento para a alocação de recursos 

transformam a execução de restos a pagar numa disputa por recursos adicionais, o que viabiliza, 

ao governo, a seleção de pleitos de seus aliados na definição de candidaturas eleitorais, e no apoio 

que possa da maior visibilidade aos privilegiados numa disputa eleitoral, o que significa uma 

afronta ao princípio da igualdade entre os contendores, principalmente com a possibilidade de 

reeleição no Brasil. Com efeito, o risco de utilização do orçamento como instrumento de barganha 

não está apenas na sistemática do contingenciamento, mas também na execução dos restos a pagar, 

ambos relacionados com a suposta ampliação das receitas para acomodação de emendas. 

Bittencourt e Silva (2019) também criticam a adoção de emendas parlamentares 

impositivas. Para os autores, a redação do § 9º do art. 166, acrescentado pela EC nº 86/2015, 
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explicita que, quando dentro do limite quantitativo fixado, as emendas individuais “serão 

aprovadas”, obrigatória e incondicionalmente. Isso retira da Casa Legislativa a sua prerrogativa 

mais fundamental de deliberar sobre a lei: se as emendas “serão aprovadas”, não cabe ao plenário 

do Congresso senão aprovar e transformar em lei qualquer alocação que um parlamentar individual 

pleiteie. Com isso, o power of the purse, o poder-dever de deliberar sobre despesa pública lícita e 

autorizada não mais decorre da interação dos diferentes agentes de representação popular eleitos 

pelo povo (o Presidente da República, que subscreve o projeto de lei; o conjunto dos parlamentares 

eleitos, que o aprova por maioria): passa às mãos de cada parlamentar individual. Nesse 

movimento, o parlamentar recebe o privilégio único de autorizar despesa isoladamente, o que a 

Constituição não dá a ninguém, e não o faz exatamente para não concentrar o poder em tamanho 

grau e, por conseguinte, não gerar um enorme risco de abusos por parte de um agente sem que se 

estabeleçam em cada uma de suas ações mecanismos firmes de freios e contrapesos.  

Entre as implicações das emendas impositivas, outro dano à boa gestão financeira decorre 

do fato de que, sendo “obrigatória” a aprovação das emendas, ressuscita o problema das “janelas 

orçamentárias”, ou seja, a abertura no orçamento de programações de trabalho cujo valor total do 

objeto seja muito maior que o valor efetivamente orçado. Por exemplo, um parlamentar poderia 

incluir uma dotação cujo objeto seja uma obra de um bilhão de reais com uma emenda de valor 

irrisório (por exemplo, cinquenta mil reais). Segundo literalmente exige o texto da Emenda, esta 

programação “será aprovada”, inserida no orçamento e executada até o limite do seu valor – está-

se diante de uma certeza de obras inacabadas e desperdício, já que os valores da emenda não são 

suficientes para a conclusão da obra ou mesmo de qualquer de suas etapas - e mesmo assim terão 

de ser cegamente executados (BITTENCOURT; SILVA, 2019). 

Para Bittencourt e Silva (2019), a questão do “impedimento de ordem técnica” abre a 

possibilidade de que o Executivo se escore em definições técnicas por ele mesmo arbitradas para 

colocar obstáculo (mesmo de mérito) à execução da emenda. Tal condição de que uma despesa não 

pode ser executada por força maior ou obstáculos fortuitos (por exemplo, a indicação de construção 

de uma ponte em um trecho rodoviário que não foi construído) faz com que a questão da 

exigibilidade ou não da realização de uma determinada despesa possa ser remetida a um campo de 

juízo técnico que, se assim pretender o Executivo, frustre as intenções do parlamentar de ter aquele 

objeto da emenda de alguma forma executado. 
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De acordo com Bittencourt e Silva (2019), a liberalidade para com as transferências a 

entes subnacionais, independentes da “adimplência”, por meio de emendas parlamentares 

individuais, é um atentado direto contra os princípios da responsabilidade fiscal. Por essa opção do 

constituinte derivado, a mera indicação de um ente como beneficiário de emendas por um 

parlamentar parece ser suficiente para afastar sumariamente qualquer restrição que esse ente tivesse 

para o recebimento de recursos nos termos da LRF. Tais restrições existem exatamente para 

proteger os contribuintes desses municípios de comportamentos irresponsáveis dos respectivos 

gestores, uma vez que o comprometimento das finanças públicas estaduais e municipais é o que de 

pior pode ocorrer para os respectivos contribuintes e cidadãos. É exatamente por esse caráter 

crucial da regularidade fiscal que as restrições aos recebimentos de entes que não cumpram com 

suas mínimas exigências de gestão fiscal deixam de fora tão somente recursos destinados a saúde, 

educação e assistência social.  

A tentativa de afirmar que a execução das emendas seria "equitativa”, pela afirmação de 

que “considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de 

forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria", representa 

uma tentativa de explicar o inexplicável. Primeiro, porque se a equitatividade é um valor 

constitucional em torno do orçamento, não há razão para que não seja aplicável a todo o gasto 

público, e não apenas às programações de "caráter obrigatório". Segundo, o conceito de 

equitatividade não está se referindo a valores ou princípios da administração pública, mas a 

favorecimento ou não dos autores das emendas, em detrimento dos cidadãos que são igualmente 

contribuintes (BITTENCOURT; SILVA, 2019). 

Para Bittencourt e Silva (2019), o modelo de "emendas de execução obrigatória" legitima 

precisamente aquilo que supostamente estaria a combater: o suposto caráter do orçamento de mera 

autorização ao Executivo. Como se vê, esses dispositivos não verbalizam nem viabilizam o 

cumprimento integral do orçamento; ao contrário, destroem a própria possibilidade de que tal 

cumprimento seja alcançado, pois transformam o orçamento, que é impositivo desde a sua origem 

constitucional, em um orçamento “um por cento impositivo” ou "dois vírgula dois por cento 

impositivo", o que significar dizer que esse mesmo orçamento é “noventa e tantos por cento não 

impositivo, ou discricionário”. 

Por fim, Bittencourt e Silva (2019) afirmam que o dano principal causado pelo modelo 

"impositivo das emendas" é a ameaça à independência dos Poderes e ao papel do Legislativo que 
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materializa. Com esse modelo, o Parlamento abdica de sua prerrogativa constitucional de deliberar 

sobre o orçamento - portanto, de deliberar sobre todo o programa de trabalho do governo. Passa a 

ter “garantias”, se tanto, do desembolso de uma parcela irrisória do dinheiro público, para fins que 

nominalmente declaram de seu interesse político individual (em função de emendas apresentadas); 

em troca, abrem mão de decidir a alocação de toda a ação da União. Em lugar de lutar, no exercício 

regular de seu poder-dever de fiscalizar os atos do poder público, pela concretização de todos os 

programas previstos no orçamento, que atingem toda a população, os parlamentares cedem ao 

Executivo a discricionariedade do gasto público em troca de uma expectativa maior de “receberem” 

os pequenos projetos e benesses típicos das emendas individuais. 
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia de investigação realizou uma análise a sobre a execução financeira e 

orçamentária das Leis Orçamentárias da União por meio de sistemas informatizados. Entre esses 

sistemas, se destacam as informações do Sistema SigaBrasil do Senado Federal, e dos bancos de 

dados Access fornecidos pela CONOF, que agregam dados sobre a execução orçamentária e 

financeira da União extraídos do sistema SIAFI, da Secretaria do Tesouro Nacional, sobre 

execução das emendas individuais parlamentares.  

O sistema SigaBrasil se trata de uma ferramenta de datawarehouse que traz informações 

sobre as leis orçamentárias da União, que permite que o usuário possa montar relatórios e extrair 

arquivos, de maneira personalizada. Já os bancos de dados Access fornecidos pela CONOF 

possuem informações sobre a execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares, 

construídas na forma de um sistema de banco de dados relacional. Embora não seja possível a 

personalização dos relatórios nesses bancos de dados da CONOF, é possível a exportação dos 

dados e consultas para manipulação em outro banco de dados Access. 

Os dados levantados na pesquisa referem-se aos exercícios financeiros de 2010 a 2019, 

onde se fez um corte temporal de dois períodos. O primeiro período, de 2010 a 2014, se refere ao 

período anterior à promulgação da EC nº 86/2015. Já o segundo período, de 2015 a 2019, se refere 

aos anos posteriores.  

Entre os dados obtidos dos bancos de dados, foram levantadas as seguintes informações 

quanto às emendas individuais: 

 Tipo de parlamentar autor da emenda (Deputado Federal ou Senador); 

 Unidade federativa – UF - de origem do parlamentar; 

 Partido do parlamentar; 

 Classificação funcional da despesa da emenda (função e subfunção); 

 Classificação programática da despesa da emenda (programa, ação orçamentária, e 

subtítulo); 

 Abrangência da localidade de execução da emenda (município, UF, nacional / 

regional, ou exterior); 

 Dotação inicial das emendas na LOA; 

 Valor autorizado das emendas na LOA; 
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 Valor empenhado; 

 Valor liquidado; 

 Valor pago no exercício financeiro; 

 Valor inscrito em Restos a Pagar; e  

 Valor de Restos a Pagar pago no exercício financeiro. 

O indicador de exercício de mandato – informação de que o parlamentar autor da emenda 

exercia mandato eletivo no ano da vigência da LOA a qual a emenda se referia - foi obtido pela 

comparação das informações das emendas em cada ano, assumindo-se que o parlamentar não 

possuía mandato no exercício financeiro de vigência da lei orçamentária caso ele não conste como 

autor de emenda na LOA do ano seguinte. 

Também foi construído um indicador de execução, de modo a identificar as emendas que 

tiveram empenho, ou seja, que iniciaram a primeira etapa da execução de qualquer despesa 

orçamentária. 

No período de 2010 a 2019, a Presidência da República foi exercida por quatro 

presidentes: 

 Luís Inácio Lula da Silva - PT, entre 1º/1/2010 e 31/12/2010; 

 Dilma Rousseff - PT, entre 1º/1/2011 e 12/5/2016, quando foi afastada do cargo em 

decorrência de processo de impeachment; 

 Michel Temer - MDB, entre 13/5/2016 e 31/12/2018; e 

 Jair Bolsonaro - atualmente sem partido, mas eleito pelo PSL, entre 1º/1/2019 e 

31/12/2019. 

Quanto à situação do partido em relação ao governo dos partidos dos autores das emendas 

parlamentares, assume-se a seguinte classificação, tomando como referência o final de cada 

exercício financeiro: 
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Quadro 1 – Classificação dos partidos em relação à sua posição em relação ao governo 

Partido 

Espectro 

Político 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PCdoB Esquerda S S S S S S O O O O 

PPL (*) Esquerda     S S S S O O O O 

PSOL Esquerda O O O O O O O O O O 

PT Esquerda S S S S S S O O O O 

PDT Centro-Esquerda S S S S S S O O O O 

PMN Centro-Esquerda S S S S S S S S S N 

PPS / 

CIDADANIA 
Centro-Esquerda O O O O O O O O O O 

PSB Centro-Esquerda S S S S N N N N N O 

PTB Centro-Esquerda S S S S S S S S S S 

PV Centro-Esquerda N N N N N N N N N N 

REDE Centro-Esquerda           N O O O O 

SOLIDARIEDADE Centro-Esquerda         O O S S S N 

PMDB / MDB Centro S S S S S S S S S S 

PSDB Centro O O O O O O S S S N 

PTdoB / AVANTE Centro S S S S S S O O O N 

DEM Centro-Direita O O O O O O S S S N 

PHS Centro-Direita N N N N N N N N N N 

PL / PR / PL Centro-Direita S S S S S S S S S S 

PMB Centro-Direita           N N N N N 

PP Centro-Direita S S S S S S S S S N 

PRB / 

REPUBLICANOS 
Centro-Direita N N N N N N N N N S 

PROS Centro-Direita         S S O O O N 

PSD Centro-Direita     N N N N N N N N 

PTC Centro-Direita S S S S O O S S S S 

PTN / PODEMOS Centro-Direita N N N N N N N N N N 

PEN / PATROTAS Direita       O O N N N N S 

PRP (**) Direita N N N N N N N N N S 

PRTB Direita N N N N N N N N N N 

PSC Direita S S S S O O O O O S 

PSL Direita     N N   N N N N S 

Legenda: S - Situação; O - Oposição; N – Neutro.          

(*) foi incorporado ao PCdoB em maio de 2019.          

(**) foi incorporado ao PATRIOTAS em março de 2019.               
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A análise dos dados possui caráter qualitativo e quantitativo, e contou com o auxílio de 

banco de dados Access, e planilhas em Excel.  

As variáveis qualitativas da análise são as seguintes: 
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 Quanto ao parlamentar: o tipo (deputado federal ou senador), a situação do partido 

em relação ao governo (situação, neutro, oposição), o indicador de mandato, a região 

de origem, e o tamanho do partido (pequeno, médio ou grande). 

 Quanto à despesa da emenda; a função (para identificar a área governamental de 

destino da despesa), o tipo de ação orçamentária (para identificar se a ação 

orçamentária é uma atividade, um projeto ou uma operação especial), e a 

abrangência da localidade de execução da emenda. 

Já as variáveis quantitativas, em cada exercício financeiro, são as seguintes: 

 Quantidade de emendas com empenho e sem empenho; 

 Dotação autorizada; 

 Despesas empenhadas; 

 Despesas liquidadas; 

 Despesas pagas no exercício financeiro. 

 Despesas inscritas em restos a pagar; 

 Restos a pagar pagos no exercício financeiro. 

As eventuais atipicidades identificadas após o exame desses dados foram confrontadas 

com o cenário político concomitante, a partir das notícias veiculadas pela imprensa sobre fatos 

políticos que possam indicar o uso de liberação de emendas parlamentares como mecanismo de 

negociação entre os poderes.  

Portanto, além da análise dos dados desses sistemas, foi realizada uma análise sobre os 

decretos de programação orçamentária e financeira, publicados e divulgados, pelo Poder Executivo 

federal nos anos de 2015 a 2019, para obtenção de valores relativos a limites de movimentação e 

empenho e de pagamento de emendas individuais, e para identificar o momento das alterações 

nesses limites, para mais ou para menos. A identificação do momento das alterações dos limites é 

importante para o cotejamento com notícias divulgadas sobre fatos políticos relevantes que 

envolvam os Presidentes da República, nesse período. 

Por meio do sistema SigaBrasil, é possível fazer a apuração do montante das despesas 

efetuadas ao longo do exercício financeiro, mês a mês. Entretanto, há uma limitação de ordem 

técnica no âmbito desse sistema. A identificação das despesas como emendas parlamentares 

individuais é feita por meio do uso do classificador de resultado primário – RP, com valor igual a 

“6”. Contudo, essa identificação só foi implementada a partir dos dados do exercício financeiro de 
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2014, e no universo de dados relativos à LOA 2014, não constam informações específicas para 

identificação das emendas parlamentares individuais.  

Para os anos de 2010 a 2014, a identificação das despesas das emendas individuais 

somente foi possível por meio dos bancos de dados Access fornecido pela CONOF, cujos dados 

continham informações apenas dos montantes executados ao final de cada exercício financeiro.  

Dessa forma, só foi possível verificar a evolução da execução das despesas, mês a mês, 

ao longo do exercício financeiro, nos anos de 2015 a 2019. Para os exercícios financeiros de 2010 

a 2014, apenas foram verificados os totais ao final do exercício financeiro. 

Em relação às informações das emendas do banco de dados da CONOF, para os anos de 

2010 a 2014, identificou-se a possibilidade de mais de uma emenda custear uma única dotação 

orçamentária, de modo que não seria possível identificar de forma individualizada o montante 

executado em cada emenda. Nesses casos, consideramos que os montantes empenhados, 

liquidados, e pagos de cada emenda seriam os que fossem verificados na sua respectiva dotação 

orçamentária, mas ajustados de acordo com a proporção do valor da emenda em relação ao que foi 

autorizado para toda a dotação.  

No período de 2015 a 2019, uma parte dos registros do Siga Brasil continha informações 

sobre execução orçamentária e financeira sem a associação com emendas, cujos valores eram 

preenchidos como “NÃO APLICÁVEL”, e consistiam, em sua maioria do pagamento de restos a 

pagar. No que tange às informações do pagamento de restos a pagar por tipo de parlamentar 

(deputado federal ou senador), o montante obtido com esses registros foi proporcionalizado de 

acordo com a quantidade de parlamentares em cada casa (513 deputados e 81 senadores) e, em 

seguida, somados aos valores encontrados para os deputados e senadores em cada ano. No entanto, 

para as demais informações sobre pagamento de restos a pagar, deixamos as informações desses 

registros segregadas, quando não foi possível fazer uma associação lógica com os demais critérios 

de classificação das informações. 

Por fim, verificamos que, no ano de 2015, a lei orçamentária anual (Lei nº 13.115, de 

2015), somente foi promulgada no dia 20 de abril daquele ano. Portanto, os dados da execução 

orçamentária das emendas parlamentares da LOA 2015 contém informações apenas a partir do mês 

de abril.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS POR ANO 

 

As informações da execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares 

individuais por exercício financeiro foram as seguintes. 

 

Tabela 1 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

ano – R$ milhões 

Ano Autorizado Empenhado Liquidado Pago 

Restos a 

pagar 

inscrito 

Restos a 

pagar pago 

2010  7.411,90   4.227,08   4.227,08   451,43   3.775,65   1.606,39  

2011  7.436,48   3.401,60   3.401,60   223,95   3.177,64   2.119,25  

2012  8.891,15   4.288,38   4.288,38   444,66   3.843,72   1.187,58  

2013  8.878,55   5.276,28   5.276,28   262,54   5.013,74   476,60  

2014  8.708,63   6.128,48   6.128,48   308,47   5.820,01   1.169,52  

2015  9.666,32   3.426,11   56,09   44,51   3.370,02   2.365,95  

2016  9.102,07   7.267,41   2.021,38   1.984,45   5.246,03   2.928,85  

2017  9.098,66   7.155,52   1.526,48   1.485,22   5.629,04   3.058,93  

2018  8.773,93   8.462,35   4.091,69   4.039,86   4.370,67   3.859,43  

2019  9.145,63   5.031,28   2.624,37   2.600,26   2.406,91   2.399,36  

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

Tabela 2 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

ano – % em relação ao autorizado 

Ano Empenhado Liquidado Pago 

Restos a 

pagar 

inscrito 

Restos a 

pagar 

pago 

2010 57,03% 57,03% 6,09% 50,94% 21,67% 

2011 45,74% 45,74% 3,01% 42,73% 28,50% 

2012 48,23% 48,23% 5,00% 43,23% 13,36% 

2013 59,43% 59,43% 2,96% 56,47% 5,37% 

2014 70,37% 70,37% 3,54% 66,83% 13,43% 

2015 35,44% 0,58% 0,46% 34,86% 24,48% 

2016 79,84% 22,21% 21,80% 57,64% 32,18% 

2017 78,64% 16,78% 16,32% 61,87% 33,62% 

2018 96,45% 46,63% 46,04% 49,81% 43,99% 

2019 55,01% 28,70% 28,43% 26,32% 26,24% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 
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Na Tabela 3, as células relativas ao percentual anual de empenho cujo valor seja superior 

a 5% do percentual do total geral serão preenchidas em verde e as células cujo valor for inferior a 

5% serão preenchidas em vermelho, com as letras em branco. 

 

Tabela 3 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

ano – emendas que tiveram empenho 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Sem 

empenho 
2.890  3.945  2.675  1.974  1.268  4.876  969  1.523  524  2.608  23.252  

Com 

empenho 
6.475  4.701  5.991  5.700  6.496  3.862  6.265  5.653  7.166  6.124  58.433  

Total 9.365  8.646  8.666  7.674  7.764  8.738  7.234  7.176  7.690  8.732  81.685  

% 69,1% 54,4% 69,1% 74,3% 83,7% 44,2% 86,6% 78,8% 93,2% 70,1% 71,5% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

Em relação ao percentual de emendas empenhadas por ano, observa-se, na Tabela 3, que 

os anos com maior percentual são 2014, 2016 e 2018, que são anos eleitorais. Os anos com menor 

percentual de emendas empenhadas são 2011 e 2015, que são anos imediatamente posteriores aos 

das eleições em âmbito federal. Em 2014, 2016, 2017 e 2018, houve um aumento no percentual de 

emendas empenhadas em comparação com o percentual total para o período de 2010 a 2019. 

 
Gráfico 3 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 – 

R$ milhões 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 
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Gráfico 4 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 – 

% em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

De acordo com os Gráficos 3 e 4, ao analisar os exercícios financeiros individualmente, 

observa-se como padrão um aumento no empenho das despesas de emendas individuais nos anos 

de eleições presidenciais (2014 e 2018), e uma queda nos anos imediatamente seguintes (2015 e 

2019). Chamam a atenção: 

 o ano de 2015, em que houve um percentual de empenho das despesas muito 

pequeno, e um percentual baixíssimo de liquidação dessas despesas dentro do 

exercício financeiro, o que pode ter acontecido tanto pela aprovação tardia da LOA, 

em abril daquele ano, bem como pela crise fiscal que iniciou a partir daquele ano, 

em que a União fechou o ano com déficit de R$ 115 bilhões (CARAM; 

RODRIGUES, 2016); e  

 o ano de 2018, com o maior percentual de empenho e de pagamento dentro do 

exercício financeiro das despesas de emendas parlamentares individuais. 

Quanto às liquidações, no período de 2010 a 2014, o percentual anual segue praticamente 

o percentual de empenho das despesas. Já no período de 2015 a 2019, há um descasamento entre 

empenho e liquidação. 
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Gráfico 5 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

quinquênio – R$ milhões 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

Gráfico 6 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

quinquênio – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

Quanto ao montante empenhado das emendas parlamentares, de acordo com o Gráfico 6, 

o percentual de empenho das emendas aumentou no quinquênio de 2015 a 2019, embora esse 

aumento não resulte na execução total das emendas durante o exercício financeiro as quais se 
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referem. Apesar de ter havido uma queda no percentual de liquidação das despesas fruto das 

emendas parlamentares, durante o período de 2015 a 2019, é possível observar que, no período de 

2010 a 2014, o pagamento das despesas liquidadas dentro do exercício financeiro era bastante 

reduzido, sendo tudo inscrito em Restos a Pagar, e que, no período de 2015 a 2019, isso raramente 

ocorre, ou seja, entre 2015 e 2019, quase todas as despesas foram pagas logo após a liquidação. 

Também é possível observar que há um aumento no pagamento de restos a pagar de 

exercícios financeiros anteriores entre 2015 e 2019, em comparação com o período de 2010 a 2014. 

Chama a atenção que, entre 2012 e 2014, houve uma grande queda no pagamento de restos a pagar 

em comparação com períodos anteriores, principalmente no ano de 2013, o que pode ter precipitado 

a promulgação da EC nº 86/2015. 

 
Gráfico 7 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês – empenhado – R$ milhões 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 

 

Quando partimos para análise das informações de 2015 a 2019 com a execução das 

emendas mês a mês, é possível observar, com base no Gráfico 7, que, nos anos de eleições, há uma 

antecipação nos empenhos de emendas orçamentárias. O mesmo não ocorre nos anos seguintes aos 

das eleições, cuja maioria dos empenhos acontece no segundo semestre. Aqui se observa o aumento 

nos empenhos de emendas parlamentares individuais após alguns fatos relevantes: 
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 em abril de 2016, véspera do afastamento da presidente Dilma Rousseff, em seu 

processo de impeachment, houve a realização de empenhos na ordem de quase R$ 

4 bilhões. Antes da realização dos empenhos, foram publicados o Decreto nº 8.676, 

de 19 de fevereiro de 2016, e o Decreto nº 8.700, de 30 de março de 2016, que 

aumentaram o limite de movimentação e empenho das emendas individuais de R$ 

1,5 bilhões para R$ 6,7 bilhões; 

 no ano de 2017, foram empenhados R$ 4 bilhões, no mês de julho, logo após o 

pedido de impeachment do presidente Michel Temer após ao vazamento da delação 

premiada de Joesley Batista, ocorrida no mês de maio daquele ano (BASSOTO, 

2019). Antes desses empenhos, foi publicado o Decreto nº 9.113, de 28 de julho de 

2017, que aumentou o limite de movimentação e empenho das emendas individuais 

para R$ 6,4 bilhões;  

 já em 2018, houve a realização de empenhos a partir de abril daquele ano de 

aproximadamente R$ 3 bilhões, logo após a deflagração da Operação Skala, que 

envolvia o presidente Michel Temer, em um suposto esquema de benefício a 

empresas do setor portuário, no final de março (ENTENDA..., 2018). Antes desses 

empenhos, foi publicado o Decreto nº 9.323, de 29 de março de 2018, que aumentou 

o limite de movimentação e empenho das emendas individuais de R$ 0,9 bilhões 

para R$ 3,7 bilhões;  

 em 2019, a maior parte das emendas foram empenhadas a partir de setembro, tendo 

em vista a aprovação da Proposta de Emenda da Constituição nº 6, de 2019, na 

Câmara dos Deputados, que tratava da reforma da Previdência Social, em agosto. 

Essa PEC foi transformada na Emenda à Constituição nº 103, de 2019, sendo 

promulgada em novembro daquele ano. Analisando a limitação de movimentação e 

empenho daquele ano, inicialmente, no dia 29 de março de 2019, foi publicado o 

Decreto nº 9.741, que bloqueou a movimentação e o empenho de emendas 

individuais. Posteriormente, foi publicado o Decreto nº 9.809, de 30 de maio de 

2019, retornando o limite de movimentação e empenho para R$ 7,9 bilhões. 

De acordo com Rodrigues (2019), entre 2014 e 2017, há tendência à execução 

orçamentária (emissão de empenhos) começar a ocorrer entre os meses de abril e maio, seguindo 
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uma inclinação crescente nos meses seguintes, e que essa sazonalidade relacionada à execução 

orçamentária nos meses de abril e maio, em larga medida, está associada ao período de 120 (cento 

e vinte) dias previsto no art. 166, § 14, na redação dada pela EC nº 86/2015, para análise de 

impedimentos técnicos, e que, por conta de a LOA 2015 ter sido aprovada em abril, o prazo de 

análise de impedimentos técnicos foi deslocado para setembro. Entretanto, para o exercício de 

2019, há uma quebra na tendência indicada por Rodrigues (2019), uma vez que a LOA 2019 (Lei 

nº 13.808/2019) foi publicada em janeiro daquele ano, e o início dos empenhos somente ocorreram 

a partir de setembro, justamente após a aprovação na Câmara dos Deputados da PEC nº 103/2019 

– Reforma da previdência social, muito embora o Decreto nº 9.809/2019 tenha liberado a 

movimentação e o empenho de emendas a partir do mês de junho. Vale lembrar que redação do § 

14 foi alterada pela EC nº 100/2019, que entrou em vigor a partir do exercício financeiro de 2020, 

de modo que o cronograma de análise dos impedimentos técnicos passou a ser estabelecido pela 

LDO em cada ano. 

 

Gráfico 8 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês – liquidado – R$ milhões 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 
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Gráfico 9 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês – pago – R$ milhões 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 

 

De acordo com os Gráficos 7 e 8, há uma correlação forte entre liquidação e pagamento 

entre 2015 e 2019. Em relação aos pagamentos de emendas entre 2015 e 2019, eles ocorrem em 

regra, a partir do segundo semestre do exercício financeiro, conforme o Gráfico 9. Essa tendência 

também foi apontada por Rodrigues (2019), que justifica esse fato pela necessidade de controle 

fiscal pelo governo para atender aos dispositivos da LRF e o alcance das metas fiscais determinadas 

na LDO. Entretanto, em 2018, há um pagamento de R$ 3 bilhões no mês de maio. Nesse mesmo 

mês, o Decreto nº 9.323/2018, liberou o pagamento até o mês de março de R$ 3,7 bilhões em 

emendas individuais, sendo que nesse limite também se inclui o pagamento de restos a pagar. Isso 

também pode guardar relação com a deflagração da operação Skala, que afetou o presidente Michel 

Temer. 
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Gráfico 10 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês – pago – R$ milhões 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 

 

Quanto ao pagamento de restos a pagar, é possível observar que, em 2016, os pagamentos 

de restos a pagar tiveram uma evolução maior a partir do momento em que Michel Temer ocupou 

o cargo de presidente em exercício. Em 2017, os pagamentos de restos a pagar ocorreram a partir 

de março, mas sem uma variação significativa. Entretanto, em 2018, houve uma liberação de 

aproximadamente R$ 1,5 bilhão a partir de março. Mais uma vez, isso demonstra uma relação com 

a deflagração da operação Skala. 
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5.2 EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS POR TIPO DE 

PARLAMENTAR 

 

Tabela 4 – Execução orçamentária e financeira das emendas – 2010 a 2019 por tipo de parlamentar – R$ 

milhões 

Tipo de 

parlamentar 
Ano Autorizado Empenhado Liquidado Pago 

Restos a 

pagar 

inscrito 

Restos a 

pagar 

pago 

DEP. FEDERAL  2010  6.411,90  3.626,52   3.626,52  392,92  3.233,61   1.388,65  

2011  6.432,33  2.948,29   2.948,29  184,86  2.763,44   1.834,45  

2012  7.691,15  3.664,44   3.664,44  366,85  3.297,59   1.000,34  

2013  7.679,05  4.523,75   4.523,75  218,03  4.305,72  400,38  

2014  7.533,80  5.297,80   5.297,80  247,71  5.050,09   1.001,37  

2015  8.344,45  2.919,14   48,83  39,28  2.879,86   2.042,40  

2016  7.857,39  6.273,96   1.736,87   1.705,98  4.567,98   2.500,05  

2017  7.857,78  6.186,80   1.364,06   1.331,68  4.855,12   2.622,40  

2018  7.577,48  7.297,95   3.550,36   3.502,44  3.795,51   3.301,04  

2019  7.896,63  4.338,14   2.316,84   2.296,13  2.042,01   2.073,43  

SENADOR  2010  1.000,00   600,56  600,56  58,52  542,04  217,74  

2011  1.004,15   453,30  453,30  39,10  414,20  284,80  

2012  1.200,00   623,94  623,94  77,81  546,13  187,24  

2013  1.199,50   752,54  752,54  44,51  708,03  76,23  

2014  1.174,84   830,68  830,68  60,77  769,92  168,15  

2015  1.321,87   511,37   7,41   5,38  505,99  323,36  

2016  1.244,68   996,05  284,62  278,59  717,46  428,82  

2017  1.240,88   968,71  162,42  153,54  815,17  436,53  

2018  1.196,45  1.164,40  541,33  537,42  626,98  558,38  

2019  1.249,00   693,14  307,53  304,13  389,01  325,93  

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

Gráfico 11 –Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 

por tipo de parlamentar e por quinquênio– R$ milhões 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 
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De acordo com a Tabela 4 e com o Gráfico 11, os montantes autorizados de emendas são 

proporcionais a quantidade de parlamentares em cada uma das casas, já que o valor das emendas 

por parlamentar é fixo, em cada exercício financeiro. 

Na Tabela 5, as células do percentual de emendas empenhadas dos senadores foram 

preenchidas em verde quando o percentual for superior em mais de 5% o percentual de emendas 

empenhadas dos deputados, e foram preenchidas em vermelho com as letras em branco quando o 

percentual for inferior em mais de 5%. 

 

Tabela 5 – Execução orçamentária e financeira das emendas – 2010 a 2019 por tipo de parlamentar – 

emendas que tiveram empenho 

Tipo de 

parlamentar 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

DEPUTADO Total 8.199 7.533 7.559 6.720 6.764 7.664 6.378 6.287 6.745 7.615 71.464 

Com 

empenho 5.646 4.125 5.245 4.985 5.665 3.308 5.509 4.937 6.276 5.369 51.065 

SENADOR Total 1.166 1.113 1.107 954 1.000 1.074 856 889 945 1.117 10.221 

Com 

empenho 829  576  746  715  831  554  756  716  890  755  7.368  

DEPUTADO  68,9% 54,8% 69,4% 74,2% 83,8% 43,2% 86,4% 78,5% 93,0% 70,5% 71,5% 

SENADOR  71,1% 51,8% 67,4% 74,9% 83,1% 51,6% 88,3% 80,5% 94,2% 67,6% 72,1% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

Quanto ao percentual de emendas com empenho, de acordo com a Tabela 5, os percentuais 

são bem próximos, e apenas em 2015 há uma diferença, sendo o percentual obtido pelos senadores 

8,4% superior ao dos deputados. Por ser um ano posterior ao de eleições federais, é possível inferir 

que esse percentual tenha relação com um maior percentual de renovação dos parlamentares na 

Câmara dos Deputados, tendo em vista que, em 2014, somente um terço dos senadores estava 

encerrando o mandato. Nos demais anos, os percentuais obtidos são bem próximos se compararmos 

com as emendas empenhadas como um todo.  
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Gráfico 12 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 

por tipo de parlamentar e por quinquênio– % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

Gráfico 13 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por tipo de parlamentar – empenhado – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 
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Gráfico 14 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por tipo de parlamentar – liquidado– % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 

 
Gráfico 15 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por tipo de parlamentar – pago – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 

 

Com base nas informações dos Gráficos 12, 13, 14 e 15, é possível constatar que a 

execução das emendas parlamentares é muito semelhante entre os deputados federais e os 

senadores, sem diferenças significativas entre os padrões de execução orçamentária e financeira, 

tanto no período de 2010 a 2014, como no período de 2015 a 2019. Entre 2015 e 2019, os 

pagamentos das emendas ocorrem praticamente logo em seguida à sua liquidação. 
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Gráfico 16 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por tipo de parlamentar – restos a pagar pago – % em relação ao autorizado no exercício 

financeiro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 

 

No que tange ao pagamento de restos a pagar, de acordo com o Gráfico 16, o percentual 

de pagamentos entre emendas de deputados federais e senadores, a evolução dos pagamentos entre 

as emendas seguem em um ritmo praticamente idêntico entre as emendas dos parlamentares dessas 

casas legislativas, com uma leve vantagem em relação ao percentual de emendas de senadores. 

 

5.3 EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS POR SITUAÇÃO DO 

PARTIDO DO PARLAMENTAR EM RELAÇÃO AO GOVERNO 

 

Tabela 6 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

situação do partido do parlamentar – R$ milhões 

Situação do 

partido 
Ano Autorizado Empenhado Liquidado Pago 

Restos a 

pagar 

inscrito 

Restos a 

pagar 

pago 

Situação 2010 5.099,57 3.034,44 3.034,44 309,76 2.724,68 1.144,67  
2011 5.080,12 2.428,69 2.428,69 140,36 2.288,33 1.571,59  
2012 6.281,25 3.178,04 3.178,04 314,49 2.863,56 885,51  
2013 6.119,05 3.803,61 3.803,61 165,68 3.637,93 323,53  
2014 5.345,62 3.771,26 3.771,26 182,17 3.589,09 763,69  
2015 5.645,86 1.983,37 26,20 22,01 1.961,35 -  
2016 4.823,33 3.844,37 1.046,22 1.031,84 2.812,53 925,13  
2017 4.825,21 3.801,09 776,58 757,97 3.043,13 1.449,12  
2018 4.534,65 4.402,02 2.143,35 2.123,92 2.278,10 1.938,87 

continua 
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continuação  
2019 2.684,96 1.446,28 784,73 776,66 669,63 756,45 

Oposição 2010 1.974,90 1.017,35 1.017,35 118,54 898,81 406,34  
2011 2.010,82 841,19 841,19 67,55 773,64 480,95  
2012 1.575,00 642,83 642,83 88,65 554,18 193,78  
2013 1.559,50 762,50 762,50 54,21 708,30 84,09  
2014 1.938,47 1.357,99 1.357,99 86,02 1.271,97 241,68  
2015 2.234,67 812,04 19,34 15,38 796,66 -  
2016 2.195,67 1.750,93 498,22 482,16 1.268,77 448,08  
2017 2.205,31 1.721,57 365,96 355,36 1.366,21 654,32  
2018 2.141,89 2.029,44 972,32 949,36 1.080,08 910,71  
2019 2.359,08 1.349,92 632,79 626,95 722,97 597,02 

Neutro 2010 337,43 175,29 175,29 23,13 152,16 55,37  
2011 345,54 131,72 131,72 16,04 115,68 66,71  
2012 1.034,90 467,50 467,50 41,52 425,98 108,29  
2013 1.200,00 710,17 710,17 42,66 667,51 68,98  
2014 1.424,54 999,24 999,24 40,28 958,96 164,15  
2015 1.779,31 630,71 10,56 7,11 623,59 -  
2016 2.084,20 1.674,12 477,06 470,57 1.203,55 287,32  
2017 2.068,14 1.632,85 383,93 371,89 1.260,96 585,01  
2018 2.097,39 2.030,89 976,02 966,58 1.064,31 772,86  
2019 4.101,58 2.235,07 1.206,85 1.196,65 1.038,42 951,01 

Não aplicável 2015 6,49 4,41 0,15 0,15 4,25 2.365,95 

 2016 - - - -  1.268,33 

 2017 - - - -  370,49 

 2018 - - - -  236,98 

 2019 - - - -  94,88 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

Gráfico 17 –Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 

por situação do partido do parlamentar e por quinquênio – R$ milhões 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 
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Nas Tabelas 7 e 8, as células relativas aos partidos de oposição e aos partidos neutros que 

tiveram o valor superior a 5% do percentual do partido de situação foram preenchidas em verde e 

as células cujo valor for inferior a 5% do percentual do partido de situação foram preenchidas em 

vermelho, com as letras em branco. 

 

Tabela 7 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

situação do partido do parlamentar – emendas que tiveram empenho 
Situação 

do 

partido 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Situação Total 6.253 5.711 6.091 5.193 4.704 5.053 3.649 3.565 3.561 2.387 46.167 

  
Com 

empenho 
4.532 3.265 4.355 4.031 3.905 2.249 3.180 2.812 3.375 1.630 33.334 

Oposição Total 2.670 2.527 1.658 1.573 1.843 2.149 2.063 2.072 2.247 2.541 21.343 

  
Com 

empenho 
1.648 1.254 999 962 1.541 916 1.736 1.626 2.036 1.880 14.598 

Neutro Total 442 408 917 908 1.217 1.536 1.522 1.539 1.882 3.804 14.175 

  
Com 

empenho 
295 182 637 707 1.050 697 1.349 1.215 1.755 2.614 10.501 

Situação  72,5% 57,2% 71,5% 77,6% 83,0% 44,5% 87,1% 78,9% 94,8% 68,3% 72,2% 

Oposição  61,7% 49,6% 60,3% 61,2% 83,6% 42,6% 84,1% 78,5% 90,6% 74,0% 68,4% 

Neutro  66,7% 44,6% 69,5% 77,9% 86,3% 45,4% 88,6% 78,9% 93,3% 68,7% 74,1% 

Média  67,0% 50,5% 67,1% 72,2% 84,3% 44,2% 86,6% 78,8% 92,9% 70,3% 71,6% 

Desvio 

Padrão 
 5,4% 6,3% 6,0% 9,6% 1,7% 1,4% 2,3% 0,3% 2,1% 3,2% 2,9% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

A partir das informações das Tabelas 6 e 7, e do Gráfico 17, é possível constatar que a 

participação dos partidos de situação na proposição de emendas tem caído de 2010 a 2019, e que a 

participação dos partidos considerados neutros e de oposição tem se tornado maior tanto em 

quantidade, quanto em valor. Isso pode indicar uma perda na capacidade de articulação do governo 

em relação aos parlamentares, em conjunto com um maior protagonismo do Poder Legislativo.  
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Tabela 8 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

quinquênio e por situação do partido do parlamentar – % de emendas que tiveram empenho 

Situação do 

partido 

2010-2014 2015-2019 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

Situação 72,4% 9,7% 74,7% 19,5% 

Oposição 63,3% 12,4% 74,0% 18,6% 

Neutro 69,0% 15,6% 75,0% 19,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

Segundo as informações das Tabelas 7 e 8, no período de 2010 a 2013, é possível perceber 

que o percentual de emendas de partidos de oposição e neutros que tinham empenhos eram menores 

que os de partidos de situação. Em 2013, a diferença entre os partidos de situação e de oposição 

chegou a 15%. A partir de 2014, o desequilíbrio ficou menor e os percentuais se aproximaram, 

chegando até a situação de 2019, em que o percentual dos partidos de oposição chegou a ser 6% 

superior aos dos partidos de situação. Apesar disso, o percentual de emendas com empenho nos 

partidos de oposição é, em média, 4% inferior ao dos partidos de situação. 

 

Gráfico 18 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 

por situação do partido do parlamentar e por quinquênio – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 
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Nas Tabelas 9 e 10, as células relativas aos partidos de oposição e aos partidos neutros 

que tiveram o valor superior a 5% do percentual do partido de situação foram preenchidas em verde 

e as células cujo valor for inferior a 5% do percentual do partido de situação foram preenchidas em 

vermelho, com as letras em branco. 

 

Tabela 9 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

situação do partido do parlamentar – % em relação ao autorizado 

 
Situação 

do 

partido 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Empenhado Situação 59,5% 47,8% 50,6% 62,2% 70,5% 35,1% 79,7% 78,8% 97,1% 53,9% 

Oposição 51,5% 41,8% 40,8% 48,9% 70,1% 36,3% 79,7% 78,1% 94,8% 57,2% 

Neutro 51,9% 38,1% 45,2% 59,2% 70,1% 35,6% 80,4% 79,0% 96,8% 54,5% 

Liquidado Situação 59,5% 47,8% 50,6% 62,2% 70,5% 0,5% 21,7% 16,1% 47,3% 29,2% 

Oposição 51,5% 41,8% 40,8% 48,9% 70,1% 0,9% 22,7% 16,6% 45,4% 26,8% 

Neutro 51,9% 38,1% 45,2% 59,2% 70,1% 0,6% 22,9% 18,6% 46,5% 29,4% 

Pago  Situação 6,1% 2,8% 5,0% 2,7% 3,4% 0,4% 21,4% 15,7% 46,8% 28,9% 

Oposição 6,0% 3,4% 5,6% 3,5% 4,4% 0,7% 22,0% 16,1% 44,3% 26,6% 

Neutro 6,9% 4,6% 4,0% 3,6% 2,8% 0,4% 22,6% 18,0% 46,1% 29,2% 

Restos a 

pagar pago  

Situação 22,4% 30,9% 14,1% 5,3% 14,3% 0,0% 19,2% 30,0% 42,8% 28,2% 

Oposição 20,6% 23,9% 12,3% 5,4% 12,5% 0,0% 20,4% 29,7% 42,5% 25,3% 

Neutro 16,4% 19,3% 10,5% 5,7% 11,5% 0,0% 13,8% 28,3% 36,8% 23,2% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

Tabela 10 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

situação do partido do parlamentar – % em relação ao autorizado – média e desvio padrão por quinquênio 

 
Situação do 

partido 

2010-2014  2015-2019  

  Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

Empenhado Situação 58,1% 9,2% 68,9% 24,4% 

  Oposição 50,6% 11,8% 69,2% 22,7% 

  Neutro 52,9% 12,4% 69,2% 24,1% 

Liquidado Situação 58,1% 9,2% 22,9% 17,2% 

  Oposição 50,6% 11,8% 22,5% 16,2% 

  Neutro 52,9% 12,4% 23,6% 16,7% 

Pago Situação 4,0% 1,5% 22,7% 17,1% 

  Oposição 4,6% 1,2% 21,9% 15,9% 

  Neutro 4,4% 1,5% 23,2% 16,6% 

Restos a pagar pago Situação 17,4% 9,7% 24,0% 15,8% 

  Oposição 14,9% 7,4% 23,6% 15,5% 

  Neutro 12,7% 5,3% 20,4% 14,1% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 
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Com base nas informações das Tabelas 9 e 10, em relação aos percentuais de empenho e 

de liquidação por ano, observamos que, até 2013, os percentuais dos partidos neutros e de oposição 

eram inferiores ao dos partidos de situação, e, a partir de 2014, os percentuais se aproximaram, sem 

diferenças significativas.  

 

Gráfico 19 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por situação do partido do parlamentar – empenhado – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 

 

Gráfico 20 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por situação do partido do parlamentar – liquidado – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 
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Gráfico 21 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por situação do partido do parlamentar – pago – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 

 

De acordo com as informações dos Gráficos 19, 20 e 21, entre 2015 e 2019, o início dos 

empenhos, das liquidações e dos pagamentos das emendas ocorrem de forma simultânea, 

independentemente de qual seja a situação do partido. Entretanto, é possível notar que os partidos 

de situação acabam atingindo o total empenhado de maneira mais rápida que os demais partidos.  

 

Gráfico 22 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por situação do partido do parlamentar – restos a pagar pago – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 
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Segundo o Gráfico 22, quanto aos pagamentos de restos a pagar, os partidos de situação e 

de oposição possuem um percentual de pagamento superior ao dos partidos neutros. 

 

5.4 EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS POR INDICADOR DE 

MANDATO 

 

Na Tabela 11, as células relativas aos anos posteriores ao das eleições de deputados e de 

senadores foram marcados em vermelho, com letras em branco. 

 

Tabela 11 – Parlamentares sem mandato no ano da emenda – 2010 a 2019 – por tipo de parlamentar 

 DEPUTADOS 

FEDERAIS 
SENADORES TOTAL 

ANO Qtd. % Qtd. % Qtd. % 

2010 21 4,1% 7 8,6% 28 4,7% 

2011 226 44,1% 46 56,8% 272 45,8% 

2012 24 4,7% 10 12,3% 34 5,7% 

2013 48 9,4% 5 6,2% 53 8,9% 

2014 45 8,8% 9 11,1% 54 9,1% 

2015 235 45,8% 30 37,0% 265 44,6% 

2016 26 5,1% 11 13,6% 37 6,2% 

2017 38 7,4% 8 9,9% 46 7,7% 

2018 28 5,5% 1 1,2% 29 4,9% 

2019 263 51,3% 45 55,6% 308 51,9% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

Tabela 12 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

indicador de mandato do parlamentar – R$ milhões 

Indicador de 

mandato 
Ano Autorizado Empenhado Liquidado Pago 

Restos 

a pagar 

inscrito 

Restos 

a pagar 

pago 

 Com mandato  2010 7.061,90 4.041,01 4.041,01 432,23 3.608,78 1.548,65 
 2011 4.047,96 2.185,33 2.185,33 130,81 2.054,52 1.377,96 
 2012 8.381,15 4.045,99 4.045,99 407,34 3.638,65 1.126,87 
 2013 8.083,55 4.918,06 4.918,06 250,33 4.667,73 450,94 
 2014 7.915,59 5.581,98 5.581,98 291,06 5.290,92 1.083,00 
 2015 5.335,54 2.329,78 35,09 26,64 2.303,13 - 
 2016 8.534,44 6.835,13 1.904,09 1.868,22 4.966,90 1.608,49 
 2017 8.393,96 6.607,43 1.401,33 1.361,30 5.246,13 2.568,72 
 2018 8.345,53 8.048,95 3.887,92 3.837,56 4.211,39 3.519,38 
 2019 4.394,66 2.539,27 1.277,45 1.269,84 1.269,43 1.272,14 

continua 
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continuação 

 Sem mandato  2010 350,00 186,07 186,07 19,20 166,87 57,74 
 2011 3.388,52 1.216,27 1.216,27 93,15 1.123,12 741,29 
 2012 510,00 242,39 242,39 37,33 205,07 60,70 
 2013 795,00 358,23 358,23 12,21 346,02 25,66 
 2014 793,04 546,50 546,50 17,41 529,09 86,52 
 2015 4.324,30 1.096,33 21,01 17,87 1.078,46 - 
 2016 567,64 434,88 117,41 116,34 318,54 52,04 
 2017 704,70 548,09 125,15 123,93 424,16 119,73 
 2018 428,39 413,41 203,76 202,30 211,10 103,07 
 2019 4.750,97 2.492,01 1.346,91 1.330,42 1.161,59 1.032,35 

 Não aplicável  2015 6,49 4,41 0,15 0,15 4,26 2.365,95 
 2016 - - - - - 1.268,33 
 2017 - - - - - 370,49 
 2018 - - - - - 236,98 
 2019 - - - - - 94,88 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

Gráfico 23 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 

por indicador de mandato do parlamentar e por quinquênio – R$ milhões 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

De acordo com as informações das Tabelas 11 e 12, há um aumento no valor autorizado 

de emendas sem mandato sempre no ano imediatamente posterior ao das eleições federais. Como 

no período de 2015 a 2019, há dois anos posteriores ao dessas eleições, o valor autorizado de 

emendas sem mandato é quase o dobro do relativo ao quinquênio de 2010 a 2014. 
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Gráfico 24 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 

por indicador de mandato do parlamentar e por quinquênio – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

Segundo o Gráfico 12, comparando-se os períodos de 2010 a 2014, e 2015 a 2019, o 

percentual de empenho nas emendas de parlamentares sem mandato aumentou apenas 2%, 

enquanto que, nas emendas de parlamentares com mandato, o aumento foi de 16%. O aumento do 

percentual de pagamento nas emendas de parlamentares sem mandato foi de 14%, enquanto que, 

nas de parlamentares com mandato, o aumento foi de 20%.  

Nas Tabelas 13, 14, 15 e 16, as células relativas ao percentual dos parlamentares sem 

mandato no ano da emenda cujo valor é inferior a 5% do percentual dos parlamentares com 

mandato foram preenchidas em vermelho, com as letras em branco, exceto no desvio padrão. 

 

Tabela 13 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

indicador de mandato do parlamentar – % em relação ao autorizado 

 

Indicador de 

mandato 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Empenhado  Com mandato 57,2% 54,0% 48,3% 60,8% 70,5% 43,7% 80,1% 78,7% 96,4% 57,8% 

Sem mandato 53,2% 35,9% 47,5% 45,1% 68,9% 25,4% 76,6% 77,8% 96,5% 52,5% 

Liquidado  Com mandato 57,2% 54,0% 48,3% 60,8% 70,5% 0,7% 22,3% 16,7% 46,6% 29,1% 

Sem mandato 53,2% 35,9% 47,5% 45,1% 68,9% 0,5% 20,7% 17,8% 47,6% 28,4% 

Pago  Com mandato 6,1% 3,2% 4,9% 3,1% 3,7% 0,5% 21,9% 16,2% 46,0% 28,9% 

Sem mandato 5,5% 2,7% 7,3% 1,5% 2,2% 0,4% 20,5% 17,6% 47,2% 28,0% 

Restos a 

pagar pago  

Com mandato 21,9% 34,0% 13,4% 5,6% 13,7% 0,0% 18,8% 30,6% 42,2% 28,9% 

Sem mandato 16,5% 21,9% 11,9% 3,2% 10,9% 0,0% 9,2% 17,0% 24,1% 21,7% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 
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Tabela 14 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

indicador de mandato do parlamentar – % em relação ao autorizado – média e desvio padrão por 

quinquênio 

   
 Indicador de 

mandato 

2010-2014  2015-2019  

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

Empenhado  Com mandato 58,2% 8,3% 71,3% 20,7% 

Sem mandato 50,1% 12,2% 65,7% 27,5% 

Liquidado  Com mandato 58,2% 8,3% 23,1% 16,8% 

Sem mandato 50,1% 12,2% 23,0% 17,1% 

Pago  Com mandato 4,2% 1,3% 22,7% 16,7% 

Sem mandato 3,9% 2,5% 22,7% 17,0% 

Restos a pagar 

pago  

Com mandato 17,7% 10,8% 24,1% 15,8% 

Sem mandato 12,9% 6,9% 14,4% 9,9% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

Depreende-se das informações das Tabelas 13 e 14 que as emendas de parlamentares sem 

mandato têm menor percentual de empenho e de liquidação, em comparação com as emendas de 

parlamentares com mandato. Isso fica evidenciado nos anos de 2011, 2015, e 2019, anos após 

eleições federais, e em 2013, que foi ano de eleição municipal. Além disso, de 2016 a 2019, as 

emendas de parlamentares sem mandato sempre tiveram percentual de pagamento de restos a pagar 

menor que as de parlamentares com mandato. 

 
Tabela 15 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

indicador de mandato do parlamentar – emendas que tiveram empenho 

Indicador 

de 

mandato 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Com 

mandato  

Total 8.897 4.373 8.169 7.033 7.013 4.443 6.786 6.669 7.280 3.739 64.402 

Com 

empenho 
6.182 2.915 5.683 5.343 5.886 2.533 5.891 5.267 6.785 2.969 49.454 

Sem 

mandato  

Total 468 4.273 497 641 751 4.295 448 507 410 4.993 17.283 

Com 

empenho 
293 1.786 308 357 610 1.329 374 386 381 3.155 8.979 

Com 

mandato 
 69,5% 66,7% 69,6% 76,0% 83,9% 57,0% 86,8% 79,0% 93,2% 79,4% 76,8% 

Sem 

mandato 
 62,6% 41,8% 62,0% 55,7% 81,2% 30,9% 83,5% 76,1% 92,9% 63,2% 52,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 
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Tabela 16 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

quinquênio e por indicador de mandato do parlamentar – % de emendas que tiveram empenho 

Indicador de 

mandato 

2010-

2014 

2015-

2019 

Com mandato 69,5% 81,1% 

Sem mandato 42,9% 52,8% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

No que tange à quantidade de emendas que tiveram empenho, o percentual de emendas 

com empenho de parlamentares sem mandato é 24% menor que o de parlamentares com mandato, 

de acordo com a Tabela 15. Entre 2010 e 2014, apenas no ano de 2014 há uma equivalência de 

percentual. Já no período entre 2015 e 2019, o aumento na diferença de percentual entre as emendas 

de parlamentares sem mandato e a de parlamentares com mandato só ocorre nos anos de 2015 e 

2019, ou seja, anos após eleições federais. 

 
Gráfico 25 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por indicador de mandato do parlamentar – empenhado – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 
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Gráfico 26 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por indicador de mandato do parlamentar – liquidado – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 

 

Gráfico 27 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por indicador de mandato do parlamentar – pago – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 

 

De acordo com as informações dos Gráficos 25 a 27, entre 2015 e 2019, o início dos 

empenhos, das liquidações e dos pagamentos das emendas ocorrem de forma simultânea, 

independentemente de o parlamentar ter ou não mandato. 
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Gráfico 28 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por indicador de mandato do parlamentar – restos a pagar pago – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 

 

Quanto aos pagamentos de restos a pagar, entre 2015 e 2019, as emendas de parlamentares 

sem mandato tem percentual inferior às de parlamentares com mandato, segundo o Gráfico 28. 

 

5.5 EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS POR REGIÃO DO 

PARLAMENTAR 

 

Tabela 17 – Execução orçamentária e financeira das emendas – 2010 a 2019 por quinquênio e por região 

do parlamentar – R$ milhões 

Região Período Autorizado Empenhado Liquidado Pago 

Restos 

a pagar 

inscrito 

Restos 

a pagar 

pago 

CENTRO-OESTE 2010-2014 3.682,22 2.052,97 2.052,97 201,12 1.851,85 485,93 
 2015-2019 4.095,25 2.776,34 844,12 835,64 1.940,70 857,32 

NORDESTE 2010-2014 12.408,99 7.123,49 7.123,49 429,15 6.694,34 1.604,81 
 2015-2019 13.736,20 9.347,62 3.168,79 3.122,93 6.224,69 2.742,68 

NORTE 2010-2014 6.005,33 3.363,61 3.363,61 264,93 3.098,69 1.112,51 
 2015-2019 6.634,92 4.594,91 1.263,00 1.240,06 3.354,85 1.453,69 

SUDESTE 2010-2014 13.287,49 7.036,56 7.036,56 541,31 6.495,25 1.890,34 
 2015-2019 14.725,51 9.858,51 3.557,09 3.489,10 6.369,41 3.393,16 

SUL 2010-2014 5.942,69 3.745,18 3.745,18 254,55 3.490,63 1.465,75 
 2015-2019 6.589,36 4.767,29 1.487,13 1.466,69 3.300,60 1.829,05 

Não aplicável 2015-2019 5,37 5,01 0,15 0,15 4,85 4.336,62 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 
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Os montantes autorizados na Tabela 17 em cada região são proporcionais a quantidade de 

parlamentares, tendo em vista que existe um limite único fixo por ano para emendas individuais 

por parlamentar. 

 

Gráfico 29– Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 

por região do parlamentar e por quinquênio – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

De acordo com o Gráfico 29, em todas as regiões houve aumento no percentual de 

empenho sobre o autorizado, ao compararmos o período de 2015 a 2019, com o de 2010 a 2014, 

mas sem diferenças muito elevadas. Quanto aos percentuais de liquidação e de pagamento, as 

regiões centro-oeste e norte possuem os menores percentuais, mas a diferença para a região sudeste, 

que teve o maior percentual não ultrapassa 5%.  

Em relação ao pagamento de restos a pagar, a região sul é a que possui maior percentual, 

tanto no período de 2010 a 2014, como no de 2015 a 2019. Ocorreu crescimento no percentual de 

aumento de restos a pagar em todas as regiões. O maior percentual de aumento entre os dois 

períodos é verificado na região sudeste, que cresceu 8,8%. 
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Tabela 18 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

região do parlamentar – emendas que tiveram empenho 

Região   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

CENTRO-

OESTE 
 Total  843 645 751 717 703 738 593 595 704 792 7.081 

  
 Com 

empenho  
591 352 532 534 588 303 514 467 646 547 5.074 

NORDESTE  Total  2.537 2.489 2.575 2.192 2.206 2.695 2.177 2.146 2.248 2.421 23.686 

  
 Com 

empenho  
1.785 1.331 1.760 1.623 1.797 1.143 1.892 1.657 2.089 1.672 16.749 

NORTE  Total  1.290 1.127 1.174 961 918 1.028 943 1.006 1.062 1.169 10.678 

  
 Com 

empenho  
867 629 803 704 797 469 835 780 978 795 7.657 

SUDESTE  Total  3.292 3.007 2.950 2.737 2.765 2.994 2.544 2.480 2.643 3.065 28.477 

  
 Com 

empenho  
2.170 1.534 1.960 1.956 2.315 1.294 2.163 1.980 2.459 2.113 19.944 

SUL  Total  1.403 1.378 1.216 1.067 1.172 1.283 977 949 1.033 1.285 11.763 

  
 Com 

empenho  
1.062 855 936 883 999 653 861 769 994 997 9.009 

CENTRO-

OESTE 
  70,1% 54,6% 70,8% 74,5% 83,6% 41,1% 86,7% 78,5% 91,8% 69,1% 71,7% 

NORDESTE   70,4% 53,5% 68,3% 74,0% 81,5% 42,4% 86,9% 77,2% 92,9% 69,1% 70,7% 

NORTE   67,2% 55,8% 68,4% 73,3% 86,8% 45,6% 88,5% 77,5% 92,1% 68,0% 71,7% 

SUDESTE   65,9% 51,0% 66,4% 71,5% 83,7% 43,2% 85,0% 79,8% 93,0% 68,9% 70,0% 

SUL   75,7% 62,0% 77,0% 82,8% 85,2% 50,9% 88,1% 81,0% 96,2% 77,6% 76,6% 

Média   69,9% 55,4% 70,2% 75,2% 84,2% 44,6% 87,1% 78,8% 93,2% 70,5% 72,1% 

Desvio 

Padrão   
3,8% 4,1% 4,1% 4,4% 2,0% 3,9% 1,4% 1,6% 1,8% 4,0% 2,6% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

Tabela 19 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

quinquênio e por região do parlamentar - % de emendas que tiveram empenho 

Região 

2010-2014 2015-2019 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

CENTRO-OESTE 70,7% 10,5% 74,5% 20,0% 

NORDESTE 69,5% 10,3% 74,9% 19,7% 

NORTE 70,3% 11,2% 75,9% 18,7% 

SUDESTE 67,7% 11,8% 75,3% 19,3% 

SUL 76,5% 9,0% 79,1% 17,1% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

De acordo com as informações das Tabelas 18 e 19, o percentual de emendas com 

empenho é cerca de 5% maior na região sul em comparação com as demais regiões. Isso pode 

indicar uma capacidade operacional maior dos entes subnacionais dessa região para cumprirem os 

requisitos para receberem recursos das emendas. 
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Gráfico 30 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 mês a mês - por região do parlamentar – 

empenhado - % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 
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Gráfico 31 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 mês a mês - por região do parlamentar – 

liquidado – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 
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Gráfico 32 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 mês a mês - por região do parlamentar – 

pago – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 
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Gráfico 33 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 mês a mês - por região do parlamentar – 

restos a pagar pago – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 
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De acordo com o Gráfico 30, na análise mensal dos empenhos entre 2015 e 2019, é 

possível observar que entre 2015 e 2018, os meses de início dos empenhos coincide na maior parte 

das regiões. A exceção ocorre em 2019, em que as emendas da região norte começam a ser 

empenhadas no mês de abril, e, as das demais regiões, a partir de setembro.  

Já na análise mensal das liquidações e dos pagamentos entre 2015 e 2019, é possível 

observar que tanto as liquidações como os pagamentos das emendas nos estados se iniciam 

praticamente de forma simultânea, de acordo com os Gráficos 31 e 32. Em 2018, percebe-se que o 

percentual de liquidação e de pagamentos é maior na região nordeste. Já em 2019, a região sudeste 

acabou tendo um percentual maior de liquidação e de pagamentos que as demais regiões. 

Por fim, em relação a análise dos pagamentos de restos a pagar, é possível identificar no 

Gráfico 33 que a região sul possui um maior percentual em comparação com as demais regiões. 

 

5.6 EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS POR TAMANHO DO 

PARTIDO DO PARLAMENTAR 

 

Primeiramente, identificamos a quantidade de parlamentares que apresentaram emendas 

individuais, em cada partido, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, no período entre 

2009, o ano de apreciação e aprovação da LOA 2010 pelo Congresso Nacional, e 2019, ano de 

execução da LOA 2019. Essa contagem reflete o quanto cada partido representa no total da 

composição de cada uma das casas legislativas ao final de cada ano. 
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Gráfico 34 – Deputados federais que apresentaram emendas individuais à LOA – 2009 a 2019 por partido 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 
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Gráfico 35 – Senadores que apresentaram emendas individuais à LOA – 2009 a 2019 por partido 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 



134 

 

 

A partir dessas informações, adotamos a seguinte classificação do tamanho dos partidos 

no Congresso Nacional, a partir da sua representatividade nas duas casas em conjunto: 

 partido pequeno – até 15 parlamentares em cada ano. 

 partido médio – entre 16 e 45 parlamentares em cada ano; 

 partido grande – acima de 45 parlamentares em cada ano. 

 

Tabela 20 – Parlamentares que apresentaram emendas individuais à LOA – 2009 a 2018 por tamanho de 

partido 

 Tamanho 

do partido 

Ano da 

bancada 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

LOA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Grande   383 384 302 309 298 241 269 272 300 302 164 

Médio   161 143 243 224 242 267 223 220 204 200 323 

Pequeno   49 66 48 59 53 83 99 101 88 89 107 

Sem partido             1 2 1 2 2  

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

De acordo com as informações da Tabela 20, houve uma redução constante da 

concentração dos parlamentares em grandes partidos com maior fragmentação, entre 2009 e 2014. 

Entre 2015 e 2018, essa concentração partidária foi recuperada, mas, a partir de 2019, foi acentuada 

drasticamente, de modo que, a partir daquele ano. Apenas nos anos de 2014 (LOA 2015) e de 2019 

(LOA 2020), observamos que há mais deputados em partidos médios do que em partidos grandes.  

 

Tabela 21 – Execução orçamentária e financeira das emendas – 2010 a 2019 por quinquênio e por 

tamanho do partido do parlamentar – R$ milhões 

Tamanho do 

partido 
Período Autorizado Empenhado Liquidado Pago 

Restos a 

pagar 

inscrito 

Restos a 

pagar 

pago 

Grande 2010-2014 20.592,58 11.549,01 11.549,01 781,47 10.767,55 3.421,38 

  2015-2019 19.868,13 13.764,32 4.536,58 4.469,96 9.294,36 4.845,54 

Médio 2010-2014 16.922,47 9.747,25 9.747,25 714,41 9.032,84 2.616,67 

  2015-2019 18.698,84 12.690,16 4.170,85 4.118,70 8.571,46 3.832,86 

Pequeno 2010-2014 3.811,67 2.025,55 2.025,55 195,18 1.830,37 521,29 

  2015-2019 7.091,55 4.810,94 1.581,56 1.535,71 3.275,23 1.555,53 

Sem partido 2015-2019 122,72 79,25 31,14 30,05 49,20 23,41 

Não aplicável 2015-2019 6,49 4,41 0,15 0,15 4,25 4.355,18 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 
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As informações da Tabela 21 confirmam uma maior participação dos partidos pequenos e 

médios nos recursos das emendas, em detrimento dos partidos grandes, o que pode demonstrar uma 

tendência de fragmentação política entre os partidos. 

 

Gráfico 36 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 

por tamanho do partido do parlamentar e por quinquênio – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

De acordo com as informações do Gráfico 36, os percentuais de empenho liquidação e 

pagamento entre os partidos é bem semelhante tanto no período de 2010 a 2014, como no período 

de 2015 a 2019. Quanto ao pagamento de restos a pagar, observa-se um aumento do pagamento 

em todos os tamanhos de partido, mas o percentual de pagamento de restos a pagar dos partidos 

grandes é superior aos dos demais partidos. 

Nas Tabelas 22 e 23, as células cujo valor seja inferior em mais de 5% ao do tamanho de 

partido que tiver maior percentual em cada ano foram preenchidas em vermelho, com as letras em 

branco, exceto no caso de desvio padrão. 
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Tabela 22 – Execução orçamentária e financeira das emendas – 2010 a 2019 por quinquênio e por 

tamanho do partido do parlamentar – emendas que tiveram empenho 

Tamanho 

do partido 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Grande  Total  5.518 5.106 3.848 3.997 3.455 3.568 3.256 3.247 3.178 3.856 39.029 

  

 Com 

empenho  
3.770 2.752 2.681 2.986 2.889 1.555 2.837 2.562 2.975 2.739 27.746 

Médio  Total  3.004 2.514 4.094 2.808 3.562 3.921 2.578 2.565 3.134 3.441 31.621 

  

 Com 

empenho  
2.148 1.457 2.859 2.109 2.984 1.754 2.237 2.020 2.929 2.397 22.894 

Pequeno  Total  843 1.026 724 869 747 1.238 1.381 1.356 1.355 1.414 10.953 

  

 Com 

empenho  
557 492 451 605 623 545 1.174 1.066 1.242 974 7.729 

Sem partido  Total       11 19 8 23 21 82 

  

 Com 

empenho  
     8 17 5 20 14 64 

Grande   68,3% 53,9% 69,7% 74,7% 83,6% 43,6% 87,1% 78,9% 93,6% 71,0% 71,1% 

Médio   71,5% 58,0% 69,8% 75,1% 83,8% 44,7% 86,8% 78,8% 93,5% 69,7% 72,4% 

Pequeno   66,1% 48,0% 62,3% 69,6% 83,4% 44,0% 85,0% 78,6% 91,7% 68,9% 70,6% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

Tabela 23 – Execução orçamentária e financeira das emendas – 2010 a 2019 por quinquênio e por 

tamanho do partido do parlamentar – % de emendas que tiveram empenho  

Tamanho 

do partido 

2010-2014 2015-2019 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

Grande 70,0% 10,8% 74,9% 19,4% 

Médio 71,6% 9,4% 74,7% 19,0% 

Pequeno 65,9% 12,8% 73,6% 18,6% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

As informações das Tabelas 22 e 23 indicam que os partidos pequenos tinham um 

percentual de emendas com empenho menor que os partidos grandes e médios, entre 2010 e 2014. 

As emendas dos partidos pequenos tinham um percentual 6% menor que as dos partidos médios. 

No período de 2015 a 2019, essa diferença de percentual foi reduzida para apenas 1,1%. 
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Gráfico 37 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por tamanho do partido do parlamentar – empenhado – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 

 

Segundo o Gráfico 37, constata-se que o início dos empenhos é simultâneo em todos os 

anos, mas as emendas dos partidos pequenos atingem o percentual final em um ritmo mais lento 

que as dos demais partidos. 

 

Gráfico 38 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por tamanho do partido do parlamentar – liquidado – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 
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Gráfico 39 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por tamanho do partido do parlamentar – pago – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 

 

De acordo com os Gráficos 38 e 39, é possível observar que as liquidações e os 

pagamentos ocorrem de forma praticamente simultânea. Os percentuais de liquidação e de 

pagamento são bem próximos, salvo no ano de 2018, em que as emendas de partidos pequenos 

tiveram percentuais inferiores ao dos demais partidos. 

 

Gráfico 40 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por tamanho do partido do parlamentar – restos a pagar pago – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 
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No que tange ao pagamento de restos a pagar, observamos no Gráfico 40 que os 

percentuais são bem semelhantes, salvo no ano de 2018, em que o percentual de pagamento de 

restos a pagar das emendas de partidos grandes é superior aos dos demais partidos.  

 

5.7 EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS POR TIPO DE AÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

 

Tabela 24 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

tipo de ação orçamentária do parlamentar – R$ milhões 

Tipo de ação Ano Autorizado Empenhado Liquidado Pago 

Restos a 

pagar 

inscrito 

Restos a 

pagar 

pago 

Atividade 2010 3.042,23 1.573,95 1.573,95 400,10 1.173,84 546,03 

2011 2.815,65 1.152,62 1.152,62 205,65 946,98 511,74 

2012 4.787,85 2.186,53 2.186,53 385,49 1.801,04 856,39 

2013 4.349,98 2.258,33 2.258,33 241,59 2.016,74 301,99 

2014 5.664,43 3.702,82 3.702,82 279,95 3.422,87 803,31 

2015 6.191,33 1.994,73 42,78 31,46 1.963,27 1.890,73 

2016 6.013,29 4.706,13 1.960,24 1.929,39 2.776,74 2.075,57 

2017 6.036,87 4.724,91 1.491,65 1.461,53 3.263,38 1.973,25 

2018 6.170,10 5.910,01 4.004,49 3.968,14 1.941,87 2.434,89 

2019 6.690,92 2.832,98 2.588,40 2.572,02 260,96 1.261,45 

Projeto 2010 4.105,34 2.541,32 2.541,32 47,40 2.493,91 1.008,48 

2011 4.348,00 2.194,51 2.194,51 15,96 2.178,55 1.574,05 

2012 3.888,37 1.996,18 1.996,18 35,24 1.960,94 284,88 

2013 4.378,06 2.937,21 2.937,21 18,04 2.919,16 152,43 

2014 2.951,35 2.370,72 2.370,72 28,07 2.342,66 360,44 

2015 3.392,86 1.409,29 13,26 13,19 1.396,10 450,98 

2016 2.986,88 2.494,28 57,54 51,46 2.442,83 844,89 

2017 2.998,90 2.392,57 34,33 23,19 2.369,37 1.049,77 

2018 2.523,81 2.483,14 73,08 58,69 2.424,45 1.402,75 

2019 2.360,44 2.131,09 32,87 25,14 2.105,95 1.113,17 

Operação 

Especial 

2010 264,34 111,82 111,82 3,93 107,89 51,87 

2011 272,83 54,46 54,46 2,35 52,11 33,46 

2012 214,92 105,67 105,67 23,94 81,73 46,31 

2013 150,52 80,75 80,75 2,91 77,83 22,19 

2014 92,85 54,94 54,94 0,46 54,48 5,76 

2015 82,14 26,49 0,21 0,01 26,48 24,24 

2016 101,90 69,60 3,72 3,72 65,88 8,39 

2017 62,89 38,04 0,50 0,50 37,54 35,92 

2018 80,02 69,21 14,13 13,04 56,18 21,78 

2019 94,27 67,21 3,10 3,10 64,11 24,74 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 
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Tabela 25 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

tipo de parlamentar e por tipo de ação orçamentária – quantidade de emendas e % sobre o total 

Tipo de 

parlamentar 

Tipo de 

ação 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

DEPUTADO 

FEDERAL  

Atividade 4.701 3.859 5.012 4.214 4.590 5.120 4.398 4.398 4.805 5.765 46.862 

Projeto 3.102 3.341 2.281 2.328 2.043 2.432 1.828 1.776 1.777 1.719 22.627 

Operação 

Especial 
396 333 266 178 131 112 152 113 163 131 1.975 

SENADOR  Atividade 681 513 720 590 698 705 603 631 705 866 6.712 

Projeto 435 555 354 345 278 351 229 243 215 232 3.237 

Operação 

Especial 
50 45 33 19 24 18 24 15 25 19 272 

Total   9.365 8.646 8.666 7.674 7.764 8.738 7.234 7.176 7.690 8.732 81.685 

DEPUTADO 

FEDERAL  

Atividade 57,3% 51,2% 66,3% 62,7% 67,9% 66,8% 69,0% 70,0% 71,2% 75,7% 65,6% 

Projeto 37,8% 44,4% 30,2% 34,6% 30,2% 31,7% 28,7% 28,2% 26,3% 22,6% 31,7% 

Operação 

Especial 
4,8% 4,4% 3,5% 2,6% 1,9% 1,5% 2,4% 1,8% 2,4% 1,7% 2,8% 

SENADOR  Atividade 58,4% 46,1% 65,0% 61,8% 69,8% 65,6% 70,4% 71,0% 74,6% 77,5% 65,7% 

Projeto 37,3% 49,9% 32,0% 36,2% 27,8% 32,7% 26,8% 27,3% 22,8% 20,8% 31,7% 

Operação 

Especial 
4,3% 4,0% 3,0% 2,0% 2,4% 1,7% 2,8% 1,7% 2,6% 1,7% 2,7% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

Gráfico 41– Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 

por tipo de ação orçamentária e por quinquênio– R$ milhões 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 
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De acordo com as Tabelas 24 e 25 e com o Gráfico 41, é perceptível a diminuição do 

número de emendas orçamentárias direcionadas a projetos e o consequente aumento nas emendas 

direcionadas a atividades, ao longo dos anos de 2010 a 2019. 

 

Tabela 26 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

tipo de ação orçamentária – quantidade de emendas com empenho e % sobre total de cada tipo 

Tipo de ação 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Atividade  Total  5.382 4.372 5.732 4.804 5.288 5.825 5.001 5.029 5.510 6.631 53.574 

 Com 

empenho  
3.726 2.372 3.891 3.442 4.312 2.373 4.264 3.852 5.092 4.201 37.525 

Projeto  Total  3.537 3.896 2.635 2.673 2.321 2.783 2.057 2.019 1.992 1.951 25.864 

 Com 

empenho  
2.532 2.206 1.906 2.131 2.076 1.437 1.871 1.718 1.915 1.804 19.596 

Operação 

Especial 

 Total  446 378 299 197 155 130 176 128 188 150 2.247 

 Com 

empenho  
217 123 194 127 108 52 130 83 159 119 1.312 

Atividade   69,2% 54,3% 67,9% 71,6% 81,5% 40,7% 85,3% 76,6% 92,4% 63,4% 70,0% 

Projeto   71,6% 56,6% 72,3% 79,7% 89,4% 51,6% 91,0% 85,1% 96,1% 92,5% 75,8% 

Operação 

Especial  
 48,7% 32,5% 64,9% 64,5% 69,7% 40,0% 73,9% 64,8% 84,6% 79,3% 58,4% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

Tabela 27 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

tipo de ação orçamentária – quantidade de emendas com empenho e % sobre total de cada tipo – média e 

desvio padrão por quinquênio. 

Tipo de ação 

2010-2014 2015-2019 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

 Atividade  68,9% 9,8% 71,7% 20,4% 

 Projeto  73,9% 12,1% 83,3% 18,1% 

 Operação Especial  56,0% 15,3% 68,5% 17,5% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

Pelas Tabelas 26 e 27, é possível perceber que o percentual de emendas com empenho nas 

direcionadas a projetos é superior ao percentual das emendas de atividades. Além disso, é possível 

notar que houve um aumento nos percentuais de empenho, a partir do período de 2015 a 2019. 
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Gráfico 42 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 

por tipo de ação orçamentária e por quinquênio – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a; 2020b). 

 

Pelo Gráfico 42, temos a uma possível explicação da queda gradativa do percentual de 

emendas para projetos e consequente aumento das emendas para atividades, evidenciada na Tabela 

26 e no Gráfico 40. Isso acontece porque, no caso das atividades, os percentuais de empenho foram 

maiores, e ainda que haja uma queda no percentual das liquidações, os percentuais dos pagamentos 

praticamente igualaram ao das liquidações. No caso das emendas de projetos, mesmo tendo havido 

um percentual maior de empenho, o percentual de liquidação caiu para apenas 1,5%, sendo que os 

percentuais de pagamento ficaram a mesma proporção. A mesma situação foi verificada no caso 

de emendas para operações especiais, embora a proporção de tipo de emendas em relação ao total 

seja pequena. 

Acredita-se que essa situação acontece pelo fato de os projetos, via de regra, estarem 

associados a obras, que podem envolver a celebração de convênios e que podem depender da 

realização de licitações para o seu início, ou seja, há um período mais longo para que ocorra a 

liquidação das despesas, ao se comparar com as emendas de atividades, que estão ligadas a despesas 

de custeio. Em regra, nas emendas de projetos, os percentuais de empenhos são elevados, mas a 

liquidação dos empenhos ocorre após a inscrição em restos a pagar, no exercício financeiro 

seguinte, o que resulta no baixo percentual de liquidação e pagamento no exercício financeiro. 
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Gráfico 43 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por tipo de ação orçamentária – empenhado – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 

 

Gráfico 44 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por tipo de ação orçamentária – liquidado – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 
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Gráfico 45 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por tipo de ação orçamentária – pago – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 

 

Na análise mensal dos empenhos, liquidações, e pagamentos entre 2015 e 2019, é possível 

notar que, ao longo dos exercícios financeiros, os empenhos se iniciam simultaneamente, mas as 

emendas para projetos atingem o percentual total mais rapidamente que as emendas das atividades 

e das operações especiais, de acordo com os Gráficos 43, 44 e 45. Entretanto, as liquidações e 

pagamentos no exercício financeiro se resumem, praticamente às atividades. 

 

Gráfico 46 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por tipo de ação orçamentária – restos a pagar pago – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 
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No que tange ao pagamento de restos a pagar, há um maior equilíbrio nos pagamentos 

entre atividades e projetos quanto aos percentuais, o que reflete ao ciclo de liquidação mais longo 

entre as emendas de projetos, segundo o Gráfico 46. 

 

5.8 EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS POR ABRANGÊNCIA 

ESPACIAL DA EMENDA  

 

Tabela 28 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

abrangência – R$ milhões 

Abrangência 

da emenda 
Ano Autorizado Empenhado Liquidado Pago 

Restos a 

pagar 

inscrito 

Restos a 

pagar 

pago 

ESTADO  2010 5.531,61 3.319,36 3.319,36 289,54 3.029,82 1.337,48 
 2011 4.463,09 2.341,43 2.341,43 101,91 2.239,52 1.650,87 
 2012 6.685,58 3.365,63 3.365,63 291,89 3.073,74 942,52 
 2013 6.730,56 4.246,88 4.246,88 158,60 4.088,28 456,68 
 2014 6.861,74 4.921,45 4.921,45 196,22 4.725,23 1.052,60 
 2015 5.932,34 2.249,66 25,39 18,82 2.230,84 1.929,50 
 2016 7.545,77 6.084,73 1.702,09 1.673,10 4.411,63 2.237,34 
 2017 7.657,19 6.095,51 1.289,19 1.252,73 4.842,78 2.512,46 
 2018 7.592,31 7.343,81 3.569,80 3.528,20 3.815,62 3.247,62 
 2019 5.958,76 3.453,84 1.712,79 1.705,20 1.748,65 2.048,00 

EXTERIOR 2015 0,41 - - - - - 
 2016 0,75 0,48 0,14 0,14 0,34 - 
 2017 1,21 1,05 0,17 0,17 0,88 0,34 
 2018 - - - - - 1,03 
 2019 - - - - - 0,00 

MUNICÍPIO 2010 1.600,48 694,66 694,66 42,79 651,87 215,96 
 2011 2.673,07 857,95 857,95 32,66 825,29 344,70 
 2012 2.006,31 779,48 779,48 59,88 719,60 212,70 
 2013 1.974,63 900,80 900,80 25,38 875,42 3,46 
 2014 1.641,18 1.054,34 1.054,34 26,34 1.027,99 82,18 
 2015 3.595,11 1.133,51 17,70 14,27 1.119,24 386,66 
 2016 1.417,13 1.085,42 261,65 256,58 828,83 652,24 
 2017 1.304,76 974,80 195,45 192,17 782,63 520,17 
 2018 1.047,79 993,80 444,96 439,33 554,47 576,42 
 2019 2.992,37 1.462,08 853,30 845,85 616,23 316,83 

NACIONAL / 

REGIONAL  

2010 279,81 213,06 213,06 119,10 93,96 52,95 

2011 300,32 202,21 202,21 89,38 112,83 123,69 
 2012 199,26 143,27 143,27 92,89 50,38 32,35 
 2013 173,35 128,60 128,60 78,56 50,04 16,46 
 2014 205,71 152,70 152,70 85,91 66,78 34,74 
 2015 134,19 45,24 13,05 11,48 33,76 49,78 
 2016 138,42 99,38 57,62 54,74 44,64 38,18 
 2017 135,50 84,15 41,68 40,15 44,00 25,97 

continua 
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continuação 
 2018 133,83 124,74 76,94 72,33 52,41 34,37 
 2019 194,50 115,35 58,27 49,21 66,15 34,52 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a, 2020b). 

 

Gráfico 47 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 

por abrangência e por quinquênio– R$ milhões 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a, 2020b). 

 

De acordo com a Tabela 28 e o Gráfico 47, é possível inferir que a maior concentração 

das emendas com abrangência estadual e municipal se deve em função da necessidade dos 

parlamentares do Congresso Nacional de agradarem os eleitores do estado como um todo, para 

angariar a maior quantidade de votos possível no estado, bem como de manter o eleitorado cativo 

em seus principais redutos eleitorais, nos municípios, com base na adoção de uma estratégia pork-

barrel. 
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Tabela 29 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

tipo de parlamentar e por abrangência– quantidade de emendas e % sobre o total de cada tipo de 

parlamentar 

Tipo de 

parlamentar 

Abrangência 

da emenda 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

DEPUTADO 

FEDERAL 

ESTADO 4.168 3.055 4.162 3.795 3.793 3.020 4.214 4.258 4.660 3.613 38.738 

EXTERIOR      1 2 4   7 

MUNICÍPIO 3.550 4.057 3.028 2.638 2.652 4.389 1.938 1.737 1.790 3.675 29.454 

NACIONAL/ 

REGIONAL 
481 421 369 287 319 254 224 288 295 327 3.265 

SENADOR ESTADO 590 345 526 474 468 462 559 574 644 486 5.128 

EXTERIOR      1     1 

MUNICÍPIO 461 683 484 390 436 548 231 237 231 549 4.250 

NACIONAL/ 

REGIONAL 
115 85 97 90 96 63 66 78 70 82 842 

Total   9.365 8.646 8.666 7.674 7.764 8.738 7.234 7.176 7.690 8.732 81.685 

DEPUTADO 

FEDERAL 

ESTADO 54,0% 43,0% 57,9% 59,0% 58,9% 40,8% 68,5% 71,0% 72,2% 49,6% 56,8% 

EXTERIOR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

MUNICÍPIO 46,0% 57,0% 42,1% 41,0% 41,1% 59,2% 31,5% 29,0% 27,8% 50,4% 43,2% 

NACIONAL/ 

REGIONAL 
6,2% 5,9% 5,1% 4,5% 4,9% 3,4% 3,6% 4,8% 4,6% 4,5% 4,8% 

SENADOR ESTADO 50,6% 31,0% 47,5% 49,7% 46,8% 43,0% 65,3% 64,6% 68,1% 43,5% 50,2% 

EXTERIOR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

MUNICÍPIO 39,5% 61,4% 43,7% 40,9% 43,6% 51,0% 27,0% 26,7% 24,4% 49,1% 41,6% 

NACIONAL/ 

REGIONAL 
9,9% 7,6% 8,8% 9,4% 9,6% 5,9% 7,7% 8,8% 7,4% 7,3% 8,2% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a, 2020b). 

 

No que tange a quantidade de emendas, segundo a Tabela 29, o perfil das emendas dos 

deputados e dos senadores é semelhante, com predominância nas emendas com abrangência 

estadual e municipal, embora haja um percentual maior de emendas com abrangência 

nacional/regional e, consequentemente, um percentual menor de emendas com abrangência 

estadual nas emendas de senadores, em comparação com as dos deputados. 
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Tabela 30 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

tipo de ação orçamentária e por abrangência– quantidade de emendas e % sobre o total de cada tipo de 

ação orçamentária 

Tipo de 

ação 
Abrangência 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Atividade ESTADO 2.704 1.933 3.075 2.638 2.740 2.369 3.252 3.332 3.672 3.047 28.762 

  EXTERIOR      2 1 1   4 

  MUNICÍPIO 2.135 1.971 2.202 1.803 2.161 3.155 1.483 1.347 1.489 3.211 20.957 

  NAC. / REG. 543 468 455 363 387 299 265 349 349 373 3.851 

Operação 

Especial 
ESTADO 259 157 193 137 108 78 129 102 140 93 1.396 

  MUNICÍPIO 182 217 105 57 45 51 44 25 41 44 811 

  NAC. / REG. 5 4 1 3 2 1 3 1 7 13 40 

Projeto ESTADO 1.795 1.310 1.420 1.494 1.413 1.035 1.392 1.398 1.492 959 13.708 

  EXTERIOR       1 3   4 

  MUNICÍPIO 1.694 2.552 1.205 1.168 882 1.731 642 602 491 969 11.936 

  NAC. / REG. 48 34 10 11 26 17 22 16 9 23 216 

Total   9.365 8.646 8.666 7.674 7.764 8.738 7.234 7.176 7.690 8.732 81.685 

Atividade ESTADO 50,2% 44,2% 53,6% 54,9% 51,8% 40,7% 65,0% 66,3% 66,6% 46,0% 53,7% 

  EXTERIOR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  MUNICÍPIO 39,7% 45,1% 38,4% 37,5% 40,9% 54,2% 29,7% 26,8% 27,0% 48,4% 39,1% 

  NAC. / REG. 10,1% 10,7% 7,9% 7,6% 7,3% 5,1% 5,3% 6,9% 6,3% 5,6% 7,2% 

Operação 

Especial 
ESTADO 58,1% 41,5% 64,5% 69,5% 69,7% 60,0% 73,3% 79,7% 74,5% 62,0% 62,1% 

  MUNICÍPIO 40,8% 57,4% 35,1% 28,9% 29,0% 39,2% 25,0% 19,5% 21,8% 29,3% 36,1% 

  NAC. / REG. 1,1% 1,1% 0,3% 1,5% 1,3% 0,8% 1,7% 0,8% 3,7% 8,7% 1,8% 

Projeto ESTADO 50,7% 33,6% 53,9% 55,9% 60,9% 37,2% 67,7% 69,2% 74,9% 49,2% 53,0% 

  EXTERIOR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

  MUNICÍPIO 47,9% 65,5% 45,7% 43,7% 38,0% 62,2% 31,2% 29,8% 24,6% 49,7% 46,1% 

  NAC. / REG. 1,4% 0,9% 0,4% 0,4% 1,1% 0,6% 1,1% 0,8% 0,5% 1,2% 0,8% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a, 2020b). 

 

No que diz respeito à análise da quantidade por tipo de ação orçamentária, os percentuais 

de emendas com abrangência nos estados e nos municípios não registram grandes variações em 

função do tipo da ação, salvo no caso de emendas com abrangência nacional/regional, que são 

quase totalmente direcionadas às emendas de atividades, segundo a Tabela 30.  
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Tabela 31 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

abrangência– quantidade de emendas com empenho e % sobre o total 

Abrangência  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

ESTADO Total 4.758 3.400 4.688 4.269 4.261 3.482 4.773 4.832 5.304 4.099 43.866 

Com 

Empenho 
3.985 2.399 3.814 3.723 3.908 2.019 4.261 3.978 4.963 3.357 36.407 

EXTERIOR Total 
     2 2 4   8 

Com 

Empenho 
      2 3   5 

MUNICÍPIO Total 4.011 4.740 3.512 3.028 3.088 4.937 2.169 1.974 2.021 4.224 33.704 

Com 

Empenho 
1.926 1.824 1.727 1.616 2.180 1.726 1.766 1.445 1.859 2.445 18.514 

NAC. / 

REG. 
Total 596 506 466 377 415 317 290 366 365 409 4.107 

Com 

Empenho 
564 478 450 361 408 117 236 227 344 322 3.507 

Total  9.365 8.646 8.666 7.674 7.764 8.738 7.234 7.176 7.690 8.732 81.685 

ESTADO  83,8% 70,6% 81,4% 87,2% 91,7% 58,0% 89,3% 82,3% 93,6% 81,9% 83,0% 

EXTERIOR            0,0% 100,0% 75,0%     62,5% 

MUNICÍPIO  48,0% 38,5% 49,2% 53,4% 70,6% 35,0% 81,4% 73,2% 92,0% 57,9% 54,9% 

NAC. / 

REG.  
94,6% 94,5% 96,6% 95,8% 98,3% 36,9% 81,4% 62,0% 94,2% 78,7% 85,4% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a, 2020b). 

 

Tabela 32 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

abrangência– quantidade de emendas com empenho e % sobre o total – média e desvio padrão por 

quinquênio 

  

Abrangência 

2010-2014  2015-2019  

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

ESTADO 82,9% 7,9% 81,0% 13,8% 

EXTERIOR     58,3% 52,0% 

MUNICÍPIO 51,9% 11,8% 67,9% 22,2% 

NAC. / REG. 95,9% 1,6% 70,7% 22,1% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a, 2020b). 

 

Quanto ao percentual de emendas com empenho, é possível identificar que as emendas 

com abrangências estadual e nacional/regional possuem um percentual de empenho superior ao das 

emendas de abrangência municipal, de acordo com a Tabela 31. Todavia, se compararmos o 

período de 2010 a 2014, com o de 2015 a 2019, houve uma queda no percentual médio de emendas 

empenhadas com abrangência nacional/regional, com consequente aumento do percentual nas 

emendas de abrangência municipal, segundo a Tabela 32. 
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Gráfico 48 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 

por abrangência e por quinquênio – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a, 2020b). 

 

De acordo com o Gráfico 48, em relação aos percentuais de empenho, de liquidação e de 

pagamento, tanto no período de 2010 a 2014, como no período de 2015 a 2019, observamos que 

os percentuais de empenho e de liquidação das emendas com abrangência estadual e 

nacional/regional são superiores aos das emendas com abrangência municipal. Isso pode indicar 

que há uma maior dificuldade de execução dessas emendas, em função de uma menor capacidade 

operacional dos municípios recebedores dos recursos para cumprirem os requisitos e as exigências 

para execução das emendas. 

Em relação aos pagamentos, é possível observar que, no período de 2010 a 2014, apenas 

as emendas com abrangência nacional/regional tinham percentual de pagamento próximo dos 

níveis verificados no período de 2015 a 2019. Isso se deve pelo fato de a responsabilidade de 

execução dessas despesas recair principalmente na União, na maior parte das vezes, sem a 

necessidade de convênio com os estados e os municípios. 
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Gráfico 49 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por abrangência – empenhado – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 

 

Gráfico 50 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por abrangência – liquidado – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 
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Gráfico 51 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por abrangência – pago – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 

 

Quanto a análise da execução mensal no período de 2015 a 2019, observa-se que o início 

da execução das emendas com o empenho ocorre independentemente da sua abrangência, embora 

os percentuais empenhados variem de acordo com o tipo, conforme o Gráfico 49. O mesmo 

acontece quanto às liquidações e aos pagamentos, de acordo com os Gráficos 50 e 51. 

 
Gráfico 52 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 

mês a mês - por abrangência – restos a pagar pago – % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020b). 
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De acordo com o Gráfico 52, no que tange ao pagamento de restos a pagar, os percentuais 

de pagamentos das emendas de abrangência municipal são, em regra, superiores aos das emendas 

com abrangências estadual e nacional/regional, com exceção do ano de 2015. 

 

5.9 EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS POR FUNÇÃO  

 

Tabela 33 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2014 por 

função – R$ milhões 

Função Autorizado Empenhado Liquidado Pago 

Restos a 

pagar 

inscrito 

Restos a 

pagar 

pago 

01-LEGISLATIVA 5,55 2,11 2,11 1,26 0,85 0,23 

02-JUDICIÁRIA 297,90 208,34 208,34 60,53 147,81 77,21 

03-ESSENCIAL À JUSTIÇA 109,85 78,42 78,42 27,88 50,55 14,77 

04-ADMINISTRAÇÃO 51,40 16,05 16,05 2,72 13,33 6,11 

05-DEFESA NACIONAL 1.815,46 1.177,10 1.177,10 197,81 979,29 532,50 

06-SEGURANÇA PÚBLICA 455,63 188,64 188,64 42,36 146,28 33,22 

07-RELAÇÕES EXTERIORES 1,50 1,34 1,34 1,30 0,04 0,03 

08-ASSISTÊNCIA SOCIAL 586,57 293,60 293,60 22,98 270,62 131,68 

09-PREVIDÊNCIA SOCIAL 74,60 9,86 9,86 0,38 9,47 7,42 

10-SAÚDE 10.939,13 6.052,53 6.052,53 674,39 5.378,14 1.465,87 

11-TRABALHO 304,77 105,69 105,69 8,59 97,10 54,18 

12-EDUCAÇÃO 2.310,64 1.210,65 1.210,65 231,61 979,04 414,82 

13-CULTURA 958,15 373,68 373,68 38,31 335,37 49,01 

14-DIREITOS DA CIDADANIA 492,42 252,52 252,52 24,34 228,19 97,26 

15-URBANISMO 8.611,62 5.342,02 5.342,02 25,59 5.316,42 1.149,57 

16-HABITAÇÃO 121,87 51,30 51,30 0,76 50,54 9,26 

17-SANEAMENTO 93,03 24,94 24,94 0,18 24,76 2,54 

18-GESTÃO AMBIENTAL 465,60 247,99 247,99 9,99 238,00 50,77 

19-CIÊNCIA E TECNOLOGIA 809,12 379,25 379,25 37,88 341,37 63,07 

20-AGRICULTURA 3.402,89 2.209,83 2.209,83 109,66 2.100,16 1.134,93 

21-ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 795,38 515,23 515,23 3,88 511,35 221,67 

22-INDÚSTRIA 160,03 84,95 84,95 0,66 84,29 19,43 

23-COMÉRCIO E SERVIÇOS 5.248,58 2.573,86 2.573,86 148,38 2.425,48 656,20 

24-COMUNICAÇÕES 2,87 1,40 1,40 0,02 1,38 - 

25-ENERGIA 6,30 0,86 0,86 0,49 0,38 0,20 

26-TRANSPORTE 53,25 6,49 6,49 1,57 4,92 23,08 

27-DESPORTO E LAZER 3.151,75 1.912,50 1.912,50 16,93 1.895,57 344,25 

28-ENCARGOS ESPECIAIS 0,85 0,66 0,66 0,62 0,04 0,04 

Total 41.326,71 23.321,82 23.321,82 1.691,06 21.630,76 6.559,34 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a, 2020b). 

 

  



154 

 

 

Tabela 34 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2015 a 2019 por 

função – R$ milhões 

Função Autorizado Empenhado Liquidado Pago 

Restos a 

pagar 

inscrito 

Restos a 

pagar 

pago 

01-LEGISLATIVA 6,00 4,28 - - 4,28 4,28 

02-JUDICIÁRIA 105,66 83,36 50,25 50,17 33,19 50,84 

03-ESSENCIAL À JUSTIÇA 63,92 45,33 18,75 18,25 27,08 33,55 

04-ADMINISTRAÇÃO 23,63 11,80 2,49 2,29 9,51 2,72 

05-DEFESA NACIONAL 1.405,88 1.081,53 57,65 45,59 1.035,94 498,87 

06-SEGURANÇA PÚBLICA 488,88 338,85 5,26 5,07 333,78 129,69 

07-RELAÇÕES EXTERIORES 1,32 0,40 0,31 0,31 0,09 0,09 

08-ASSISTÊNCIA SOCIAL 528,16 427,17 147,69 147,59 279,58 166,86 

09-PREVIDÊNCIA SOCIAL 15,48 8,15 0,10 0,10 8,05 6,34 

10-SAÚDE 24.810,50 15.705,55 9.245,64 9.229,54 6.476,01 7.487,79 

11-TRABALHO 62,33 28,16 2,00 1,85 26,31 4,51 

12-EDUCAÇÃO 1.923,18 1.366,71 208,98 152,53 1.214,18 571,27 

13-CULTURA 502,71 275,33 41,81 36,63 238,70 108,31 

14-DIREITOS DA CIDADANIA 481,25 324,31 23,73 23,04 301,28 186,59 

15-URBANISMO 8.632,78 6.712,96 133,01 100,59 6.612,37 3.075,81 

16-HABITAÇÃO 29,70 14,21 0,01 0,01 14,20 0,75 

17-SANEAMENTO 61,49 32,17 0,02 0,02 32,16 8,12 

18-GESTÃO AMBIENTAL 285,56 186,31 26,03 21,49 164,82 64,32 

19-CIÊNCIA E TECNOLOGIA 481,94 323,14 32,93 29,51 293,63 122,37 

20-AGRICULTURA 2.017,11 1.578,02 194,08 170,46 1.407,56 835,32 

21-ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 483,83 342,79 50,14 41,07 301,73 281,66 

22-INDÚSTRIA 83,01 44,72 1,48 1,50 43,22 23,00 

23-COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.428,99 1.003,75 39,09 38,17 965,58 392,06 

24-COMUNICAÇÕES 6,32 3,84 - - 3,84 2,63 

25-ENERGIA - - - - - - 

26-TRANSPORTE 18,27 6,23 0,97 0,97 5,27 2,92 

27-DESPORTO E LAZER 1.814,47 1.385,84 28,25 28,25 1.357,59 548,55 

28-ENCARGOS ESPECIAIS 24,25 15,22 9,59 9,59 5,63 3,28 

Total 45.786,61 31.350,12 10.320,28 10.154,57 21.195,55 14.612,52 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a, 2020b). 

 

Das Tabelas 33 e 34, denota-se um aumento no montante autorizado para a função 10 – 

Saúde, entre os períodos de 2010 a 2014 e de 2015 a 2019, com a consequente redução dos 

montantes para as demais funções. Isso se deve pela exigência do art. 166, § 9º, da Constituição 

Federal, incluído pela EC nº 86/2015, de que, no mínimo, metade dos recursos das emendas sejam 

destinados a ações e serviços públicos de saúde. 
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Tabela 35 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

função – quantidade de emendas com empenho e % sobre o total 

 Função 
2010-2014  2015-2019   

Autorizado % Autorizado % Diferença % 

10-SAÚDE 10.939,13 26,5% 24.810,50 54,2% 27,7% 

15-URBANISMO 8.611,62 20,8% 8.632,78 18,9% -2,0% 

20-AGRICULTURA 3.402,89 8,2% 2.017,11 4,4% -3,8% 

12-EDUCAÇÃO 2.310,64 5,6% 1.923,18 4,2% -1,4% 

27-DESPORTO E LAZER 3.151,75 7,6% 1.814,47 4,0% -3,7% 

23-COMÉRCIO E SERVIÇOS 5.248,58 12,7% 1.428,99 3,1% -9,6% 

05-DEFESA NACIONAL 1.815,46 4,4% 1.405,88 3,1% -1,3% 

08-ASSISTÊNCIA SOCIAL 586,57 1,4% 528,16 1,2% -0,3% 

13-CULTURA 958,15 2,3% 502,71 1,1% -1,2% 

06-SEGURANÇA PÚBLICA 455,63 1,1% 488,88 1,1% 0,0% 

Demais funções 3.846,29 9,3% 2.233,96 4,9% -4,4% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a, 2020b). 

 

Em relação ao percentual das despesas em relação ao total autorizado no período, 

conforme a Tabela 35, o aumento do percentual das emendas para a função 10 – Saúde, para atender 

ao § 9º do art. 166 da CF/88, resultou na redução do percentual alocado para demais funções. A 

que teve maior percentual de queda foi a função 23 – Comércio e Serviços, que caiu de 12,7%, 

para apenas 3,1%. 

Considerando que apenas as 10 funções listadas na Tabela 35 concentram mais de 90% 

do montante autorizado de emendas, a análise sobre o percentual de empenho, de liquidação e de 

pagamento e de pagamentos de restos a pagar teve enfoque apenas nessas funções. 

 

Tabela 36 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – por função e por 

tipo de ação–quantidade de emendas e % sobre o total 

Função 
Quantidade % 

Atividade Projeto Op. Esp. Total Atividade Projeto Op. Esp. 

05-DEFESA NACIONAL 1.536 1.367 1 2.904 52,9% 47,1% 0,0% 

06-SEGURANÇA PÚBLICA 1.392 110 6 1.508 92,3% 7,3% 0,4% 

08-ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.408 10  2.418 99,6% 0,4% 0,0% 

10-SAÚDE 27.822 1.185  29.007 95,9% 4,1% 0,0% 

12-EDUCAÇÃO 4.859 104 2.171 7.134 68,1% 1,5% 30,4% 

13-CULTURA 2.316 758  3.074 75,3% 24,7% 0,0% 

15-URBANISMO 362 9.704 2 10.068 3,6% 96,4% 0,0% 

20-AGRICULTURA 3.955 1.054  5.009 79,0% 21,0% 0,0% 

23-COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.853 3.912  5.765 32,1% 67,9% 0,0% 

27-DESPORTO E LAZER 1.016 4.435  5.451 18,6% 81,4% 0,0% 

Demais Funções 6.055 3.225 67 9.347 64,8% 34,5% 0,7% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a, 2020b). 
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De acordo com a Tabela 36, apenas nas funções 15 – Urbanismo, 23 – Comércio e 

Serviços, e 27 – Desporto e Lazer – existe predominância de emendas destinadas a projetos. 

 

Tabela 37 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

função – emendas com empenho 

Função  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

05-DEFESA 

NACIONAL  

 Total  285 382 338 293 289 305 258 227 231 296 2.904 

 Com 

empenho  
249 251 264 244 213 145 224 148 225 286 2.249 

06-SEGURANÇA 

PÚBLICA  

 Total  128 91 157 97 91 79 136 197 340 192 1.508 

 Com 

empenho  
49 32 73 47 65 24 90 109 300 165 954 

08-ASSISTÊNCIA 

SOCIAL  

 Total  457 208 276 195 184 158 233 190 241 276 2.418 

 Com 

empenho  
320  188 131 155 71 200 145 233 257 1.700 

10-SAÚDE   Total  2.017 1.846 2.427 2.329 3.250 4.036 2.967 2.934 2.926 4.275 29.007 

 Com 

empenho  
1.522 1.348 1.806 1.681 2.793 1.632 2.671 2.485 2.778 2.183 20.899 

12-EDUCAÇÃO   Total  850 727 892 710 534 534 694 655 806 732 7.134 

 Com 

empenho  
516 314 627 497 417 225 564 421 764 664 5.009 

13-CULTURA   Total  564 308 393 311 306 240 251 197 279 225 3.074 

 Com 

empenho  
235 94 169 205 174 75 174 116 222 153 1.617 

15-URBANISMO   Total  1.105 1.404 901 957 802 1.289 821 903 851 1.035 10.068 

 Com 

empenho  
703 712 649 736 739 686 777 821 837 965 7.625 

20-

AGRICULTURA  

 Total  666 629 668 595 501 410 363 339 387 451 5.009 

 Com 

empenho  
534 391 548 517 446 210 342 282 377 435 4.082 

23-COMÉRCIO E 

SERVIÇOS  

 Total  1.314 1.271 657 542 396 372 318 289 334 272 5.765 

 Com 

empenho  
1.041 697 450 432 341 152 270 225 295 230 4.133 

27-DESPORTO E 

LAZER  

 Total  762 740 615 609 503 450 427 449 477 419 5.451 

 Com 

empenho  
549 377 443 460 457 234 375 376 431 358 4.060 

Demais funções  Total  1.217 1.040 1.342 1.036 908 865 766 796 818 559 9.347 

 Com 

empenho  
757 485 774 750 696 408 578 525 704 428 6.105 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a, 2020b). 
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Tabela 38 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

função – emendas com empenho - % 

 Função 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

05-DEFESA 

NACIONAL  
87,4% 65,7% 78,1% 83,3% 73,7% 47,5% 86,8% 65,2% 97,4% 96,6% 77,4% 

06-SEGURANÇA 

PÚBLICA  
38,3% 35,2% 46,5% 48,5% 71,4% 30,4% 66,2% 55,3% 88,2% 85,9% 63,3% 

08-ASSISTÊNCIA 

SOCIAL  
70,0% 0,0% 68,1% 67,2% 84,2% 44,9% 85,8% 76,3% 96,7% 93,1% 70,3% 

10-SAÚDE  75,5% 73,0% 74,4% 72,2% 85,9% 40,4% 90,0% 84,7% 94,9% 51,1% 72,0% 

12-EDUCAÇÃO  60,7% 43,2% 70,3% 70,0% 78,1% 42,1% 81,3% 64,3% 94,8% 90,7% 70,2% 

13-CULTURA  41,7% 30,5% 43,0% 65,9% 56,9% 31,3% 69,3% 58,9% 79,6% 68,0% 52,6% 

15-URBANISMO  63,6% 50,7% 72,0% 76,9% 92,1% 53,2% 94,6% 90,9% 98,4% 93,2% 75,7% 

20-AGRICULTURA  80,2% 62,2% 82,0% 86,9% 89,0% 51,2% 94,2% 83,2% 97,4% 96,5% 81,5% 

23-COMÉRCIO E 

SERVIÇOS  
79,2% 54,8% 68,5% 79,7% 86,1% 40,9% 84,9% 77,9% 88,3% 84,6% 71,7% 

27-DESPORTO E 

LAZER  
72,0% 50,9% 72,0% 75,5% 90,9% 52,0% 87,8% 83,7% 90,4% 85,4% 74,5% 

Demais Funções  62,2% 46,6% 57,7% 72,4% 76,7% 47,2% 75,5% 66,0% 86,1% 76,6% 65,3% 

Média  66,4% 46,6% 66,6% 72,6% 80,5% 43,7% 83,3% 73,3% 92,0% 83,8% 70,4% 

Desvio Padrão  15,4% 20,0% 12,5% 10,3% 10,5% 7,7% 9,4% 11,9% 6,0% 13,9% 7,8% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a, 2020b). 

 

No que tange ao percentual de emendas com empenho, verificou-se uma queda na 

variação entre dos percentuais entre as funções, do período de 2010 a 2014, para o de 2015 a 2019, 

segundo a Tabela 38. Observa-se que, entre 2015 a 2019, a média de emendas com empenho é 

superior a 70%, exceto no caso da função 13 – Cultura. 

 

Tabela 39 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 por 

quinquênio e por função –% de emendas com empenho 

Função 
2010-2014 2015-2019 

Média Desvio padrão Média Desvio Padrão 

05-DEFESA NACIONAL 77,6% 8,4% 78,7% 21,7% 

06-SEGURANÇA PÚBLICA 48,0% 14,2% 65,2% 23,8% 

08-ASSISTÊNCIA SOCIAL 57,9% 33,1% 79,4% 20,8% 

10-SAÚDE 76,2% 5,6% 72,2% 24,7% 

12-EDUCAÇÃO 64,5% 13,4% 74,6% 21,6% 

13-CULTURA 47,6% 13,9% 61,4% 18,4% 

15-URBANISMO 71,1% 15,4% 86,1% 18,6% 

20-AGRICULTURA 80,1% 10,6% 84,5% 19,5% 

23-COMÉRCIO E SERVIÇOS 73,7% 12,3% 75,3% 19,6% 

27-DESPORTO E LAZER 72,3% 14,2% 79,9% 15,8% 

Demais Funções 63,1% 12,0% 70,2% 14,7% 

Média 66,5% 13,9% 75,2% 19,9% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a, 2020b). 
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Segundo a Tabela 39, todas as funções tiveram aumento no percentual de emendas com 

empenho, no período de 2015 a 2019, exceto a função 10 – Saúde. 

 

Gráfico 53 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 

por função – empenhado - % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a, 2020b). 

 

Em relação aos percentuais de empenho, tanto no período de 2010 a 2014, como no 

período de 2015 a 2019, os percentuais de empenho são aproximados entre as funções, embora haja 

variações ao longo dos exercícios financeiros, de acordo com o Gráfico 53. É possível observar 

uma leve redução da variação dos percentuais entre as funções a partir do período de 2015 a 2019.  

 

Gráfico 54 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 

por função – liquidado - % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a, 2020b). 
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Gráfico 55 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 

por função – pago - % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a, 2020b). 

 

Quanto às liquidações e aos pagamentos, é possível observar que, no período de 2015 a 

2019, apenas as funções 08 – Assistência Social – e 10 – Saúde - conseguiram ultrapassar o 

montante de 30% do autorizado, de acordo com os Gráficos 54 e 55. Em 2018, o percentual 

liquidado nessas funções é superior a 60%, o que refletiu no alto índice de pagamentos dessas 

funções, em comparação com as demais. É possível constatar ainda que, predominantemente, as 

funções com menor percentual de liquidação e de pagamento dentro do exercício financeiro são as 

que possuem maior percentual de emendas relativas a projetos. Entretanto, há funções que possuem 

maior percentual de emendas destinadas a atividades e que tem baixos percentuais de liquidação e 

de pagamento, como no caso das funções 06 – Segurança Pública e 20 - Agricultura.  

 

Gráfico 56 – Execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais – 2010 a 2019 

por função – restos a pagar pago - % em relação ao autorizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (2020a, 2020b). 
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Segundo o Gráfico 56, com exceção das funções 08 – Assistência Social – e 10 – Saúde, 

é possível concluir que os baixos percentuais de pagamento nos exercícios financeiros acabam 

sendo compensados com um maior percentual de pagamento de restos a pagar. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos com as consultas aos bancos de dados da CONOF e ao 

sistema SigaBrasil, foi possível identificar situações em que a EC nº 86/2015 restringiu a influência 

do Poder Executivo sobre a execução das emendas parlamentares individuais, de modo a assegurar 

que execução orçamentária delas ocorra de modo equitativo e impessoal, independente de quem 

seja o autor e qual seja o seu posicionamento político.  

Observamos que houve o aumento do percentual de empenho sobre o autorizado, de 56%, 

entre 2010 e 2014, para 68%, entre 2015 e 2019. Contudo, diminuiu o percentual de liquidação 

sobre o autorizado, que passou de 56,4 % para 22,5%, entre esses períodos.  

Quanto aos pagamentos, o percentual de pagamento sobre o autorizado passou de 4,1% 

entre 2010 e 2014, para 22,2%, entre 2015 e 2019. Além disso, o pagamento de restos a pagar 

passou de 15,9% para 31,9%. Somando esses dois percentuais, o percentual de pagamento de 

emendas individuais sobre o autorizado passou de 20,0%, no período entre 2010 e 2014, para 

54,1%, entre 2015 e 2019.  

Quando avaliamos as emendas de acordo com o tipo de parlamentar (deputado federal ou 

senador), identificamos que o padrão de execução das emendas entre as duas casas é bastante 

semelhante, sem diferenças significativas entre deputados e senadores, tanto no período de 2010 a 

2014, como no período de 2015 a 2019. 

No que tange à situação dos partidos dos autores das emendas, verificamos que a diferença 

entre os percentuais de empenho e de liquidação dos partidos de oposição e neutros eram até 8% 

menores que o percentual dos partidos de situação, analisando o período entre 2010 e 2014. Essa 

diferença deixa de existir, primeiramente, a partir de 2014, antes da promulgação da EC nº 86/2015 

– provavelmente, em função das discussões sobre a sua aprovação no Congresso Nacional-, e 

permanece entre 2015 e 2019, por conta do § 18 do art. 166 (alterado para o § 19, por conta da EC 

nº 100/2019), que impõe a execução da programação das emendas de forma equitativa. A 

equitatividade na execução das emendas individuais também é verificada quando se analisa o 

percentual de emendas que tiveram empenho, e o momento de início dos empenhos, das liquidações 

e dos pagamentos, no período de 2015 a 2019.  

Identificamos ainda que a execução das emendas individuais pode guardar relação com a 

região do autor da emenda, uma vez que os percentuais verificados nas regiões são semelhantes 
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tanto no período de 2010 a 2014, como no período de 2015 a 2019. Existe uma leve vantagem nos 

percentuais de empenho e de pagamento nas emendas das regiões sudeste e sul. Provavelmente, 

isso tem relação com uma melhor capacidade operacional dos entes subnacionais dessas regiões de 

cumprirem as exigências para poderem executar emendas parlamentares.  

Quanto à análise relativa ao tamanho dos partidos dos autores das emendas, é possível 

verificar que havia uma desvantagem no percentual de emendas com empenho e nos percentuais 

de empenho dos partidos pequenos, em relação as emendas dos demais partidos. Essa desvantagem 

diminuiu após a Emenda Constitucional nº 86/2015.  

Entretanto, foram identificadas diversas situações que indicam o uso político das emendas 

parlamentares como forma de controle da agenda política pelo Poder Executivo, tanto no período 

anterior (2010 a 2014) e o posterior (2015 a 2019) a EC nº 86/2015. 

Quando observamos o percentual de emendas com empenho, entre o período de 2010 a 

2014 e o de 2015 a 2019, o percentual de emendas com empenho não teve diferença significativa, 

com aumento de 69,7%, para 73,4%. Contudo, foi possível identificar que, nos anos após eleições 

federais, como 2011 e 2015, houve a redução da quantidade de emendas empenhadas, e isso tem 

relação com a renovação nas casas legislativas, devido ao aumento da existência de emendas 

individuais com autor sem mandato no ano de sua vigência. 

Entre 2015 e 2019, é possível identificar que a realização de empenhos e de pagamentos 

possui grande correlação seja com a ocorrência de fatos políticos relevantes, dado o casuísmo na 

edição dos decretos de liberação de empenho e de pagamento de emendas parlamentares 

individuais. No governo Dilma Rousseff, a liberação de emendas não conseguiu impedir a 

instauração do processo de impeachment, em abril de 2016. Em relação a essa situação, em 2016, 

a então presidente autorizou a execução das emendas parlamentares individuais na tentativa de 

obter votos suficientes para impedir o processo do impeachment no Congresso Nacional, e que os 

líderes do partido Democratas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal entraram com o 

Mandado de Segurança no STF nº 34.102, contra a liberação seletiva de emendas, argumentando 

que essa prática correspondia a “compra de votos” (RODRIGUES, 2019). O referido mandado de 

segurança não foi conhecido pelo STF, sob o argumento de que não havia, como requisito para a 

ação, a existência de direito líquido e certo violado (BRASIL, 2016).  

Contudo, nos anos de 2017 e 2018, no governo Michel Temer, os decretos por ele 

publicados conseguiram impedir que a abertura de processos contra ele fosse levada adiante, de 
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modo a garantir a permanência no cargo até o fim do seu mandato. Também se observou, em 2019, 

que a liberação de emendas do governo Jair Bolsonaro ocorreu apenas quando foi garantida a 

aprovação da PEC da reforma da previdência na Câmara dos Deputados.  

Quando analisamos a situação do autor da emenda (com ou sem mandato) no ano da 

vigência da emenda, verificamos que existe diferença na quantidade de emendas com empenho, e 

nos percentuais de empenho e de pagamentos de restos a pagar entre as emendas de parlamentares 

com mandato e as de parlamentares sem mandato, tanto no período de 2010 a 2014, como no 

período de 2015 a 2019, após a EC nº 86/2015. O percentual de emendas com empenho de 

parlamentares sem mandato, em média, é 28% inferior ao das emendas de parlamentares com 

mandato. Além disso, as emendas de parlamentares sem mandato têm percentual de empenho sobre 

o autorizado 7% menor que as de parlamentares com mandato, e o percentual de pagamentos de 

restos a pagar é 10% inferior. Isso indica que a execução de emendas parlamentares individuais 

também depende da influência direta do parlamentar sobre os órgãos do Poder Executivo Federal 

responsáveis pela realização da programação orçamentária da emenda, que pode diminuir bastante 

com a eventual perda do mandato. Essa diminuição da influência do parlamentar que não exerce 

mandato no ano da vigência da emenda pode ser fruto tanto da perda de interesse do ex-parlamentar 

pela emenda quando ele é eleito para governador de estado ou prefeito municipal, como da perda 

do prestígio do parlamentar quando ele não se reelege no Congresso Nacional.  

Também identificamos que as características das despesas das emendas parlamentares 

individuais influenciam na sua execução orçamentária e financeira. No que diz respeito ao tipo de 

ação orçamentária, as emendas direcionadas a projetos tinham um percentual de empenho sobre o 

autorizado maior que o das emendas direcionadas a atividades ou a operações especiais. Entretanto, 

no período de 2015 a 2019, observamos que os percentuais de liquidação e de pagamento das 

emendas de projetos são muito baixos. Nessas emendas, a liquidação e o pagamento representam 

1,5% e 1,2% do montante autorizado, respectivamente, e, enquanto que, nas emendas de atividades, 

os percentuais são 32,4% e 32,0%, respectivamente. No caso de emendas de projetos e de operações 

especiais, a maioria dos pagamentos é de restos a pagar. Por conta disso, há um aumento gradativo 

na abertura de emendas para atividades ao longo dos anos, dadas as dificuldades envolvidas na 

realização de projetos, que podem envolver a realização de obras, com dependência da celebração 

de convênios entre a União e os entes subnacionais, além da realização de licitações.  
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Essa situação demonstra o conflito entre o racionalismo e o incrementalismo no orçamento 

público. De acordo com Peres e Santos (2018), o modelo racional dá respaldo ao desenvolvimento 

de diferentes formas de orçamentos que buscam ao mesmo tempo o controle de recursos (meios) e 

a melhor forma possível de atingir resultados (fins). Entretanto, para Pires (2018), temos o conflito 

temporal da programação orçamentária, que incentiva a utilização total das dotações orçamentárias, 

uma vez que as dotações orçamentárias vigoram por apenas um exercício financeiro. Dessa forma, 

o aumento gradativo de emendas para atividades afeta de forma negativa a qualidade do gasto 

público, uma vez que essas emendas representam despesas de custeio, que não resultam em 

expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo, de modo a melhorar a sua capacidade 

operacional.  

Ao observar a abrangência espacial da emenda, foi identificada a predominância de 

emendas com abrangência estadual e municipal, o que reforça o uso político das emendas como 

pelos parlamentares do Congresso Nacional com o objetivo de agradar os eleitores do estado como 

um todo, para angariar a maior quantidade de votos possível em seu estado, bem como de manter 

o eleitorado cativo em seus principais redutos eleitorais, nos municípios. Isso reforça o uso das 

emendas pelos parlamentares como estratégia pork-barrel, que é busca por recursos para 

desenvolver ou beneficiar, do ponto de vista econômico, uma determinada área ou espaço 

geográfico, de modo que os custos destas medidas são imputados a todos os contribuintes 

(CARVALHO, 2009). 

Quando analisamos as emendas de acordo com a função orçamentária, a exigência do § 

9º do art. 166, incluído pela EC nº 86/2015, de que metade das emendas individuais sejam 

direcionadas a ações e serviços públicos de saúde fez com que as emendas da função 10 –  Saúde 

– tivessem um salto percentual, entre o período de 2010 a 2014 e o de 2015 a 2019, de 26,5% para 

54,2% do total autorizado, com a redução do percentual das demais funções. Embora os percentuais 

de emendas com empenho entre as funções sejam bastante próximos, e que o percentual de 

empenho sobre o autorizado entre as funções não tenham diferenças significativas, se observou 

que, entre 2015 e 2019, apenas funções 08 – Assistência Social – e 10 – Saúde – ultrapassaram em 

pelo menos um dos exercícios financeiros o percentual de 30%.  

A partir das informações que foram obtidas nos resultados, é possível indicar que a baixa 

diferença nos percentuais de execução verificados entre as emendas dos partidos de situação e de 

oposição e o alto percentual de liquidação e de pagamento de emendas na área de saúde e de 
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assistência social reforçam a ideia de complementariedade dos recursos das emendas parlamentares 

individuais às políticas públicas do governo federal. Outro fator que reforça o caráter de 

complementariedade das emendas é a liberação simultânea dos recursos orçamentários 

independentemente do partido. Isso também acontece porque os decretos de programação 

financeira publicados pelo Poder Executivo indicam somente os valores de limites de empenho e 

pagamento das emendas individuais para cada unidade orçamentária, sem detalhar quais emendas 

seriam pagas. Portanto, quando o Poder Executivo autoriza a execução de emendas propostas por 

membros da oposição, é simplesmente porque ele está executando sua própria agenda 

(FIGUEIREDO; LIMONGI, 2005).  

Apesar disso, ressaltamos que a exigência de que metade dos recursos das emendas 

individuais seja direcionada para a área de saúde, incluída na EC nº 86/2015, também representa o 

conflito entre o racionalismo e o incrementalismo no orçamento público, uma vez que as emendas 

direcionadas para a área de saúde são, em sua maioria, compostas por atividades, que buscam a 

manutenção dos atuais serviços de saúde, o que dificulta a expansão e o aperfeiçoamento desses 

serviços para a população. 

Dessa forma, é possível concluir que, após a Emenda Constitucional nº 86/2015, a margem 

de discricionariedade do Poder Executivo em relação à execução das emendas parlamentares 

individuais foi reduzida, uma vez que ele deve assegurar que a execução das emendas seja feita de 

forma equitativa entre os parlamentares, independentemente da sua filiação partidária, ou da 

situação do seu partido em relação ao governo. Assim, para a unidade orçamentária responsável 

pela execução da despesa da emenda, o recurso da emenda “não tem cheiro”, ou seja, 

independentemente de quem seja o autor da emenda, uma vez liberados o empenho e o pagamento 

das emendas parlamentares individuais, se houver condição de realização da despesa, sem 

impedimentos de ordem técnica, ela será executada. Da forma como os resultados se apresentaram, 

a EC nº 86/2015 passa a ser entendida como a obrigatoriedade de que as emendas individuais sejam 

pagas na mesma proporção do montante que for liquidado, sem qualquer postergação, o que não 

acontecia anteriormente. 

Contudo, essa margem de discricionariedade não foi completamente eliminada, tendo em 

vista que cabe ao Poder Executivo a decisão sobre o momento do início da execução das emendas 

orçamentárias, por meio dos decretos que alteram a programação financeira da União, seja para 

restringir, seja para liberar antecipadamente o empenho e os pagamentos dessas emendas, ao longo 
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do exercício financeiro, de acordo com a conveniência política, como forma de barganha em 

votações do Poder Legislativo. Segundo Raile, Pereira e Poder (2009), o Poder Executivo controla 

o desembolso da pork-barrel aos legisladores através da execução de emendas orçamentárias 

individuais e coletivas e estabelece as características de sua coalizão governante em grande parte 

como consequência do sistema eleitoral brasileiro, que resulta em um sistema partidário altamente 

fragmentado.  

Vale lembrar que a impositividade das emendas parlamentares representa uma obrigação 

constitucional da União, ou seja, as despesas dessas emendas, em tese, não estariam sujeitas ao 

contingenciamento, de acordo com o art. 9º, § 2º, da LRF. Em tese, sequer deveria ser mencionada 

a limitação de empenho dessas emendas nesses decretos, elas se tratam de despesas obrigatórias, e 

não discricionárias. Portanto, o uso de um decreto pelo Poder Executivo para controle do empenho 

e de pagamento dessas emendas representaria uma ilegalidade. Estranhamente, dentro do Anexo I 

do Decreto 9.711/2019, as suas tabelas classificam as emendas individuais e de bancada como 

“despesas discricionárias” (BRASIL, 2019a). 

Além disso, sequer deveria ser discutida a obrigatoriedade da execução do orçamento, 

uma vez que, conceitualmente, o orçamento se trata de uma autorização para gasto, e que, em uma 

situação ideal, há recursos suficientes para que todas as autorizações orçamentárias, atuais e 

pretéritas, sejam executadas. Contudo, o problema, apontado por Silva (2013), da escassez 

financeira para atender as autorizações financeiras em vigor no Brasil, incluindo os restos a pagar 

acumulados, deu impulso para que fosse implantado aqui o modelo impositivo de orçamento para 

as emendas individuais, por meio da Emenda Constitucional nº 86/2015, bem como para a 

promulgação da EC nº 100/2019, que estendeu esse modelo impositivo para as emendas de 

bancada, e da EC nº 102/2019, que instituiu uma espécie de “orçamento impositivo soft” para as 

demais despesas da LOA, no âmbito da União. 

Para concluir, não é possível afirmar que a chegada da EC nº 86/2015 representou um 

reforço na independência do Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo, considerando que, 

de acordo com Bittencourt e Silva (2019), o modelo "impositivo das emendas" representa uma 

ameaça à independência dos Poderes e ao papel do Legislativo. Com esse modelo, o Parlamento 

abdica de sua prerrogativa constitucional de deliberar sobre o orçamento - portanto, de deliberar 

sobre todo o programa de trabalho do governo. Assim, os parlamentares abrem mão de decidir a 

alocação de toda a ação da União e do exercício regular de seu poder-dever de fiscalizar os atos do 
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poder público, em troca da garantia do desembolso de uma parcela pequena do orçamento, para 

com finalidade de atenderem seus interesses políticos individuais. Portanto, com o modelo 

impositivo de emendas orçamentárias, os parlamentares cedem ao Executivo a discricionariedade 

do gasto público em troca de uma expectativa maior de obterem retorno por intermédio dos projetos 

e benesses típicos das emendas individuais. 

Apesar disso, embora o percentual das emendas parlamentares individuais de caráter 

impositivo seja pequeno em relação ao total da LOA em cada ano, é de se ressaltar que o Brasil 

possui um alto índice de rigidez orçamentária, em que mais de 90% das despesas são obrigatórias. 

Assim, a margem de discricionariedade do Poder Executivo no orçamento público da União 

também é pequena, e o montante das emendas parlamentares individuais é relevante se for 

comparado com as despesas discricionárias do Executivo. Portanto, também é do interesse do 

Poder Executivo as emendas individuais sejam executadas, como uma forma de complementar as 

despesas sob sua responsabilidade, de modo a vinculá-las às suas políticas públicas.  

Em suma, a Emenda Constitucional nº 86/2015 buscou trazer condições para evitar a 

discriminação da execução das emendas individuais em função da posição político-partidária do 

seu autor, mas não eliminou a interdependência entre o Poder Executivo e o Legislativo, na 

construção do nosso presidencialismo de coalizão, de modo que o Poder Executivo ainda exerce o 

controle da liberação dos recursos orçamentários de interesse dos parlamentares como uma das 

suas ferramentas de barganha, segundo Abranches (2001), em troca da manutenção de uma 

coalizão que assegure a sua governabilidade e a aprovação dos projetos de seu interesse. 

Diante do cenário observado, é possível concluir que, no futuro, há uma tendência de 

acirramento da disputa por recursos do orçamento público entre Poder Executivo e Poder 

Legislativo na União, considerando a aprovação das Emendas Constitucionais nº 100/2019 e 

102/2019, bem como da EC nº 105/2019 - que autoriza a transferência de recursos federais a 

Estados, ao Distrito Federal e a Municípios mediante emendas ao projeto de lei orçamentária anual 

-, combinada com o teto de gastos da União, em vigor desde a EC nº 95/2016. O crescimento 

vegetativo das despesas obrigatórias no orçamento anual vem diminuindo gradativamente o 

percentual de recursos disponíveis para o Poder Executivo realizar investimentos, que são despesas 

discricionárias, considerando que o crescimento dos gastos deverá estar limitado à variação da 

inflação no ano anterior até o ano de 2036. Isso deve levar a um rearranjo na forma como o Poder 

Legislativo aloca os recursos orçamentários em suas emendas, pois o Poder Executivo poderá criar 
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limitações na livre alocação dos recursos, de modo que eles sejam destinados a ações 

governamentais que complementem a sua própria agenda. Ao mesmo tempo, o Poder Legislativo 

poderá fazer maior pressão para que o teto de gastos da União seja flexibilizado.  

De todo modo, é importante que o processo de alocação das emendas orçamentárias seja 

racional, de modo a buscar a melhoria da qualidade no gasto público em benefício de toda a 

sociedade. Nesse sentido, as emendas orçamentárias devem privilegiar as ações orçamentárias que 

busquem a ampliação ou o aperfeiçoamento das políticas públicas governamentais, de modo a dotá-

las de maior eficiência, eficácia e efetividade. 
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