
Nota Técnica
Nº 96 Abril de 2005

Reforma Orçamentária:

riscos e oportunidades



2

Orçamento

Abril de  2005

Reforma Orçamentária:
riscos e oportunidades

um regime republicano e democrático, é essencial a preservação de uma relação equilibrada
entre os Poderes, a qual, não se pode ignorar, perpassa o ciclo orçamentário. O orçamento
público constitui a expressão, através de lei, das decisões políticas de alocação dos recursos
públicos. O Legislativo, representando formalmente o povo, deve opinar, modificando
as propostas apresentadas pelo Poder Executivo. Desse modo, o orçamento público pode
tornar-se a peça de controle do gasto público que impede gastos não desejados, prioridades
diferentes das definidas e despesas em nível superior aos recursos previstos. Ao mesmo
tempo, ao cumprir a função de planejamento das despesas prioritárias, o orçamento
público representa escolhas políticas que afetam a vida do cidadão, pois receitas e despesas
não são neutras do ponto de vista distributivo.

A atuação do Poder Legislativo deveria permitir um acesso mais democrático aos
recursos públicos, garantindo que as políticas públicas atuassem de forma redistributiva,
em benefício da maioria dos cidadãos. Porém, vários problemas na elaboração e execução
do orçamento público podem reduzir sua transparência e desviá-lo de sua finalidade,
abrindo espaço para a corrupção e má gestão. No âmbito federal, já em 1993, a votação
de um orçamento ainda não totalmente fechado, sem que os parlamentares conhecessem
as emendas ou tivessem recebido o texto final, culminou na instalação de uma Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito, conhecida como CPI dos Anões do Orçamento,
resultando na cassação de onze deputados federais. Depois da CPI, foram criados vários
mecanismos para conferir maior transparência ao processo orçamentário. Contudo, muitos
problemas subsistem ainda hoje.

No início de 2005, a constatação de que o processo orçamentário federal necessitava
ser urgentemente aperfeiçoado levou à criação de uma Comissão Mista Especial que deverá
propor novas regras. Um estudo elaborado pelas consultorias técnicas da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização-CMO contém 38 sugestões, incluindo
medidas de curto prazo que poderiam ser implementadas com a alteração do Regimento
Interno e medidas que exigiriam mais discussão, como uma Lei Complementar de Finanças
Públicas e duas Propostas de Emenda Constitucional-PEC.

Do ponto de vista da sociedade civil, abriu-se uma oportunidade de mudança das
regras de jogo atuais. A sociedade civil poderá, neste momento, apresentar propostas
concretas que atendam ao interesse público, estabelecendo limites para a sanha
contingenciadora do Executivo que vem dilapidando políticas sociais, sem o menor
constrangimento, para promover superávits primários recordes. Há também oportunidade
de promover maior integração entre planejamento e orçamento, aumentar a transparência
e o controle sobre recursos públicos e coibir desvios de finalidade que caracterizam as
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tentativas de apropriação individual por razões políticas ou financeiras.

No entanto, a despeito do alcance estruturante da proposta inicial, há risco real de
que as mudanças venham a restringir-se ao mecanismo de contingenciamento e às regras
para apresentação de emendas parlamentares, contidas, na sua maior parte, no Regimento
Interno da CMO. Questões importantes, como a da elaboração de uma nova Lei de
Finanças Públicas, correm o risco de ser esquecidas, enquanto que outras, como a
desvinculação de despesas da educação e saúde, vem ocupando reiterada e
inoportunamente a agenda desta e de outras Comissões. Pior, há também risco de
retrocessos se, ao invés de estabelecer critérios claros para a alocação de gastos públicos
para todo o orçamento, a Comissão Mista Especial caminhar para um fortalecimento do
Poder Legislativo, pela via do orçamento impositivo, simplesmente invertendo a relação
de forças atual entre os Poderes e preservando desequilíbrios.

Para compreender, sob a ótica da sociedade civil, os riscos e as oportunidades
contidos nas mudanças propostas, é preciso recuperar o histórico dos problemas atuais.

1- Entendendo a origem dos problemas atuais

Um dos maiores problemas do processo orçamentário tem sido o desequilíbrio na
relação entre Executivo e Legislativo, até o momento marcada pelos excessos do primeiro.
Ao contrário do esperado, o Congresso Nacional pouco intervém no Projeto de Lei
Orçamentária Anual-PLOA enviado, pois o debate sobre emendas parlamentares restringe-
se quase totalmente a um “espaço” reservado pelo próprio Executivo para emendas, através
de uma utilização indevida da reserva de contingência1. Esta, que por determinação legal2

deveria destinar-se ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos, é inflada artificialmente e tratada como uma margem de negociação para que
os parlamentares aceitem não alterar o  PLOA, numa subordinação tácita do Legislativo ao
Executivo. O acordo político é usualmente fechado pelo relator do Orçamento.

Quando o Parlamento considera insuficiente o espaço da reserva de contingência
para a realização de emendas, tem sempre a prerrogativa de realizar reestimativas de
receita. O que se segue, então, é um jogo de culpas que em nada beneficia a sociedade. O
Executivo acusa o Congresso de inflar receitas, distribuir recursos inexistentes e pulverizar
despesas orçamentárias em iniciativas de interesse exclusivamente local. Este, por sua vez,
alega que nos últimos anos, confirmaram-se as reestimativas de receita promovidas durante
a tramitação do PLOA.3

Como o orçamento tem caráter autorizativo, funciona como um teto para os gastos,
permitindo que o Executivo execute valor inferior ao fixado. Rotineiramente, o Executivo
tem alegado falta de consistência fiscal da Lei Orçamentária Anual - LOA aprovada para
adotar, por decreto, medidas de contingenciamento que também ultrapassam a previsão
legal. A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF definiu que, passados dois meses de execução

1 Nos últimos anos, as LDOs tem destinado 1% da receita corrente líquida à reserva de contingência, para uso na apreciação do PLOA.
2 Lei Complementar nº 101/2000, art. 5º, III, b.
3  E que os erros ocorreram, no âmbito do Executivo, na superestimativa das receitas “não administradas” e na subestimativa das despesas
obrigatórias (em especial, despesas com pessoal e previdência). Vide GREGGIANIN, Eugenio, “Gestão orçamentária e fiscal:  o papel
do Congresso Nacional”, mimeo.
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financeira, deveria haver uma avaliação que comparasse a receita arrecadada com a prevista
e a despesa executada com os limites autorizados na LOA, indicando se haveria previsão de
não cumprimento das metas fiscais ao final do exercício. Caso houvesse essa previsão, a LRF
obrigava o contingenciamento, sendo esse cálculo refeito a cada dois meses, o que poderia
gerar, inclusive, o encaminhamento contrário, isto é, a recomposição das dotações iniciais.

Na prática, no entanto, o Executivo tem se afastado dessa determinação legal e
realizado contingenciamentos preventivos, no início do exercício, logo que a LOA é
publicada, e em volume visivelmente elevado, superior a 20% das despesas discricionárias.
O Executivo argumenta que o exagero inicial seria compensado por
descontingenciamentos posteriores. No entanto, essa prática gera dificuldades de
programação para os gestores, pois impede que seja iniciada a longa seqüência de
procedimentos necessários para realizar uma despesa (licitação, contratação, empenho,
etc.). Ao final do exercício, já não há tempo hábil para adotar esses procedimentos, o que
termina por refletir-se em baixa execução da LOA, além de gerar um acúmulo de “restos
a pagar”. Em conseqüência, o superávit primário tem sido superior àquele fixado pela Lei
de Diretrizes Orçamentárias-LDO.

A razão fundamental do contingenciamento preventivo está na utilização da
liberação de emendas parlamentares como moeda de troca, atendendo a conveniências
do governo e, freqüentemente, coincidindo com votações de seu interesse. Esse
mecanismo, aliás, abrange não só as emendas da LOA atual, mas também os “restos a
pagar” de exercícios anteriores, que constituem autêntico orçamento paralelo ao do ano
em curso. Consequentemente, embora também afete uma parcela do custeio, o
contingenciamento atinge principalmente os investimentos, que são objeto da maior parte
das emendas parlamentares, individuais ou coletivas.

A incapacidade do Congresso de assegurar o atendimento das emendas
parlamentares4 foi uma das explicações – talvez a principal – da eleição do Deputado
Severino Cavalcanti para a presidência da Câmara dos Deputados, com uma proposta
de atuação independente, que poderia configurar-se como um freio aos excessos do
Executivo. Nesse cenário, ganharam força todas as iniciativas reformistas, inclusive a PEC
22 que trata do orçamento impositivo, em tramitação no Senado desde 2000.

Embora a “rebelião legislativa” seja legítima, o que mais chama atenção é a ênfase
com que se defendem as emendas parlamentares, particularmente as individuais. Pode-se
dizer, então, que há dois orçamentos: um que interessa ao Executivo – o PLOA enviado,
outro que interessa ao Legislativo – as emendas. A pergunta relevante é o quanto os dois
orçamentos interessam à sociedade, isto é, ao interesse público.

Não parece razoável que o Legislativo renuncie tacitamente à sua função de opinar
sobre o orçamento na sua totalidade; são públicos os recursos orçamentários e alguém
precisa opinar sobre sua utilização, em nome do Povo.  Por outro lado, a tentativa de
preservação dos programas originais, pelo Executivo, tem sua razão de ser. O atual sistema

4 Dados da Consultoria de Orçamentos da Câmara, vide GREGGIANIN, op. cit., mostram que o Congresso Nacional aumentou os
investimentos na LOA até 2000, quando atingiram o nível máximo de R$ 6 bilhões. Em 2001 a 2002, os investimentos foram os
maiores na série, em termos absolutos e em % do PIB,
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político-partidário, com partidos políticos fracos e pouco definidos ideologicamente, faz
com que prevaleça, na composição do Congresso Nacional, a representação individual.
Para garantir sua sobrevivência política, uma parte dos parlamentares dá curso a uma
agenda legislativa de cunho corporativo  e paroquial, que também não atende ao interesse
público. Com relação às emendas, que assumem a forma de transferências voluntárias,
GREGGIANIN 5 afirma: “O uso político e discricionário na elaboração e execução dessas
transferências não é condizente com os princípios republicanos fundamentais de igualdade
e cidadania, ou com o princípio de impessoalidade na administração pública.”

A Reforma Orçamentária não terá a capacidade de, sozinha, alterar esse quadro.
Seria preciso que os partidos fossem mais fortes e ideologicamente mais definidos – uma
missão para a Reforma Política – para que as emendas ao orçamento pudessem ser também
mais representativas dos anseios da sociedade. Mas é preciso fazer na Reforma
Orçamentária os avanços possíveis e, acima de tudo, evitar retrocessos. Consideramos um
retrocesso a eventual aprovação do orçamento impositivo que vise acomodar interesses
eleitoreiros de alguns parlamentares e  facilitar a liberação de emendas pessoais, em vez
de assegurar a execução das políticas públicas universais. Se as regras atuais não atendem
à sociedade civil, tampouco estas atenderiam.

O ideal seria que a maior parte das dotações orçamentárias fosse alocada e gasta
com base em critérios públicos, pré-definidos, para distribuição dos recursos, com
transparência e sem espaço para ingerência política. A Constituição Federal6 havia
estabelecido que a LOA deveria diminuir desigualdades inter-regionais “segundo o critério
populacional”. No entanto, essa disposição não foi regulamentada e, hoje, a discussão
restringe-se à apresentação de emendas de bancada estadual ou regional, quando são
definidos regionalmente os investimentos considerados essenciais para o desenvolvimento
da infra-estrutura econômica e social da maior parte dos estados.

Mesmo quando se tem buscado regionalizar as despesas, isso não ocorre de forma
transparente, nem no PPA, onde são preponderantes as alocações nacionais, nem na LOA,
onde também não há detalhamento por estado e município. Na execução financeira e no
contingenciamento, a transparência é ainda menor pois, além de não tornarem pública a
distribuição regional, os cortes são realizados por Ministério ou órgão, e não por programa,
subvertendo toda a lógica que teria orientado as políticas públicas. Desse modo, não se
sabe, nem antes, nem depois, onde são gastos os recursos. Esses procedimentos deixam
muitas dúvidas sobre os critérios técnicos da alocação de recursos públicos e abrem margem
para todo o tipo de negociação política utilizando as alocações e liberações como moeda de
troca. A maior prejudicada é a sociedade que, assim, não vê serem perseguidos os objetivos
das políticas públicas de um modo geral, nem reduzidas as desigualdades inter-regionais.

É claro que a proposta de orçamento impositivo não foi a única tentativa de alterar
a relação de forças entre os Poderes no processo orçamentário. Para evitar que os cortes
pudessem ser discricionários, a LRF já havia exigido que o contingenciamento fosse realizado
de acordo com critérios previamente definidos na LDO7. Essa inovação, no entanto, acabou

5 Vide GREGGIANIN, op. cit.
6 rt. 165, parágrafo 7º.
7 Lei Complementar nº 101/2000, art. 4º, I, b.
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tendo pouco efeito prático, pois os dispositivos inseridos na LDO8 pelo Congresso para
reduzir a margem de discricionariedade foram vetados pelo Poder Executivo.

Estes são exemplos de como a tramitação de todas as  peças do ciclo orçamentário
- Plano Plurianual-PPA, LDO e LOA - está contaminada pelo mesmo tipo de subordinação
do Legislativo ao Executivo, dificultando inclusive uma maior integração entre
planejamento e orçamento. O aspecto mais relevante refere-se à dissociação entre o debate
sobre orçamento e as questões de política econômica. Contrariamente ao objetivo original,
as metas de resultado primário propostas pelo Executivo muitas vezes sequer chegam a
ser discutidas no Congresso; e quando são, como ocorreu no episódio da tramitação do
PPA 2004-2007, o Executivo reage fortemente. Nesse caso em particular, que constitui
excelente exemplo, a articulação política do Executivo culminou na derrubada do relator,
o Deputado Roberto Saturnino (PT/RJ) e sua substituição pelo Deputado Sibá Machado
(PT/AC), simplesmente porque o parlamentar ousou discutir uma redução gradual das
metas de resultado primário. O novo relator manteve a proposta encaminhada pelo
Executivo, sem alterações.

Nesses termos, ficam à margem do Congresso Nacional as discussões sobre o nível
de endividamento, a taxa de juros, real e nominal, e os principais parâmetros
macroeconômicos (inflação, massa salarial, câmbio e crescimento econômico), que são
tomados como dados no orçamento. E, principalmente, ficam à margem do Congresso
Nacional as discussões de fundo sobre política econômica. Na área econômica do governo,
argumenta-se que ao Congresso Nacional não compete discutir política monetária, nível
de juros e controle da inflação, questões consideradas excessivamente “técnicas”. Essa
postura do governo interdita o debate.

Ocorre que todas as decisões de política econômica refletem-se no tamanho do
orçamento possível, que passa a ser também um dado. O exagero de dosagem na fixação da
meta de resultado primário trata os gastos sociais como políticas de segunda classe, prática
que, aliada a problemas gerenciais e ao contingenciamento preventivo, termina por
comprometer a execução de todas as políticas públicas. Esta questão, embora seja central,
também não deverá ser tratada na Reforma Orçamentária pois, por envolverem um nível
elevado de discricionariedade, decisões de política econômica não devem ser objeto de lei.

Aliás, a Reforma Orçamentária, ainda que necessária, tem um alcance  bastante
limitado. Em termos percentuais, sobram menos de 10% do orçamento se descontadas
todas as despesas rígidas (juros, transferências constitucionais para Estados e Municípios,
pessoal, previdência, vinculações constitucionais e legais, inclusive para educação e saúde).
O risco para a sociedade civil, neste aspecto, refere-se justamente a uma eventual
desvinculação constitucional para educação e saúde. Uma reclamação cada vez mais
freqüente da área econômica do governo refere-se a um “excesso de vinculações”, que
dificultaria a gestão dos recursos orçamentários e reduziria o espaço para
contingenciamento. A medida que a despesa com juros aumenta, na tentativa de manter
estável a relação dívida/PIB, aumenta a sanha arrecadatória e contingenciadora do

8 Artigos 5º e 73 da LDO/2005, que previam a remessa à CMO de relatórios de avaliação, por órgão, dos efeitos dos decretos de
limitação de empenho, informando os percentuais de limitação aplicados aos programas, em cada unidade orçamentária.
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governo, ameaçando inclusive conquistas sociais históricas. Isto só mostra o quanto é urgente
também desinterditar o debate sobre política econômica.

Mesmo tendo em conta as limitações da Reforma Orçamentária, há consenso em
torno da falência do atual sistema de alocação de recursos públicos e da necessidade de
mudanças. Mas, que mudanças ? E o que elas representam para a sociedade civil ?

A seguir, são analisadas em blocos as medidas propostas pela PEC 22/2000 e pelo
estudo elaborado pelas consultorias técnicas da CMO, bem como seus desdobramentos
no relatório do Deputado Ricardo Barros (PP-PR).

2- Orçamento impositivo ou autorizativo ?

2.1. A PEC 22/2000

Uma das propostas de alteração das relações entre Poderes no âmbito orçamentário
refere-se à PEC 22, de 2000, de autoria do Senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-
BA), em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania- CCJC. O Senador
César Borges (PFL-BA), o sétimo relator a assumir a matéria desde o início de sua
tramitação na CCJC, emitiu parecer favorável. Atualmente, estão sendo apreciadas
algumas emendas apresentadas pelo Senador Aloísio Mercadante (PT/SP) e realizadas
audiências públicas.

O art. 165-A da PEC 22 impede que o Executivo decida unilateralmente realizar
cortes orçamentários. Pela proposta, a programação da LOA passaria a ser de execução
obrigatória, sob pena de crime de responsabilidade. O Presidente da República, para
não realizar determinadas despesas, teria que solicitar uma autorização ao Congresso até
120 dias do fim da sessão legislativa, justificando as razões técnicas, econômico-financeiras,
operacionais ou jurídicas. A qualquer tempo, poderia solicitar a autorização nos casos de:
perdas de receita, calamidade pública e estado de guerra. A solicitação tramitaria em
regime de urgência e o Congresso teria até 30 dias para decidir aprovar ou não. Expirado
esse prazo, passariam a valer os cortes propostos pelo Executivo. A vigência seria a partir
do primeiro dia útil do segundo ano subsequente à publicação da PEC.

Um dos aspectos que tem sido objeto de crítica à PEC 22 diz respeito a uma
alegada inconstitucionalidade. O argumento é que o texto estaria colidindo com o texto
constitucional por interferir na competência privativa do chefe do Poder Executivo para
exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal
(art. 84, II, da CF)9. Por esse argumento, a execução orçamentária seria uma “função
administrativa outorgada originalmente ao Executivo para ser exercida com autonomia e
independência”, não podendo ser objeto de emenda constitucional sob pena de atingir a
separação de poderes, uma cláusula pétrea (art. 60, §4.º, III, da CF).

O mais estranho nesse posicionamento crítico é a tentativa de considerar a execução
orçamentária uma função administrativa, como se o orçamento público não fosse ele

9 Esse argumento consta do parecer contrário aos Projetos de Lei Complementar nº 87, de 2003, e nº 218, de 2004, que pretendiam
alterar o art. 9º da LRF para tornar impositiva a execução orçamentária da União, vedando o contigenciamento de dotações orçamentárias,
salvo mediante prévia autorização legislativa, e obedecidos os parâmetros, critérios, prazos e procedimentos previstos na LDO.

Abril de 2005
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próprio objeto de deliberação pelo Legislativo. Se entendermos que a função do orçamento
está estritamente relacionada ao Legislativo, qualquer disposição sobre o orçamento e sua
execução pode ser objeto da Constituição e das leis, como aliás já o fazem a LRF e a Lei
4.320/64*.  A argumentação parece pretender evitar a aprovação de matéria que
desagrada o Executivo, por reduzir sua discricionariedade e seu poder de alocação de
recursos públicos. Este poder excessivo, no entanto, é precisamente razão de afronta ao
Legislativo e de invasão de suas competências. A instituição de critérios claros para o
contingenciamento, neste sentido, contribuiria para a necessária preservação da
independência dos Poderes.

Para além da discussão sobre constitucionalidade, o Senador Aloísio Mercadante
(PT/SP) apresentou quatro emendas à PEC 22/2000:

a) as disposições relativas ao orçamento impositivo seriam cumpridas de forma
progressiva, nos prazos fixados por lei complementar;
b) os projetos do PPA, da LDO e da LOA e de créditos adicionais seriam
apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma dos seus regimentos;
c) as normas da PEC seriam aplicadas também aos Estados, Distrito Federal e
municípios; e
d) o detalhamento dos gastos não seria por unidade da federação.

A primeira emenda, que remete a lei complementar a fixação de prazos para entrada
em vigor das normas de orçamento impositivo, parece ter um caráter meramente
postergatório. São bem conhecidas as dificuldades de tramitação da lei complementar de
finanças públicas que deveria dispor sobre a elaboração e os prazos das peças do ciclo
orçamentário. Se essa lei não é logo aprovada – e é provável que não o seja rapidamente,
pois os temas são complexos – a disposição fica sem regulamentação de prazo e torna-se,
na prática, inaplicável. Diga-se, de passagem, que a própria PEC 22 estabelece que o
início da vigência não será imediato, mas a partir do segundo ano subsequente à
publicação, o que põe por terra as dificuldades operacionais alegadas.

A segunda emenda, mais complica que soluciona os problemas de tramitação
orçamentária. A CMO, prevista no art. 166 da Constituição Federal, permite a aprovação
rápida das peças do ciclo orçamentário – PPA, LDO e LOA – e, por ser permanente,
funciona como um núcleo fiscalizador no Congresso. Sem o sistema bicameral, os projetos
precisariam tramitar nas comissões e no plenário das duas casas, o que poderia gerar atrasos
na tramitação, comprometendo a aprovação das leis até o final do exercício. Não é pelo fato
de reconhecer-se que as regras atuais tem problemas, que a CMO deveria ser extinta; ao
contrário, é útil que haja mais e melhores regras e restrições para o processamento de emendas
e a aprovação de matéria orçamentária. A CMO cumpre, inclusive, um papel importante
de compatibilização geral entre receitas e despesas que não poderia estar afeto a comissões
temáticas ou relatores setoriais, nem tratado separadamente pelas duas casas.

A terceira emenda, que trata de aplicar as regras à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos municípios tem bastante racionalidade no que diz respeito ao orçamento
impositivo, mas apresenta alguns problemas no que se refere aos prazos orçamentários.

Abril de 2005

* Trata-se da Lei de Finanças Públicas em vigor. Por ser de 64, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 165
§ 9º.
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De fato, a Constituição Federal deve estabelecer as “normas de pré-ordenamento”, que
serão depois detalhadas pela legislação infra-constitucional. Contudo, não convém que
os prazos orçamentários propostos pela PEC 22 sejam aplicados igualmente à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos municípios.

De início, deve-se observar que já há alguns problemas na aplicação dos prazos
propostos pela PEC 22 para a União, pois amplia-se muito o prazo das discussões no
Legislativo e reduz-se o prazo para elaboração no Executivo, o que tenderia a comprometer
a qualidade dos projetos encaminhados. É natural que aquele que concebe e elabora um
projeto tenha mais tempo para execução dessa tarefa, obviamente mais complexa, que
aquele que analisa o projeto encaminhado. O caso mais grave refere-se ao PPA, cujo
projeto, de acordo com a PEC 22, passaria a ser encaminhado até o final do mês de abril.
Considerando a possibilidade de alternância no poder, é inviável que uma equipe recém-
empossada consiga elaborar uma peça com a complexidade requerida nesse prazo. Além
disso, o prazo proposto elimina a possibilidade de participação da sociedade civil no
processo de planejamento, tarefa também intrincada, como se constatou nos Fóruns
Estaduais realizados em 2003 e nas demandas para ampliação dessa participação.

A exiguidade do prazo também torna inviável o encaminhamento do projeto de
LDO até 20 de fevereiro. Além disso, pela proposta, o projeto da LDO seria entregue
antes do projeto do PPA, o que não seria desejável tendo em vista o caráter superordenador
das peças do ciclo orçamentário - PPA, LDO e LOA. É bem verdade que hoje os projetos
de LDO e de LOA acabam sendo elaborados sem que esteja aprovado o PPA, mas o
desejável seria que a norma corrigisse essa distorção, ao invés de aprofundá-la.

Além disso, visando a integração de um sistema de planejamento nacional, a PEC
22  deveria estabelecer prazos diferenciados e paulatinamente superiores para o envio
dos projetos de lei pelos governos estaduais e municipais. Recomenda-se que haja uma
hierarquia nos prazos das LDOs, da maior para a menor esfera de governo, o que facilitaria
a utilização de informações do orçamento federal, relativas a transferências, nos orçamentos
estaduais e municipais. Alternativas à emenda proposta pelo Senador Aloísio Mercadante,
então, seriam ou uma adequação dos prazos da PEC 22, ou a simples supressão desse
dispositivo, para que essa questão viesse a ser tratada na Lei de Finanças Públicas.

A quarta emenda propõe retirar a expressão “unidade da federação”. Vai na
contramão do esforço da PEC 22 de propor que sejam detalhados os gastos na LOA, por
unidade da federação, com o objetivo de reduzir as desigualdades inter-regionais. Na
justificativa da emenda, alegam-se dificuldades operacionais para incluir os mais de 5.560
municípios. Ocorre que as principais causas de desvios de recursos orçamentários são
justamente a ausência de critérios claros para alocação no orçamento e a pouca
transparência do gasto. Então, ainda que essa medida exija ajustes operacionais, seu mérito
já a justificaria. Ao definir no orçamento quais serão os municípios beneficiados, evita-se
que a alocação seja objeto de barganha política. Ao estender a regionalização para a
execução financeira, aumenta o poder de controle social sobre os gastos, porque a sociedade
passa a ter condições de saber onde o recurso deve ser gasto e verificar se, de fato, isso está
ocorrendo.
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2.2. As propostas na Comissão Mista Especial

Também a Comissão Mista Especial propõe mudanças relacionadas à proposta de
“orçamento impositivo”. Diferentemente da PEC 22, a proposta inicialmente apresentada
pelo então Deputado Paulo Bernardo seria de que a execução se tornasse obrigatória
apenas caso a meta fiscal nominal prevista fosse atingida, vedando-se qualquer alteração
de meta sem autorização da LDO. Paralelamente, na tramitação da LDO, seria dada
maior ênfase à meta de resultado nominal, em contraposição à meta de resultado primário,
incentivando-se uma discussão mais ampla sobre a taxa de juros e outros fatores que
afetam o endividamento. Uma das vantagens seria que, neste caso, não haveria necessidade
de alterar a LRF, evitando-se dar curso a pressões potencialmente mais devastadoras para
as finanças públicas. Além disso, é bem vinda a iniciativa de questionar a política econômica
e seus pilares - os aumentos recorrentes da carga tributária e da taxa de juros -, sem o que
o debate perde consistência.

Outra vantagem seria que esse caminho não estaria apenas procurando evitar os
cortes, mas estabelecer critérios claros para sua realização, bem como para a distribuição
de créditos na LOA. As sugestões vão no sentido de conter o poder discricionário do
Executivo através de mudanças na LDO, com a definição de critérios para o
contingenciamento. Além disso, seria definido um percentual mínimo obrigatório da
execução de dotações provenientes de emendas parlamentares, com distribuição equânime.
As sugestões de critérios que foram inicialmente propostas para serem discutidas pela
Comissão Mista Especial, são as seguintes:

a) definição no PPA ou em leis específicas de critérios para regionalização dos
recursos destinados a transferências voluntárias, com fórmulas  que atendam critérios
populacionais;
b) definição em lei de exigências mínimas para transferências voluntárias10;
c) definição de percentual mínimo obrigatório da execução de dotações
parlamentares, com distribuição equânime;
d) estabelecimento de critérios e fórmulas na LDO que reduzam o poder
discricionário no contingenciamento;
e) fixação de prazo nos decretos de contingenciamento para que se dê
publicidade à programação limitada pelos mesmos;
f ) apresentação de relatórios setoriais sobre o contingenciamento.

Embora a maior parte das medidas propostas esteja na direção correta, há dúvidas
sobre o que poderia ser tratado através de emenda constitucional e o que deveria ser
remetido à Lei de Finanças Públicas. No mérito, para além do debate sobre a importância
de emendas individuais versus coletivas, é mesmo fundamental que sejam adotados critérios
públicos, pré-definidos, para distribuição dos recursos, seja no orçamento proposto pelo
Executivo, seja nas emendas propostas por parlamentares.

A PEC 22/2000 já tratava, em parte, da definição de critérios ao propor que
fossem detalhados os gastos na LOA, por unidade da federação, com o objetivo de reduzir

10 Foram mal-sucedidas as tentativas de imposição de critérios na LDO (Art. 72 da LDO/2004) para a realização de transferências
voluntárias.
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as desigualdades inter-regionais. No entanto, as resistência à mudança, expressas na quarta
emenda do Senador Aloísio Mercadante, só vem mostrar que, para além da definição de
critérios, sempre útil, a aplicação das regras exigirá um verdadeiro choque de transparência,
de modo a tornar pública a localidade onde está sendo realizada uma despesa ou que é
beneficiada por uma transferência, principalmente quando a despesa envolve mais que
uma região, estado ou localidade. Assim, Estados e municípios poderiam receber repasses
diretos de verbas, sem espaço para ingerência política. Isto, no entanto, exigiria que a
regionalização fosse estendida a todas as peças do ciclo orçamentário e à execução financeira
e ao controle, algo mais abrangente que as medidas listadas acima. Para tanto, seria preciso
dar um passo a mais na classificação da despesa, que passaria a incluir um componente
regional, além de promover a abertura do Sistema Integrado de Administração Financeira
- SIAFI e do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN.

 3- Alterações regimentais do processo orçamentário

A abrangência e a complexidade das questões propostas à Comissão Mista Especial
fez com que se optasse por tratar, inicialmente, as alterações da Resolução nº 01/2001,
que condicionam a organização da CMO, tarefa urgente tendo em vista os prazos do
ciclo orçamentário. A opção parece adequada, desde que os trabalhos não fiquem
restritos às questões regimentais. Além da PEC 22 já discutida, a reestruturação do
processo orçamentário deveria envolver pelo menos uma lei complementar prevista na
Constituição para disciplinar a elaboração e o controle de orçamentos públicos da
União, Estados e municípios (em substituição à Lei 4.320, de março de 1964), uma
Resolução do Senado Federal, fixando limites para a dívida da União, e dois projetos
de lei: um estabelecendo limites para a dívida mobiliária da União (PL 3431/00) e
outro instituindo o Conselho de Gestão Fiscal (PL 3.744/00). A Resolução do Senado
e os projetos de lei fazem parte da regulamentação da LRF, ainda não concluída. Há
também a possibilidade de uma PEC do controle externo, caso se decida redefinir
papéis e critérios de escolha dos membros dos Tribunais de Contas. Esperemos, então,
que o prazo de funcionamento da Comissão, já prorrogado para 13 de maio não seja
um obstáculo ao tratamento dessas questões estruturantes.

Dentre as alterações regimentais propostas11, comentaremos apenas as mais
importantes do ponto de vista da sociedade civil. A Comissão propõe redefinir a
composição da CMO, mantendo a proporcionalidade atual entre Câmara e Senado, e
descentralizando poderes do Relator Geral para Comitês permanentes e Comissões
Temáticas permanentes.

Nos caso dos Comitês permanentes – de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução
Orçamentária; de Avaliação da Receita; de Avaliação das Informações Encaminhadas pelo
Tribunal de Contas da União; e de Acompanhamento da Elaboração Orçamentária -, a
mudança visa preservar o equilíbrio orçamentário, separando competências decisórias, hoje
reunidas na CMO, para que se possam confrontar interesses intrinsecamente contraditórios
como, por exemplo, a estimativa da receita e o atendimento da despesa. Além disso, permite

11 Utilizando como base o relatório do Deputado Ricardo Barros (PP/PR), de 13 de abril de 2005.
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também que todo o conjunto de leis com impacto na receita, na despesa e no endividamento
público seja compatibilizado com o processo orçamentário.

No caso das Comissões Temáticas permanentes, cria-se a possibilidade de
aprofundar as discussões sobre o mérito da despesa em ambas as Casas, razão pela qual
abre-se sua participação nas audiências públicas a serem realizadas com representantes
da Fazenda, da área de Orçamento e dos demais ministérios relacionados às áreas temáticas.
Seriam também realizadas audiências públicas bimestrais com os ministros da Fazenda e
do Planejamento pelos Comitês Permanentes.

Nada a opor com relação ao aumento de poder dos Comitês permanentes e das
Comissões Temáticas permanentes. A distribuição de poder reduz espaço para corrupção e
emendas paroquiais e favorece a discussão de mérito do orçamento no lugar mais adequado.
Contudo, nesse contexto, pouca atenção é dispensada ao PPA, já que o relatório propõe
que o projeto do PPA seja analisado por um único relator e sem debate nos Comitês e
Comissões. Entendemos que o ideal, visando um fortalecimento do processo de
planejamento, seria que os mesmos Comitês e Comissões que analisam o PLOA, analisassem
também o projeto de PPA, com prazos que permitissem a continuidade das discussões.

Por outro lado, parece adequada a determinação de que não sejam admitidas emendas
ao Anexo de Metas e Prioridades da LDO que se refiram a ações não constantes do PPA; a
mesma exigência deveria ser estendida à LOA, que não poderia deixar de atender às
prioridades estabelecidas no Anexo de Metas e Prioridades da LDO. Esta seria uma forma
de valorizar o papel específico de cada um desses instrumentos no ciclo orçamentário.

Também chama atenção, nas audiências públicas, a ausência da sociedade civil.
Entendemos que o exercício da democracia não deve resumir-se à atuação dos
representantes eleitos. A sociedade civil deseja participar do debate orçamentário junto
aos parlamentares, de forma direta. Em 1996 e 1997, a CMO chegou a ensaiar um
processo participativo, promovendo reuniões regionais para debater os investimentos
previstos, no PLOA, para cada Estado, com participação de governadores, secretários,
parlamentares da bancada estadual e representantes da sociedade local. Essa experiência
poderia ser aproveitada e ampliada. Além disso, as audiências nos Comitês permanentes
e nas Comissões Temáticas permanentes deveriam incorporar a participação direta da
sociedade civil nas audiências públicas, tanto na fase de discussão do PPA, LDO e LOA,
como na fase de monitoramento da execução orçamentária.

A respeito do monitoramento, aliás, seria oportuno fortalecer a discussão sobre as
metas fiscais e o contingenciamento (atos de limitação de empenho e movimentação
financeira). O relatório contém algumas disposições para o Anexo de Metas e Prioridades,
mas é silente no que se refere ao Anexo de Metas Fiscais. A análise dos relatórios referentes
ao contingenciamento e à execução de um modo geral apenas consta entre as competências
da CMO. Entendemos que a CMO deveria ter competência para sustar decretos de
contingenciamento que ultrapassassem os limites impostos pela LRF e pela LDO.

O relatório também propõe modificações no número e na espécie das emendas
parlamentares. Pela proposta, seriam extintas as emendas de bancada regional, as emendas de
bancada estadual passariam a ser 05 no máximo, as emendas das comissões permanentes
passariam a ser 02 para cada comissão e as emendas individuais ao PLOA seriam elevadas para
3012. Não parece razoável que as emendas individuais sejam aumentadas para trinta, enquanto

Abril de 2005



13

Orçamento

as emendas de comissão são reduzidas para 02 para cada comissão. Aliás, nem razoável, nem
condizente com o objetivo de ampliar a participação das comissões, fortalecendo a discussão
do mérito das despesas; não há sentido em incentivar as discussões nas Comissões e, ao mesmo
tempo, reduzir sua possibilidade de apresentar emendas. A respeito do papel histórico
desempenhado pelas emendas individuais, GREGGIANIN13 afirma:

“O processo histórico da atuação do Poder Legislativo na lei orçamentária levou à
exacerbação do uso de iniciativas individuais, cuja finalidade é o atendimento da
base eleitoral. Num primeiro momento, após a Constituição de 1988, não havia
qualquer restrição quanto ao número ou ao montante de emendas que poderia
ser aprovado. Nos anos seguintes, limitaram-se as mesmas em 50 emendas por
parlamentar, sem restrição de valor. A Resolução nº 02/95, ao tempo que
considerava as emendas coletivas prioritárias, reduziu o número de emendas
individuais para 20 e restringiu o valor global dessas.

A emenda coletiva, pela sua maior representatividade, foi concebida como
instrumento de conciliação e concentração de iniciativas em torno de projetos de
grande porte ou ações relacionadas a políticas públicas setoriais e regionais. Os valores
aprovados para as emendas coletivas, ao contrário das individuais, não são limitados.
A avaliação das emendas coletivas, no modelo da Resolução nº 02/95, deveria levar
em conta a importância e a situação de cada obra ou ação, observados custos e
cronograma, à luz do plano plurianual. Quanto às emendas individuais, a Resolução
n° 02/95 firmou a necessidade de limitação do número de iniciativas e do valor
concedido, como forma de evitar, pela pluralidade de atores e dispersão de interesses,
fragmentação das políticas públicas e acirramento de interesses locais.”

Nesse sentido, então, o relatório representa um grande retrocesso, pois são as
emendas individuais que apresentam maior chance de terem cunho paroquial. A solução
para essa distorção, no entanto, não se resume a aumentar as emendas de comissão e
reduzir as individuais porque também emendas coletivas podem destinar-se a atender
interesses locais. De acordo com GREGGIANIN14, a tendência recente de redução do
número de emendas parlamentares individuais poderia ser explicada pela concentração
em algumas ações ou municípios e pelo aumento de emendas com localização indefinida,
o que daria maior flexibilidade para a escolha no momento da execução orçamentária.
Esse aspecto está relacionado com o uso das emendas parlamentares como moeda de
troca, a que já nos referimos. O que mais incomoda é a falta de critérios para realização
das emendas, de uma definição clara das prioridades e escolhas efetuadas  e de critérios
públicos e impessoais para a execução financeira, abrindo margem para negociações
políticas que pouco beneficiam o interesse público.

Uma solução mais definitiva para este problema passaria pelo fortalecimento
da LDO, cuja função é justamente o estabelecimento de critérios, e também pelo
fortalecimento dos partidos políticos. Contudo, mesmo reconhecendo que essa dimensão
ultrapassa os limites de reformulação do Regimento Interno, entendemos que este poderia,
ao menos, ampliar os recursos disponíveis para utilização mais criteriosa. O relatório prevê
uma reserva específica de até 10% dos recursos adicionais reestimados destinados a
12 Essa proposta coaduna-se com aquela inicialmente encaminhada pelo então Deputado Paulo Bernardo que ampliava as emendas

individuais, mas está na contramão da emenda do Senador Aloizio Mercadante à PEC 22, que propunha acabar com as emendas de
bancada e as regionais, reforçando as de comissão.

13 Ver GREGGIANIN, op. cit.
14 Ver GREGGIANIN, op. cit. Ver também HELENA, Eber Zoehler Santa, “Emendas coletivas partilháveis”.

Abril de 2005



14

Orçamento

despesas discricionárias, com a finalidade de reduzir desigualdades regionais. Não só esse
percentual deveria ser elevado, como também os critérios para seu uso deveriam ser mais
claros, ou pelo menos, o relatório deveria determinar que os pareceres dos relatores do
PPA e da LDO contivessem os critérios e fórmulas visando promover uma distribuição
mais justa e imparcial. O processo orçamentário deve garantir que os recursos públicos
sejam direcionados às áreas mais carentes, do ponto de vista nacional ou regional.

Nesse sentido, parece adequada a determinação do relatório de que as emendas
coletivas só possam versar sobre projetos de grande vulto (conforme definido no PPA -
geralmente acima de R$ 10,5 milhões) ou sobre despesas obrigatórias - conforme rol da
LDO - e que não possam versar sobre ações genéricas passíveis de serem desdobradas em
obras distintas durante a execução. Assim também é adequada a determinação de que a
emenda de bancada para um projeto de grande vulto receba, nos anos seguintes, emendas
até que o projeto esteja concluído.

Um aspecto preocupante do relatório é a criação da emenda de renúncia de
receita. Se a intenção era cancelar despesas para compensar impacto de projeto de lei que
ainda vá entrar em vigor e do qual decorre renúncia de receita, essa intenção deveria
ficar mais clara. Como está, o texto abre margem para aumento da renúncia de receita
pelo Congresso Nacional, inclusive sem explicitar o atendimento de exigências
constitucionais e legais, como as da LRF. É conhecida a falta de transparência da renúncia
e qualquer aumento deveria ser evitado. Melhor seria se, na Comissão Mista Especial,
fossem discutidas sugestões no sentido de disciplinar o excesso de arrecadação, pois o
governo tem preferido pedir créditos adicionais, e nem sempre nos programas que
sofreram os cortes, ao invés de desbloquear os recursos represados. Além disso, seriam
bem-vindas iniciativas no sentido de conter a sanha arrecadadora do Executivo15.

15 A exemplo da PEC 22/2000 que propõe que não constem, nem do PLOA, nem do autógrafo  encaminhado para sanção, receitas
condicionadas, isto é, receitas cujas leis que as autorizem tenham início de vigência posterior à data final de encaminhamento do PLOA
ou do autógrafo, respectivamente.
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