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Resumo 

 Este trabalho tem como foco as regras vigentes no período 2011-2013 para o 

processo orçamentário e ainda conceitos técnicos inerentes ao orçamento, alguns 

mais complexos, mas que têm extrema relevância para o entendimento dos dados 

disponibilizados pelos sites institucionais dos poderes e suas interpretações. 

Considerando-se verdadeiro que a ação estratégica dos atores envolvidos no processo 

orçamentário possa gerar impactos sobre outras esferas (como a legislativa e a 

eleitoral) torna-se necessário analisar as regras do processo orçamentário e quais suas 

implicações. São analisados aqui alguns dos argumentos e das evidências mostradas 

pela literatura em torno do tema, procurando-se ainda testá-las. Observando as 

emendas parlamentares ao orçamento e sua execução é possível compreender melhor 

as relações entre o Executivo e o Legislativo dentro do sistema político brasileiro. 

Pretende-se demonstrar que existem indicativos de que a execução do orçamento 

pode ser interpretada como uma ferramenta estratégica, mas sua comprovação a 

partir dos dados não é tão evidente e demanda muita cautela. Por isso ainda são 

possíveis muitos estudos, maiores aprofundamentos e novas interpretações em torno 

do orçamento brasileiro.       

Palavras-chave: execução orçamentária; emendas individuais; emendas coletivas; 

coalizão multipartidária; disciplina partidária; pork barrel.   
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Capítulo I – Introdução 

No cenário de presidencialismo de coalizão brasileiro com algumas 

características de um governo parlamentarista (ABRANCHES, 1988) e, sobretudo, com 

o grande poder legiferante outorgado ao Executivo, é de extrema relevância estudar as 

relações estabelecidas entre este poder e o Congresso Nacional na arena Legislativa. 

Parte da literatura corrente, nas análises do cenário político brasileiro, coloca o 

Executivo como possuindo poderes e prerrogativas que lhe dão preponderância para 

elaborar e implementar sua agenda (RENNO, 2006). De outro lado, pode-se 

argumentar que essa preponderância é relativa e que, antes de tudo, se presta a 

fornecer instrumentos legais ao Executivo, de modo que este possa articular sua base 

de apoio no Congresso necessária à continuidade das políticas públicas, às alterações e 

elaborações de normas legais; ou seja, o cenário político brasileiro contaria com as 

ferramentas necessárias a adequada manutenção da ordem econômica e da 

estabilidade política (LIMONGI, 2006 e SANTOS, 2003).  

Atualmente, muito se fala nas reformas necessárias para o sistema político 

brasileiro e o fortalecimento da democracia. Entre outras coisas, discutem-se reformas 

eleitorais (financiamento de campanha, lista aberta ou fechada e voto distrital, por 

exemplo), os casos de corrupção deflagrados recentemente e (relacionado ao tema 

tratado aqui) o orçamento impositivo. No cerne desses debates e dos estudos feitos 

nessas áreas está um aspecto óbvio, mas nem sempre tão evidente: o de que as 

“regras do jogo” importam e, sobretudo, importam para o uso estratégico que os 

atores fazem dos recursos disponíveis.     

 A aprovação e execução do orçamento têm sido apontadas como uma arena 

em que o Executivo pode usar sua preponderância para conseguir apoio parlamentar 

no Congresso. Portanto, as instituições do processo orçamentário brasileiro indicariam 

uma ferramenta de que o poder Executivo dispõe, frente aos outros poderes, para 

atingir seus objetivos, cumprir suas preferências e ainda manter a governabilidade.  

 Nessa perspectiva, o Executivo seria capaz de prover interesses dos 

parlamentares em troca de seu apoio político nas matérias legislativas de interesse do 

Presidente. As relações que se estabeleceriam com as normas vigentes, permitiriam 

que ambos o Executivo e o Legislativo se comportassem estrategicamente para obter 

benefícios mútuos (SANTOS, 2003 e LIMONGI; FIGUEIREDO, 1998).  
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 A fim de contribuir para melhor entendimento do processo orçamentário 

brasileiro e suas implicações, o presente trabalho se propõe a: (a) revisitar alguns dos 

argumentos recorrentes na literatura e na mídia (como o de que coalizões 

multipartidárias “distorcem” o orçamento e as preferências do Executivo; o déficit 

gerado por várias emendas localistas; a preponderância de certos tipos de emendas, 

como as coletivas, na elaboração e execução orçamentária; ou ainda o uso estratégico 

que o Executivo faria das emendas para punir parlamentares que não votam de acordo 

com a orientação do governo e beneficiar aqueles que votam); (b) discorrer sobre as 

regras vigentes no período estudado; e (c) tentar replicar as análises e os tratamentos 

usuais dispensados aos dados disponíveis em torno do orçamento.  

Fica ainda mais evidente a necessidade de se aprofundarem os estudos em 

torno do processo orçamentário e sua execução, quando se considera que os anos 

recentes (principalmente os do Governo Dilma) têm poucas análises com relação ao 

tema. Além disso, alguns artigos que servem como marcos para os estudos do tema 

são da década passada, enquanto outros são de duas décadas atrás, sendo que regras 

importantes do processo orçamentário mudaram bastante ao longo desses vinte anos. 

Pretende-se aqui avaliar as regras do processo orçamentário e suas repercussões na 

execução, procurando ainda testar algumas evidências apresentadas nas pesquisas de 

Limongi e Figueiredo e Pereira e Mueller (em termos de taxas partidárias da execução 

de emendas e de maior ou menor utilização de emendas individuais ou coletivas, por 

exemplo).    

O orçamento público é tema importante não só por conta das relações 

institucionais entre os poderes que o assunto implica, mas, sobretudo, por conta da 

perspectiva do orçamento como ferramenta administrativa para transformar os 

recursos públicos em bens tangíveis para a população (estudo do orçamento pelo 

ângulo das políticas públicas). Consequentemente, como a economia e algumas 

normas do processo orçamentário apresentam mudanças com uma frequência 

considerável (vide as diferenças entre LOA’s e LDO’s), os estudos orçamentários devem 

ser atualizados constantemente.  

Dito isso, o presente trabalho divide-se em seis capítulos. O segundo capítulo 

trata de uma revisão da bibliografia recente em torno do orçamento, os tópicos de 

discussões levantados nesses textos, suas análises e resultados, bem como alguns dos 
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pressupostos adotados nesses estudos. Essas discussões e pressupostos guiam, em 

grande medida, as discussões que serão apresentadas aqui a partir dos dados 

orçamentários dos três primeiros anos do Governo Dilma.   

   O terceiro capítulo trata da descrição do processo orçamentário e das normas 

vigentes que o regulamentam. Entendendo-se que as normas afetam o resultado da 

elaboração do orçamento e também de sua execução, cabe nesse tópico a descrição 

de algumas dessas normas, em especial aquelas que têm relação direta com o que foi 

explanado em estudos anteriores e ainda algumas das normas que tenham possíveis 

implicações sobre o comportamento dos Legisladores, na elaboração, e do Executivo 

nas liberações de verbas.  

O quarto capítulo trata das descrições em torno da coleta dos dados utilizados 

aqui e algumas explicações de conceitos orçamentários. Essas descrições e conceitos 

são de extrema relevância porque são pré-requisitos para um correto entendimento 

do tratamento dado ao banco de dados na elaboração das tabelas e dos gráficos, mas 

principalmente porque são importantes na interpretação desses dados, seus 

significados e suas implicações sobre as relações entre o Executivo e o Legislativo, bem 

como sobre os estudos que foram feitos anteriormente e seus respectivos dados.  

O quinto capítulo refere-se à tentativa de replicar o tratamento dos dados em 

estudos passados, a fim de contrastar os resultados obtidos para o recorte temporal 

aqui adotado com aqueles apresentados pela literatura corrente. São adotadas, nessa 

tentativa, variáveis semelhantes às utilizadas por autores que estudam o orçamento, 

com foco na execução orçamentária das emendas parlamentares.   

O sexto capítulo destina-se a outras demonstrações possíveis a partir do banco 

de dados utilizado aqui. Nela são descritos em maior profundidade alguns dos dados 

apresentados no quinto capítulo, mas que merecem maior detalhamento na medida 

em que têm implicações importantes sobre as análises e resultados usualmente 

encontrados pela literatura que estuda o tema.  

O banco de dados aqui utilizado contempla um grande número de variáveis e 

de informações, de modo que é possível extrair dele um conjunto muito maior de 

análises do que as que aqui serão demonstradas. Desse modo, o sexto capítulo se 

presta ainda a exemplificar alguns aspectos que merecem atenção nos estudos 
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orçamentários e fazer alguns indicativos de como podem ser trabalhadas as 

informações disponíveis.  

Por fim, o sétimo capítulo traz algumas das conclusões obtidas a partir da 

análise dos dados, quais as implicações do processo orçamentário vigente sobre a 

interpretação dos dados usualmente apresentados pela literatura e também sobre as 

demais demonstrações feitas aqui, mas, principalmente, revisa alguns dos argumentos 

apresentados na literatura à luz dessas demonstrações e das normas atuais do 

processo orçamentário.      
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Capítulo II – Revisão Bibliográfica 

  Na literatura política, utiliza-se cada vez mais o aspecto das variáveis 

institucionais e suas repercussões sobre o processo político. A ideia geral dessa 

perspectiva aplicada aos estudos orçamentários é analisar as relações entre Executivo 

e Legislativo à luz das ferramentas constitucionais e legais outorgadas a cada um 

desses poderes e seus agentes. Especialmente quando se compara sistemas de 

presidencialismo de coalizão com sistemas parlamentaristas, figura a tentativa de 

determinar qual dos dois garante maior estabilidade ao governo. É nessa perspectiva 

que se encontram os estudos sobre o processo orçamentário brasileiro. 

 Por conta dos argumentos levantados e dos resultados apresentados, serão 

utilizados aqui cinco artigos como balizadores das discussões posteriores. São eles 

“Comportamento Estratégico em Presidencialismo de Coalizão: As Relações entre 

Executivo e Legislativo na Elaboração do Orçamento Brasileiro”, de Carlos Pereira e 

Bernardo Mueller, publicado em 2002 na Revista de Ciências Sociais – DADOS; o artigo 

“Incentivos Eleitorais, Partidos e Política Orçamentária”, de Argelina Figueiredo e 

Fernando Limongi, sucedendo ao primeiro; o texto subsequente de Pereira e Mueller, 

publicado em 2003 pela Revista DADOS, “Partidos Fracos na Arena Eleitoral e Partidos 

Fortes na Arena Legislativa: A Conexão Eleitoral no Brasil”; o quarto, igualmente 

publicado na Revista DADOS, em 2005, “Processo Orçamentário e Comportamento 

Legislativo: Emendas Individuais, Apoio ao Executivo e Programas de Governo” de 

Limongi e Figueiredo; e, por fim, o artigo de Lee J. Alston e Bernardo Mueller publicado 

no The Journal of Law, Economics, and Organization, em 2005, “Pork for Policy: 

Executive and Legislative Exchange in Brazil”. 

 Houve estudos anteriores com relação ao tema (durante a década de 1990 até 

2000), como os de Rocha e Machado (1995), Castro Santos e Machado (1995), Rocha 

(1997) e Figueiredo e Limongi (2000), entre outros. Contudo, por serem mais recentes 

(e mais disponíveis para acesso), e também por conta dos diálogos estabelecidos e 

desenvolvidos nesses cinco textos, serão eles os utilizados aqui como pré-requisitos 

basilares ao entendimento do assunto. 

 Contextualizando o cenário em que se dão os estudos em torno das relações 

entre Executivo e Legislativo, cabe notar a recorrência do argumento de que coalizões 

multipartidárias tendem a dispersar excessivamente os recursos públicos entre os 
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diversos eleitorados dos parlamentares (de forma localista), ao passo que em sistemas 

com uma maioria parlamentar a elaboração do orçamento tende a gastos 

centralizados que visam ao “bem comum”. Disso derivaria que o orçamento brasileiro 

tenderia a um déficit maior, uma vez que é formado por uma coalizão partidária que 

na elaboração do orçamento proporia um número maior de gastos individualistas. Esse 

pressuposto, e outros tidos pela literatura, são elencados por Pereira e Mueller.   

É interessante notar que o Brasil “padece” de quase todas as “patologias” 
institucionais identificadas pela literatura como fatores responsáveis pela 
elevação do custo de governar: é um sistema presidencialista; uma 
federação; possui regras eleitorais que combinam sistema de lista aberta 
com representação proporcional; tem um sistema multipartidário com 
partidos políticos considerados débeis na arena eleitoral; e tem sido 
governado por uma ampla coalizão no Congresso. A soma destes fatores 
poderia gerar, se não uma democracia ingovernável, pelo menos muito 
dispendiosa, sobretudo no sentido de manter a unidade e a disciplina de sua 
coalizão. (PEREIRA; MUELLER, 2002, p.266) 

 Os estudos de Pereira e Mueller prestam-se a demonstrar que na verdade o 

custo orçamentário para manter a governabilidade é baixo. Os autores argumentam, 

em seu segundo texto, que essa visão usual da literatura decorre de análises que 

enfatizam a importância das regras eleitorais. Desse modo, as regras influenciariam a 

atuação dos representantes eleitos segundo o que fosse trazer maiores benefícios 

eleitorais para construção de suas carreiras políticas. Isso faria os atores políticos 

agirem de forma individualista, e não por meio de Partidos, ou seja, descentralizada.  

 Por outro lado, uma segunda vertente de estudos sobre as instituições 

questionaria a literatura usual em vista dos indicativos de centralização dos processos 

decisórios em atores-chave (como o Presidente, Líderes Partidários ou outros atores 

dentro do Congresso).  

 Pereira e Mueller (2003) colocam as duas vertentes como complementares 

para o entendimento da atuação dos parlamentares dentro do Congresso. Por um lado, 

haveria incentivos para um comportamento descentralizado, enquanto pelo outro 

haveria incentivos para a centralização, e é como eixo entre essas duas esferas que o 

orçamento brasileiro aparece. Isso porque o Executivo dispõe de fortes poderes 

centralizadores, que lhe garantem preponderância em matérias orçamentárias de 

interesse dos legisladores, ao passo que estes são necessários ao Executivo em termos 



17 
 

da legislação aprovada e à manutenção da estabilidade do governo. 

Consequentemente, uma troca entre esses poderes seria benéfica para ambos.  

 Nessa perspectiva, o Executivo brasileiro disporia de poderes e prerrogativas 

outorgados pela Constituição de 1988, que criariam condições para a governabilidade. 

Entre esses poderes, Alston e Mueller destacam que os mais importantes são:  

(1) o poder de estabelecer o status quo através de Medidas Provisórias, (2) a 
autoridade da iniciativa exclusiva de certas matérias, como a orçamentária e 
a administrativa, (3) a execução do orçamento, (4) as indicações para 
Ministérios, e (5) discricionariedade com relação à indicação para certos 
cargos. (ALSTON; MUELLER, 2005, p. 3, em tradução livre) 

 Para os autores considerados neste capítulo, fica evidente a primazia do 

Executivo, em especial na matéria orçamentária. Porém, as implicações que esses 

autores tiram disso são diferentes.  

 Pereira e Mueller (2002) descrevem um modelo em um cenário onde o 

Executivo não teria algumas das prerrogativas, tais como o Veto, a centralização da 

CMO a partir das indicações das Lideranças, restrições ao lócus das emendas 

individuais (limitadas, em grande parte, à rubrica de investimentos). Segundo esse 

modelo, cada uma das prerrogativas do Executivo lhe garante uma ferramenta de 

controle sobre o processo orçamentário, de modo que este poderia manter sua 

proposta inicial quase inalterada pelos parlamentares.  

 Contudo, como os parlamentares fazem uso de suas emendas individuais, deve 

haver algum motivo para que o Executivo permita essa “distorção” da proposta inicial 

e que lhe traga mais benefícios do que a “perda” decorrente (possivelmente em 

termos de muitos gastos localistas que gerariam maior déficit). Segundo os autores, a 

utilização estratégica do orçamento: 

propicia ao Executivo um ganho de votos favoráveis que mais do que 
compensa a perda decorrente da alteração de sua proposta inicial. É por isso 
que o governo não somente abre mão de usar os recursos institucionais e as 
informações de que dispõe para impedir a modificação do seu projeto de 
orçamento, como incentiva a apresentação de emendas [...] (PEREIRA; 
MUELLER, 2005, p. 757) 

 Sendo assim, o foco principal dos estudos de Pereira e Mueller parte da análise 

das emendas individuais. Nesse tópico, porém, Limongi e Figueiredo argumentam que 

as emendas individuais são apenas uma das ferramentas de que dispõem os 



18 
 

parlamentares para emendar o orçamento e que na verdade são as de menor 

importância. Isso porque, segundo Limongi e Figueiredo, as normas que pautavam o 

andamento do processo orçamentário davam primazia às emendas coletivas e de 

relatores. Não há, contudo, maiores explanações com relação a isso, cabendo então 

comparar as normas vigentes à época com as alterações introduzidas posteriormente 

(a revogação da Resolução Nº 2/95 pela Resolução Nº 1/2006-CN, por exemplo).  

 Em complemento à sua argumentação, Figueiredo e Limongi apresentam dados 

segundo os quais a participação das emendas na alocação de recursos mostraria que 

as emendas de bancadas estaduais e as de relator desempenham um papel muito 

maior do que as individuais e, em dados posteriores, que a execução dessas últimas 

era a menor quando comparada com as outras categorias de emendas. Esses autores 

também escolhem trabalhar com a categoria de emendas individuais (tão noticiadas 

pela literatura e pela mídia como pontos chave da relação entre Executivo e 

Legislativo), justamente para contestar as concepções vigentes.  

 Pereira e Mueller, no desdobramento dos dados, apresentam uma série de 

testes e consideram uma série de variáveis que podem afetar o entendimento da 

questão, relacionando a execução de emendas orçamentárias com os padrões de 

votação dos parlamentares. Os resultados apresentados mostram, entre outras coisas, 

coeficientes positivos e significantes para o efeito dos votos sobre a execução e vice-

versa. Com relação às porcentagens de execução e de disciplina partidária, em algumas 

tabelas apresentadas ao final do primeiro artigo, os resultados mostram os partidos da 

coalizão do governo e suas taxas de execução de emendas quando comparadas com a 

quantidade de cadeiras ocupadas por esses partidos. Desses dados derivam duas 

conclusões importantes para o argumento. Segundo os autores:  

este dado permite inferir que o Executivo brasileiro adota duas estratégias 
no processo de distribuição de verbas orçamentárias: a primeira é a de 
recompensar os deputados que pertencem à sua coalizão e punir os que 
dela não fazem parte; a segunda é considerar o tamanho e a importância 
relativa dos partidos políticos que integram a coalizão presidencial. (PEREIRA 
e MUELLER, 2002; p. 292).  

Parece decorrer, portanto, que existe um cálculo extremamente racional do 

Executivo com relação a liberar verbas proporcionais à quantidade de cadeiras que os 
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partidos ocupam, de modo que não seria necessário liberar verbas para todos os 

partidos uma vez que fosse alcançado o apoio de que o Executivo necessita.  

 Em seu segundo artigo, os autores fazem maiores demonstrações com relação 

a esse aspecto e avaliam ainda um segundo, que é parte do pressuposto do argumento. 

A saber, o de que os parlamentares que votaram consistentemente com o que o 

governo esperava e conseguiram maiores taxas de execução teriam maior sucesso 

eleitoral. Pereira e Mueller colocam (2005, p. 742) que os parlamentares, em geral, 

alocam emendas individuais destinadas a beneficiar os municípios em que foram mais 

votados (pork barrel politics), justamente para obter retornos eleitorais futuros. Esse é 

o outro lado da “moeda de troca” entre o Executivo e o Legislativo, é o benefício que 

os parlamentares conseguiriam nessa relação.  

 Os dados apresentados pelos autores mostrariam, então, maiores chances de 

reeleição para os parlamentares que tiveram sucesso não somente em aprovar 

emendas no orçamento, mas essencialmente em conseguir do Executivo a efetiva 

liberação de verbas. Conclui-se, portanto, pela validade da “Conexão Eleitoral”, no 

sentido de que os parlamentares buscam na arena legislativa os benefícios para seus 

redutos na arena eleitoral, e que a capacidade do Executivo e dos Líderes Partidários 

em prover isso lhes dá maior ou menor grau de apoio desses parlamentares.      

    Por outro lado, Figueiredo e Limongi (2002) discorrem sobre alguns dos 

pressupostos adotados na literatura e elencam alguns pontos que refutam a 

compatibilidade da tese norte-americana quando aplicada ao sistema política 

brasileiro. Segundo eles, o sistema político norte-americano tem características 

distributivistas, com uma série de fatores do funcionamento do Congresso Americano 

e seu sistema de Comissões que são interpretados como equivalentes do nosso 

processo orçamentário para justificar um comportamento individualista dos 

parlamentares.  

 Assim, os autores argumentam que as análises e pressupostos aplicados ao 

caso norte-americano não correspondem ao sistema político brasileiro. Em um 

primeiro tópico eles discorrem sobre as regras do sistema eleitoral brasileiro 

argumentando que aspectos como a lista aberta e o tempo de TV da propaganda 

eleitoral, por exemplo, são controlados pelos partidos, de modo que um parlamentar 

que tentasse cultivar o “voto pessoal” sem considerar esses recursos se veria 
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prejudicado em sua campanha. Sendo assim, mesmo dentro da chamada “arena 

eleitoral” os incentivos não seriam necessariamente no sentido de um comportamento 

individualista.  

 Portanto, Figueiredo e Limongi (2002) argumentam que as regras eleitorais não 

teriam incentivos para uma atuação parlamentar individualista dentro do Congresso e, 

no caso do processo orçamentário, essa participação estaria limitada por uma série de 

fatores (como a restrição à rubrica de investimentos e o papel do relator como agente 

da maioria de apoio ao Executivo, por exemplo).  

 Os dados apresentados por esses autores indicam uma constância maior na 

taxa de apoio dos Deputados à agenda do governo, de 1995-1998. E se as taxas de 

Execução realmente estivessem ligadas ao apoio dos parlamentares ao Executivo, às 

variações das taxas de execução de emendas (apresentadas por Pereira e Mueller) 

deveria se seguir uma variação também nas taxas de apoio. Além disso, eles colocam 

aspecto interessante da discricionariedade do Executivo na execução do orçamento:  

São estas últimas [as emendas individuais] as primeiras a serem cortadas 
quando o governo enfrenta problemas com os gastos públicos. Se a 
execução de emendas individuais fosse a moeda usada para obter apoio, o 
presidente deveria privilegiar a execução dessas emendas e contingenciar as 
coletivas. Os cortes das emendas individuais, portanto, segue menos uma 
lógica política e mais a macroeconômica. (FIGUEREDO e LIMONGI, 2002; p. 
325)  

 Sendo assim, a relação da execução orçamentária como “moeda de troca” 

entre o Executivo e Legislativo não ocorreria como regra geral das relações entre os 

dois poderes e outros fatores (como a filiação partidária) seriam componente mais 

acurado para a previsão do comportamento parlamentar dentro do Congresso.  

 Isso porque, segundo Figueiredo e Limongi (2005), o argumento de Pereira e 

Mueller (2002; 2003) faria parte de uma vertente mais ampla em que o Executivo seria 

pressionado pelas demandas individuais de cada parlamentar (uma vez que precisa do 

apoio deles) e que, necessariamente, essa relação implicaria negociações do Executivo 

caso a caso com os parlamentares para cada nova votação e ao largo das filiações 

partidárias, de modo que os parlamentares que votassem de acordo com as 

preferências do Executivo seriam beneficiados pela execução orçamentária 

independentemente de serem da base ou da oposição.    
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 Apesar de Pereira e Mueller (2002) concluírem de seu estudo que a execução 

privilegia, sim, os partidos aliados ao governo e considera a importância relativa de 

cada partido na composição do Congresso, Limongi e Figueiredo derivam, a partir 

dessa interpretação em torno do que dizem Pereira e Mueller, dados detalhados sobre 

a execução de emendas individuais.  

 Em seu segundo texto, Figueiredo e Limongi (2005) reconhecem a relação entre 

o apoio parlamentar ao Executivo e a filiação partidária e ainda a relação entre esta 

última e a taxa de execução de emendas; porém, não necessariamente isso implicaria 

uma relação entre a execução de emendas e o apoio parlamentar nas votações. É 

nesse ponto que os dados detalhados da dispersão da porcentagem de emendas 

executadas comparativamente às taxas de apoio ajudam a entender o argumento 

(2005, p. 751). Segundo os autores, não há parlamentares da oposição que tenham 

apresentado altas taxas de apoio ao Executivo, mas muitos deles tiveram altas taxas de 

execução de suas emendas. Além disso, muitos parlamentares da base não votaram de 

acordo com o Executivo, mas tiveram altas taxas de execução, ao passo que outros que 

apoiaram não tiveram suas emendas liberadas.  

 Daí deriva ao argumento desses autores no sentido de que “emendas são 

executadas sem que os votos esperados sejam dados, e votos são dados sem que a 

contrapartida – ou seja, a liberação de recursos – ocorra” (Idem, p. 740). 

 Segundo eles, isso decorre de outra incorporação inadequada de pressupostos 

da literatura norte-americana, a saber, a visão de que os parlamentares têm o 

interesse homogêneo de se reeleger (o que não consideraria as diferenças ideológicas 

e partidárias), de modo que o Legislativo e o Executivo apresentariam preferências 

distintas.  

Os contra-argumentos apresentados a esse pressuposto, por Figueiredo e 

Limongi, são no sentido de que as restrições do processo orçamentário não tornam 

conflitantes os interesses de ambos os poderes porque os parlamentares, na verdade, 

alocam emendas de forma complementar às programações estabelecidas pelo 

Executivo.  Seria essa a razão de o Executivo liberar verbas tanto para parlamentares 

da base quanto da oposição, independentemente de seus respectivos padrões de 

votação.  
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Outro aspecto mencionado por Limongi e Figueiredo (2005), relacionado à 

dificuldade de estabelecer uma relação causal entre votos e execução ou vice-versa, é 

o fato de que a execução do orçamento se dá no ano seguinte à sua elaboração. Sendo 

assim, em ano eleitoral, a elaboração do orçamento conta com emendas de 

parlamentares que talvez não sejam reeleitos e por isso não haveria motivos para a 

execução de suas emendas (se elas fossem interpretadas como moeda de troca).  

Igualmente, parlamentares eleitos para um primeiro mandato que não apresentaram 

emendas na elaboração da Lei Orçamentária no ano anterior não teriam como 

estabelecer uma barganha com o Executivo. Dessas análises feitas pelos dois autores 

segue-se que: 

Pode ser verdade que o apoio parlamentar ao Executivo seja crucial para a 
execução de sua emenda, mas não como resultado de uma relação de troca 
referente a cada matéria em votação. A expectativa de ganho do 
parlamentar na execução de suas emendas depende do partido a que esteja 
filiado, e é essa filiação que permite prever o seu apoio ao Executivo. Em 
suma, trocas individuais de apoio por execução de emendas não definem o 
padrão do gasto público. (Idem; p. 765) 

  Esse é um resumo das discussões recentes estabelecidas em torno da execução 

orçamentária e que contextualizam a motivação para o presente estudo, bem como 

algumas das argumentações que serão feitas aqui. Discorreremos sobre (a) a 

composição da CMO e o papel dos relatores na elaboração do orçamento a fim de 

identificar atores-chave e algumas de suas prerrogativas; (b) algumas informações do 

banco de dados e que são relevantes para o entendimento da execução orçamentária 

(aspecto que nem sempre é tão claro na literatura existente); (c) falaremos sobre as 

interpretações derivadas das “taxas de execução” das emendas individuais e coletivas; 

(d) sobre a noção de que coalizões multipartidárias apresentam comportamento 

individualista e “distorcem” o orçamento em interesses localistas; (e) por fim, 

tentaremos ainda demonstrar algumas abordagens possíveis para os estudos 

orçamentários e argumentar que ainda existem conceitos e aspectos necessários ao 

entendimento da execução orçamentária (por exemplo, as Funcionais Programáticas).     

Primeiramente, se faz necessária uma descrição das normas vigentes para o 

processo orçamentário no período estudado (2011-2013), de modo a situar os 

aspectos institucionais, como eles influenciam a execução orçamentária e quais suas 
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implicações para as relações entre o Executivo e o Legislativo. É deste assunto que 

trata o próximo capítulo.   
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Capítulo III – Processo Orçamentário 

 Como destaca James Giacomoni em seu livro, “Orçamento Público”, na 

concepção moderna do termo, o Estado passou a intervir como “corretor de distorções 

do sistema econômico e como propulsor de programas de desenvolvimento.” 

(GIACOMONI, 2000; p. 66) Nessa perspectiva, tomando o orçamento como uma 

ferramenta administrativa do governo para alocar os recursos públicos de forma 

eficiente, o processo orçamentário está pautado na ideia da integração entre 

planejamento e orçamento de modo a operacionalizar  

programas setoriais e regionais de médio prazo, os quais, por sua vez, 
cumprem o marco fixado pelos planos nacionais em que estão definidos os 
grandes objetivos e metas, os projetos estratégicos e as políticas básicas. 
(Idem, p. 201) 

Em termos mais técnicos, o processo orçamentário pode ser dividido em dois 

conjuntos: o das Receitas e o das Despesas, ambos detalhados no Manual Técnico de 

Orçamento. Para uma gestão eficiente dos recursos públicos, se fazem necessárias 

uma correta estimativa das receitas disponíveis e uma eficiente alocação destas em 

políticas públicas. Desse modo, os programas de governo e as correções das distorções 

socioeconômicas se dão com vistas à gestão macroeconômica da inflação, dos juros, 

da balança comercial e do superávit ou déficit nacional entre outras coisas, como pode 

ser antevisto no inciso I do artigo 34 da Resolução nº1 de 2006 do Congresso Nacional, 

que determina que o Relatório da Receita deverá conter um “exame da conjuntura 

macroeconômica e do endividamento e seu impacto sobre as finanças públicas”. E é 

mais especificamente na Lei Orçamentária Anual em que estão discriminados 

conceitos orçamentários da Receita, das Despesas e suas respectivas origens e 

justificativas. 

Sendo assim, uma maior compreensão da execução das despesas 

orçamentárias exige certo aprofundamento no processo de elaboração do orçamento. 

Para um maior detalhamento do processo de elaboração do PPA, da LDO e da LOA é 

possível acessar os portais da Câmara (http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/orcamentobrasil) e do Senado 

(http://www12.senado.gov.br/orcamento/home), bem como o portal da Secretaria do 

Orçamento Federal e os Manuais Técnicos do Orçamento por ela disponibilizados 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil
http://www12.senado.gov.br/orcamento/home
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(http://www.orcamentofederal.gov.br). Contudo, como o escopo deste trabalho se 

debruça sobre a execução orçamentária, mais especificamente a das emendas 

parlamentares, cabe detalhar um pouco mais o processo de elaboração da Lei 

Orçamentária Anual, na medida em que esse processo de elaboração está diretamente 

relacionado com a execução.   

 O processo começa com o envio do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) por 

parte do Executivo à Comissão Mista de Planos, Orçamento e Fiscalização até o dia 31 

de agosto. Resumidamente, na CMO, a proposta é discutida e analisada pelo Relator 

Geral e pelos Relatores Setoriais, devendo ser então encaminhada ao Plenário do 

Congresso e votada até 15 de dezembro e remetida de volta ao Executivo para sanção. 

 Existem alguns aspectos da composição e competências da Comissão Mista do 

Orçamento, bem como de seus membros, que são importantes para alguns dos 

argumentos aqui desenvolvidos. A Comissão de que trata o § 1º do artigo 166 da 

Constituição, e cujas normas de funcionamento estão dispostas na Resolução nº1 de 

2006 do Congresso Nacional, é composta por quarenta membros titulares e igual 

número de suplentes, sendo que trinta deles são Deputados e dez são Senadores.  

 Seguindo a proporcionalidade de suas bancadas, os Líderes Partidários indicam 

ao Presidente da Mesa do Congresso os Titulares e Suplentes que comporão a CMO. 

Esta conta com um Presidente e três Vice-Presidentes, eleitos por seus pares, para 

composição de sua Mesa Diretora, sendo que os cargos de Presidente e 2º Vice 

pertencem a membros de uma das duas Casas do Congresso, enquanto os cargos de 1º 

e 3º Vice-Presidente pertencem a membros da outra Casa (havendo uma alternância 

dessa composição de ano a ano, ora ficando o primeiro conjunto com membros do 

Senado, ora com membros da Câmara).  

 Disso deriva, em primeiro lugar, um aspecto importante para a composição dos 

cargos de Relator da Receita do PLOA, do Relator do PLDO, do Relator do PLPPA e, em 

especial, do Relator-Geral e Relatores Setoriais do PLOA. Isso porque, designados pelo 

Presidente, mas igualmente indicados pelas Lideranças Partidárias, os Relatores 

concentram responsabilidades e certas prerrogativas que, nas análises tradicionais da 

literatura, são indicativos de uma centralização do processo orçamentário. Cabe 

destacar, por outro lado, a existência de normas que impedem a excessiva 

centralização desse processo, na medida em que, por exemplo, os cargos de Relator do 

http://www.orcamentofederal.gov.br/
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PLDO e Relator-Geral do PLOA devem ser exercidos alternadamente entre membros 

do Senado e da Câmara, não podendo ainda pertencer à mesma Casa, partido ou bloco 

parlamentar que o Presidente da Comissão.  

 A segunda decorrência que se faz dessas normas para a composição da 

Comissão, é que a coligação “Para o Brasil seguir mudando” da Presidente eleita, Dilma 

Rousseff, contava na última composição da CMO, para o ano de 2011, com vinte dos 

trinta Deputados Titulares (dos quais quatro eram do PT; seis do PMDB; três do PP; um 

do PR; dois do PSB; e mais um de cada do PDT, PSC, PC do B e PRB). Ou seja, 

considerando apenas os Deputados da CMO, vinte deles (metade dos quarenta 

membros) faziam parte da coligação eleitoral da Presidente. Isso por si só já daria 

suficiente peso de voto nas matérias apreciadas pela Comissão (sem considerar, ainda, 

os cargos de Relatoria que eles poderiam vir a ocupar).    

 

Figura 01: Composição Partidária da CMO em 2011 

 

Fonte: Site da Câmara dos Deputados, Comissões Mistas – CMO – Última Composição da Comissão. 
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 Outro aspecto importante da composição da CMO é que, por ser tema amplo e 

complexo, o orçamento brasileiro passa por uma série de etapas e instâncias internas a 

própria CMO. Esta conta, por exemplo, com Comitês Permanentes tais quais os 

Comitês: de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária; o de 

Avaliação da Receita; o de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com 

Indícios de Irregularidades Graves; o de Exame da Admissibilidade de Emendas; e os de 

Assessoramento (para apoio ao Relator-Geral). Cada um deles analisa mais 

detalhadamente um ou mais aspectos do orçamento e é responsável por emitir 

relatórios sobre o PLOA enviado pelo Executivo, de modo a discutir ostensivamente as 

contas públicas. Entre essas instâncias internas da CMO, cabe ressaltar as Relatorias 

Setoriais.  

 O Orçamento Federal, por abranger diversos programas de governo a nível 

nacional, é dividido em áreas e subáreas temáticas, que facilitam a organização do 

planejamento e controle das políticas públicas. As áreas temáticas do orçamento 

agrupam temas em torno dos quais as políticas públicas podem ser classificadas e 

melhor discriminadas, de modo que os Ministérios do poder Executivo e as Comissões 

do Congresso Nacional, com áreas de autonomia e atribuições correlatas, possam 

acompanhar adequadamente as matérias orçamentárias.  

 A figura dos Relatores Setoriais é um dos métodos pelos quais o orçamento se 

torna uma ferramenta administrativa mais eficiente e eficaz, de modo que o dinheiro 

público seja transformado em propulsor de programas de desenvolvimento. Cada área 

temática, sendo elas em número de dez, tem seu Relator Setorial. São elas as 

seguintes: Infraestrutura; Saúde; Integração Nacional e Meio Ambiente; Educação, 

Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte; Planejamento e Desenvolvimento Urbano; 

Fazenda, Desenvolvimento e Turismo; Justiça e Defesa; Poderes do Estado e 

Representação; Agricultura e Desenvolvimento Agrário; e, Trabalho, Previdência e 

Assistência Social.  

 As áreas e subáreas temáticas, bem como as Comissões Permanentes do 

Senado e da Câmara correspondentes, estão definidas na Resolução nº1 de 2006 do 

Congresso Nacional.       
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 De maior importância para o processo orçamentário, para a argumentação 

posterior deste trabalho e, em geral, para a visão dos autores que estudam o tema, 

são o Relator-Geral e os Relatores Setoriais. 

 Após receber o PLOA do Executivo, o projeto é encaminhado ao Relator-Geral 

na CMO, sendo ele responsável por emitir um parecer preliminar. O parecer preliminar 

é um dos primeiros encaminhamentos para os trabalhos da CMO e o andamento do 

processo de elaboração do orçamento no Congresso. Ele é dividido em duas partes: 

uma parte geral (contendo, entre outras coisas, análises das metas fiscais; da 

compatibilidade com o PPA, a LDO e a Lei de Responsabilidade Fiscal; e a da 

programação orçamentária comparada com a execução do exercício anterior); e uma 

parte especial (com as condições, restrições e limites que devem ser obedecidos pelos 

Relatores Setoriais e Relator-Geral para o remanejamento e cancelamento de dotações 

do projeto; os critérios adotados para a distribuição da Reserva de Recursos; 

orientações para a apresentação e apreciação de emendas, entre outras coisas).  

 Essa parte especial é importante para cada ano, pois é nela que são 

discriminadas as Receitas disponíveis e a forma como elas podem ser aplicadas em 

Despesas por meio das emendas individuais, coletivas e as de relator. Naturalmente, o 

montante global disponível para as emendas individuais varia de acordo com a 

expectativa do governo com relação à arrecadação fiscal. Contudo, cabe frisar, é 

responsabilidade do Relator-Geral fazer a distribuição dessa Reserva de Recursos, com 

as devidas justificações. Depois de apresentado o parecer preliminar ele deve ser 

votado e aprovado no Plenário da CMO. 

 Definidas as diretrizes gerais para a organização dos trabalhos da Comissão, 

compete aos Relatores Setoriais emitir relatórios relativos à programação 

orçamentária das suas respectivas áreas de competência, bem como das emendas 

parlamentares apresentadas. Consequentemente, emendas parlamentares alocadas 

na programação orçamentária da saúde serão avaliadas pelo Relator Setorial da área 

temática da Saúde.  

 Como dito anteriormente, é esse um dos meios pelos quais o orçamento se faz 

em uma ferramenta administrativa eficaz e eficiente, uma vez que os Relatores 

Setoriais são membros titulares das Comissões Permanentes correlatas na Câmara ou 

no Senado. É responsabilidade dos Relatores Setoriais dar conhecimento do 
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andamento dos trabalhos em suas respectivas áreas temáticas aos membros das 

Comissões Permanentes correlatas de que façam parte, de modo que o processo não 

fique restrito apenas à CMO e o conhecimento técnico das Comissões Permanentes 

seja aplicado à elaboração do orçamento. 

 Cada parecer setorial é votado individualmente no Plenário da CMO e eles são, 

juntamente com os relatórios de Comitês (como o de Avaliação da Receita e o de 

Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades 

Graves), incorporados ao parecer do Relator-Geral.  

 Adendo importante de se fazer aqui, essa configuração das atribuições e 

competências do Relator-Geral e dos Relatores Setoriais, bem como de seus 

respectivos pareceres, se presta a descentralizar o processo decisório dentro da CMO 

das mãos do Relator-Geral e dela decorre que, em teoria, as articulações entre os 

parlamentares dentro do Congresso se tornam muito mais complexas, uma vez que 

Deputados e Senadores que aloquem suas emendas em mais de uma área temática se 

veem compelidos a articular interesses e fazer pressão junto a diversos atores-chave. 

 Dando continuidade ao processo de elaboração do orçamento, depois de 

aprovado o parecer do Relator-Geral na CMO, este passa ao Plenário do Congresso, 

devendo ser aprovado em Sessão Conjunta, com quórum de no mínimo 1/6 da 

composição de cada Casa para abertura da Sessão (significando 86 Deputados e 14 

Senadores), sendo que a matéria tramita em turno único de discussão e votação.               

Aprovado o orçamento no Congresso Nacional, segue a proposição para Sanção 

Presidencial. Nesse ponto o Executivo poderia fazer uso de sua prerrogativa de Veto 

Total (o que seria ilógico, já que o projeto inicial partiu dele próprio e as modificações 

que o Legislativo pode propor são limitadas) ou Veto Parcial para vetar, por exemplo, 

emendas parlamentares específicas. 

Contudo, o Veto Presidencial parece aqui uma prerrogativa contraproducente e 

desnecessária em vista dos argumentos de Pereira e Mueller (2002) sobre os Vetos à 

matéria orçamentária:  

O fato de o orçamento receber tantas emendas sem serem vetadas sugere 
duas explicações possíveis. A primeira é que embora as emendas afastem o 
projeto do ponto preferido pelo governo, o presidente pode sair beneficiado, 
porque a execução das mesmas aumenta seu cacife na barganha com os 
parlamentares. A segunda explicação é que vetar emendas apresenta um 
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alto custo político para o governo por desencadear a oposição de um 
determinado grupo em função do corte de um programa de seu interesse. 
Se há um veto total, o custo pode ser ter de reiniciar toda a tramitação da 
proposta orçamentária e correr o risco de começar o novo ano fiscal sem 
um orçamento aprovado. (PEREIRA e MUELLER, 2002, p. 278)  

 Sendo aprovado com Vetos, os mesmos podem ser derrubados pelo Congresso. 

Independentemente dos Vetos ou não, finalizado o processo de elaboração do 

orçamento, passa-se a execução do mesmo, por meio dos Ministérios do poder 

Executivo, demais Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras.  

 É esse o ponto principal das análises aqui desenvolvidas porque, a despeito do 

projeto sobre o orçamento impositivo estar em voga no Congresso atualmente, para o 

período estudado (2011-2013) o orçamento ainda era autorizativo.  

 Complementarmente, o estudo de Lyel Campanatti, “Execução das Emendas ao 

Orçamento” (2012), aponta a não priorização das emendas parlamentares frente às 

demais despesas do orçamento e indica que, mesmo entre as despesas discricionárias, 

as emendas estão entre as que mais são alvo de contingenciamentos. Resta saber se os 

contingenciamentos à execução se dão por conta de fatores políticos (como uma 

barganha do Executivo a fim de manter a disciplina partidária), ou por fatores da 

conjuntura macroeconômica, como argumentam Figueiredo e Limongi (2002, p. 325):   

Se a execução de emendas individuais fosse a moeda usada para obter 
apoio, o presidente deveria  privilegiar a execução dessas emendas e 
contingenciar as coletivas. Os cortes das emendas individuais, portanto, 
segue menos uma lógica política e mais a macroeconômica.  

 O processo de elaboração do orçamento na CMO e no Congresso é bem mais 

complexo do que o que aqui foi descrito e no próprio Executivo esse processo envolve 

vários agentes para além do Presidente da República, que podem ser mais bem 

apreendidos na Legislação Orçamentária (Resoluções, Regimentos e Leis) e nos 

Manuais Técnicos do Executivo. 

O exposto aqui se presta a contextualizar os aspectos relevantes para a 

execução orçamentária, de modo a discriminar procedimentos próprios das regras do 

processo orçamentário, durante os três primeiros anos do Governo Dilma, que possam 

ajudar a identificar os resultados e impactos sobre a execução das emendas quando 

comparadas com os argumentos da literatura em torno do tema. 
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Passamos, no capítulo seguinte, às descrições sobre o banco de dados e às 

explicações das variáveis e critérios adotados para o tratamento desses dados, a fim de 

avaliar a execução orçamentária no período estudado.        
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Capítulo IV – Coleta de Dados e Esclarecimentos Metodológicos 

 O banco de dados utilizado foi o disponibilizado no site da Câmara dos 

Deputados e elaborado pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização da Câmara. Os 

dados compilam informações da execução orçamentária mensal, por isso cada um 

deles é muito extenso e complexo.  

 Foram obtidos, presencialmente junto a Consultoria, dados da execução mensal 

recente, desde 2011 até setembro de 2014 (data em que me foram disponibilizados os 

dados). Esses bancos são compilados em Microsoft Access para cada ano, de modo 

que me foram disponibilizados quatro documentos: um com a execução mensal de 

2011, um com a de 2012, outro de 2013 e um último com informações até setembro 

de 2014. 

 Esses dados foram trabalhados de modo a extrair as informações para o estudo 

e centralizá-las em um único documento que compilasse todas as informações 

disponíveis e necessárias. Tarefa esta para a qual os bancos de dados originais já 

contribuíam enormemente, uma vez que deles constam Tabelas e Consultas da 

execução das emendas parlamentares categorizadas por Autor/Emenda/Unidade 

Orçamentária.  

 Nesse sentido, o trabalho inicial foi puramente técnico, no próprio Access, a fim 

de organizar as Tabelas de cada um dos quatro documentos em um banco unificado, 

mas mantendo as referências e ligações de cada Tabela e Consulta dos quatro originais, 

de modo que as informações sobre os partidos, os parlamentares, suas respectivas 

emendas, as dotações e valores executados, liquidados e pagos para cada mês e para 

cada ano continuassem fiéis. Assim, o banco de dados unificado mostra as informações 

compiladas dos quatro anos, mas mantendo as respectivas correlações com os dados 

sobre as emendas, seus respectivos autores, as respectivas verbas alocadas e 

executadas para cada mês de cada ano. Evitando-se ao máximo possível as duplas 

contagens de registros e que os dados fossem misturados ou perdidos 

(correlacionando informações dos valores da execução de janeiro de 2011 com as 

emendas de 2013, por exemplo, e gerando assim grave imprecisão das análises) o 

banco de dados unificado contava, ao final de todos os procedimentos para sua 

organização, com aproximadamente 388 mil registros.  
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 Esses registros podem ser consultados, filtrados e organizados de modo a 

mostrar informações específicas por ano, ou por mês, por parlamentares ou partidos 

específicos, entre outras coisas. O banco todo é bastante complexo e completo, 

sobretudo os bancos originais, que contam com informações da execução geral do 

orçamento. E exatamente por isso e por conta da complexidade técnica de algumas 

variáveis dos dados, se fazem necessárias algumas explicações sobre essas 

informações e seus significados a fim de se entender os resultados e suas análises.  

 A primeira informação importante de se destacar é que o banco de dados conta 

com as informações sobre as emendas que foram aprovadas nas respectivas LOA’s. 

Contudo, como já foi dito, o orçamento brasileiro é autorizativo, de modo que muitos 

dos registros do banco de dados contam com informações da execução em que muitas 

vezes não houve nenhuma movimentação financeira em valores executados, 

liquidados ou pagos para um determinado mês (esses valores são, virtualmente, zero).  

 Portanto, os dados permitem um acompanhamento e avaliação precisos das 

emendas aprovadas na LOA, mesmo no caso de que essas emendas possam ter sido 

aprovadas, mas não ter recebido nenhuma verba em sua execução durante o ano todo. 

Por outro lado, para alguns propósitos, esses registros podem se tornar repetidos e 

gerar imprecisões nas análises, quando, por exemplo, se compilam informações de 

saldos ou dotações autorizadas que trazem dados de uma mesma emenda, para um 

mesmo parlamentar, só que para meses distintos (um que teve execução de verbas e 

outro sem movimentação nenhuma) e assim a informação do saldo da emenda consta 

duas vezes quando deveria ser considerada apenas uma vez. Sendo assim, são 

necessárias algumas explicações em torno de algumas das variáveis do banco de dados 

com intuito de melhor situar a execução orçamentária e as implicações de cada uma 

dessas informações sobre ela.        

 O banco de dados utilizado é mostrado no Access em formato de uma tabela 

que contém um conjunto de 28 colunas (ou variáveis) e com cerca de 388 mil registros 

dispostos em linhas. Mesmo uma pequena parte dessa tabela fica muito extensa para 

ser mostrada aqui. Não obstante, entre estas variáveis, existem algumas que merecem 

maiores explicações, por isso serão relatadas e exemplificadas a seguir.  
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IV.1 – Mês e Ano: o mês e o ano aparecem relacionados às outras variáveis, como 

Funcional e Código da Emenda, por isso são registros que se repetem frequentemente. 

O mês vai de 1 a 12 (sendo 1 = Jan; 2 = Fev; e assim por diante). Como a execução é 

mensal, essa variável, ainda que simples e autoexplicativa, é de extrema importância, 

uma vez que a partir dela se diferencia o acompanhamento de uma mesma emenda 

(que em janeiro de 2011 pode não ter tido movimentação, mas em março do mesmo 

ano ter valores executados e novamente em setembro não ter movimentação 

nenhuma, por exemplo).   

 

IV.2 – Cód. Tipo Autor, Cód. Autor, Autor, Partido e Cód. Emenda: o código do Tipo de 

Autor permite diferenciar se a emenda pertence a um Deputado (01), a um Senador 

(02), se pertence a uma Comissão do Senado ou da Câmara, ou ao Relator, entre 

outros; ao passo que o Código do Autor é o código individual de cada um dos possíveis 

proponentes e está associado ao seu respectivo nome. Então o Senador Sérgio Guerra 

sempre aparecerá com o código 2015, ao passo que a Comissão Diretora do Senado 

com o código 6007, por exemplo. O partido é informação que aparece para os autores 

individuais no geral, enquanto emendas de Bancadas ou de Comissões não são de um 

partido específico. Por fim, o Código da Emenda é um número atribuído a cada autor 

individualmente. Assim, tanto o Senador Adelmir Santana quanto o Deputado Luiz 

Carlos Setim têm um emenda de código “0014”, mas são emendas diferentes, com 

recursos distintos e para localidades diferentes (ainda que tenham o mesmo código).   

 

Figura 02: Variáveis relacionadas aos Autores de Emendas 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 
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IV.3 – Categoria: é por essa variável que são discriminadas em um aspecto mais amplo 

as informações do Tipo de Autor. Autores como Deputados e Senadores são agrupados 

na Categoria “Individual”, enquanto as Bancadas e Comissões do Senado e da Câmara 

são igualmente agrupadas em Bancadas Estaduais e Comissões, respectivamente. Por 

meio dessa variável ficam mais bem distinguidas as emendas individuais das emendas 

coletivas, assim como as emendas de Relator-Geral e as de Relatores Setoriais, pontos 

importantes discutidos na literatura em torno do tema e na argumentação mais 

adiante.  

 

Figura 03: Variável "Categoria" do Banco de Dados 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 

 

IV.4 – Saldo, Autorizado, Empenhado, Liquidado e Pago: o Saldo é uma variável 

relacionada às emendas e mostra o valor alocado pelo parlamentar em sua proposição 

à LOA. Os outros valores, por outro lado, que são centrais na avaliação da execução 

orçamentária, algumas vezes excedem em muito o valor inicial das verbas solicitadas 

pelos parlamentares. O valor “Pago” é o que efetivamente se deve observar na 

execução, pois é o último passo na liberação das verbas e implica a movimentação 

financeira propriamente dita. Consequentemente, as análises posteriores são 

baseadas, sobretudo, nessa variável. O “Empenho” e a “Liquidação” são etapas 

necessárias ao processo da execução, mas representam antes um compromisso do 

governo de pagar os valores (cuja origem e finalidade das verbas estejam devidamente 

registradas e permitam uma correta implementação e acompanhamento da execução) 

do que uma movimentação financeira efetiva. Isso se vê no banco de dados onde nem 
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sempre um valor Empenhado e Liquidado para determinado mês vem seguido do 

Pagamento.  

Por fim, o valor Autorizado se refere à autorização do Executivo com relação às 

verbas alocadas em determinada Funcional. Nela são analisados os programas de 

governo e as dotações aprovadas na LOA, depois de sua passagem no Congresso, e 

essas dotações são condensadas em único valor (que engloba verbas alocadas por 

emendas parlamentares individuais, coletivas ou de Relatores, mas também valores 

que estejam determinados em outras normas legais ou constitucionais e mesmo 

valores que o próprio Executivo tenha alocado). Isso decorre do fato de que, antes de 

tudo, é o próprio Executivo que define os programas em que podem ser alocadas 

verbas. Então muitas vezes os parlamentares, Comissões, Bancadas e Relatores 

somente acrescentam verbas à programação determinada pelo governo. Portanto, 

com exceção do Saldo (que se refere especificamente às emendas parlamentares) 

esses outros valores são devidamente interpretados quando avaliados como 

relacionados às Funcionais Programáticas. 

 

Figura 04: Variáveis de Valores relacionados às Funcionais e às Emendas 

 

 Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 

 

IV.5 – Funcional Programática: por fim, mas não menos importante, a Funcional é um 

código, ou mais precisamente uma sequência de códigos que agrupam informações 



37 
 

relevantes para a classificação e organização dos gastos públicos. Ela é decomposta em 

Função, Subfunção, Programa, Ação e Subtítulo.  

 A classificação da Despesa, como definida no Manual Técnico do Orçamento de 

2014, pode ser Qualitativa ou Quantitativa. O código completo da programação conta 

com treze grupos de classificação distintos. Dentro da classificação Qualitativa, temos 

a Classificação Institucional, a Funcional e a Programática; de onde se deriva a 

“Funcional Programática” aqui utilizada e que conta com cinco grupos de códigos. 

A Função é o maior nível de agregação das áreas de governo (saúde, educação, 

administração, segurança pública, defesa e assim por diante) e reflete a competência 

do órgão orçamentário, bem como guarda relação com os Ministérios.  

 Subfunção é o nível inferior à Função e que exemplifica a natureza da atuação 

governamental. A Função “Educação”, por exemplo, pode ser subdividida em “Ensino 

Fundamental”, “Médio”, “Superior”, “Educação Infantil”, “Educação Especial”, entre 

outras. 

 O Programa é o nível do planejamento que engloba diversas ações voltadas 

para o cumprimento de uma meta, a realização de um objetivo estratégico. É a política 

pública em seu nível mais amplo. 

 As Ações Orçamentárias são voltadas para o atendimento dos objetivos do 

Programa. A elas estão associados “Títulos” que são prefácios sucintos, descrevendo 

em linguagem clara qual o objeto da ação, de modo a evitar ambiguidades que possam 

dar margem para a execução de operações que não sejam adequadas ao Programa e 

Ação específicos.     

 E o Subtítulo é um conjunto de números que visa identificar a Região, a UF ou o 

Município específico em que vai se dar a Ação. A “Localidade”, que figura na Tabela, 

tem uma orientação semelhante a do Subtítulo.  
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Figura 05: Variáveis para a decomposição da Funcional Programática 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 

 Cada um desses conceitos orçamentários é relevante para o correto 

entendimento da Execução, para o correto entendimento do banco de dados, dos 

filtros e tratamentos aplicados a eles e, consequentemente, para a argumentação que 

se segue.  
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Capítulo V – Análise dos Dados 

V.1 – Distribuição dos Pagamentos Anualmente por Categoria 

 O primeiro passo dado por este estudo é no sentido de identificar os principais 

proponentes de emendas parlamentares e qual é a distribuição anual dos valores 

pagos para cada um, a fim de destacar diferenças entre os atores e, principalmente, 

identificar pontos temporais em que houve maior liberação de recursos.  

 Os argumentos tradicionais colocam a execução das emendas como 

relacionadas a determinados fatores, determinadas causas. Para Pereira e Mueller as 

emendas executadas estão relacionadas ao apoio que o parlamentar dá às matérias do 

Executivo; ao passo que, para Limongi e Figueiredo, a relação causal está relacionada 

antes a fatores partidários do que aos fatores do processo legislativo. 

Independentemente da abordagem ou dos preceitos que se pretenda adotar na 

avaliação do orçamento, a expectativa é analisar as taxas de distribuição dos recursos. 

 Quanto mais verbas uma emenda recebe em sua execução, maior a expectativa 

de encontrar um nexo causal que possa explicar esse fenômeno (seja ele o apoio que 

os parlamentares deram ao Executivo ao longo do ano ou suas coligações partidárias).  

 Sendo assim, foram somados os valores pagos para os atores distribuídos em 

categoriais. Todavia, a consulta ao banco de dados, para esse propósito, exige alguns 

cuidados. São consideradas na análise as variáveis “Funcional Programática” (uma vez 

que os valores pagos estão relacionados a ela), “Categoria”, “Valores Pagos”, “Mês” e 

“Ano”. Dessa forma, o banco de dados retorna as informações dos Valores Pagos em 

cada Funcional, para cada Mês.  

 Incluir a variável “Emendas” aqui seria um erro, uma vez que duas emendas 

distintas, de parlamentares diferentes podem estar alocadas na mesma Funcional, mas 

o valor pago, por exemplo, no Mês de janeiro de 2011, seria o mesmo. Dessa forma 

haveria uma dupla contagem da Funcional num mesmo Mês, somando duas vezes um 

valor que deveria ser considerado apenas uma vez.  

 Considerando as informações assim contabilizadas no banco de dados, é 

possível fazer as somas para cada Mês distribuídas por Categorias. E ver sua evolução 

ao longo dos Anos. Para a Categoria de emendas coletivas, quais sejam, as emendas de 

Bancadas Estaduais e as de Comissões, os dados são os mostrados a seguir.   
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Gráfico 01: Execução Mensal de Funcionais com Emendas de Bancadas Estaduais 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 

 

Gráfico 02: Execução Mensal de Funcionais com Emendas de Comissões 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 

 Desses dados se percebe, em primeiro lugar, uma execução de padrões mais 

constantes, quando são comparadas as distribuições nos três anos (com exceção de 

novembro de 2012 nas emendas de Comissões, que tem um salto muito grande em 

termos quantitativos).  

 E em segundo lugar se faz referência aqui aos valores em si. Enquanto as 

Funcionais que têm emendas de Bancadas Estaduais relacionadas a elas trazem valores 

da ordem dos cem milhões a quinhentos milhões mensais (em dezembro de 2011), as 

Funcionais que contam com emendas de Comissões estão na ordem trezentos milhões 
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a um bilhão e trezentos milhões mensais.  Especialmente para o gráfico de Comissões 

os valores têm variações grandes (principalmente em 2012, onde os valores se 

aproximam da casa dos dois bilhões), sendo necessário tomar cuidado, nas 

observações, com a escala desses gráficos.   

 Para as emendas do Relator-Geral e as emendas de Relatores Setoriais, os 

valores são os seguintes.  

 

Gráfico 03: Execução Mensal de Funcionais com Emendas de Relatores Gerais 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 

 

Gráfico 04: Execução Mensal de Funcionais com Emendas de Relatores Setoriais 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 
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 A primeira coisa que, latente aos olhos, cabe destacar aqui é que não há 

registros de emendas de Relatores Setoriais para o ano de 2011. Nos bancos de dados 

disponíveis não constam registros de emendas dessa Categoria. Isso pode ser devido 

ao modo de confecção dos bancos de dados originais (o que faria necessário entender 

o tratamento dos dados e a classificação deles nas tabelas elaboradas na Câmara) ou 

pode se dever pura e simplesmente pelos Relatores Setoriais não terem proposto 

emendas. As duas hipóteses carecem de aprofundamento e maiores análises (o que 

não foi possível ao escopo deste estudo), mas vale destacar duas coisas com relação a 

isso. 

 Primeiramente, o parecer preliminar elaborado pelo Relator Geral à LOA de 

2011, particularmente a parte especial e os anexos que tratam da Reserva de Recursos 

destinadas às emendas traziam para alocação dos Relatores Setoriais um montante de 

R$ 1.853.340mil (um bilhão, oitocentos e cinquenta e três milhões, trezentos e 

quarenta mil reais). Isso significa que formalmente existiam dotações disponíveis para 

os Relatores Setoriais alocarem.  

 Em segundo lugar, cabe destacar que com relação a essa alocação, os Relatores 

Setoriais não são livres para alocar recursos onde quiserem uma vez que, se fossem 

divididos igualmente entre os dez Relatores Setoriais, essas dotações importariam um 

valor de aproximadamente 180 milhões para cada um deles (o que supera em muito os 

valores para emendas individuais). As possibilidades de alocação de recursos por parte 

dos Relatores são dadas no parecer preliminar, mas, em geral, essas dotações são para 

o atendimento de emendas de Bancadas ou de Comissões (importante lembrar que, 

independentemente dessa distribuição, cabe ao Executivo liberar ou não esse 

dinheiro) e para o atendimento de programações e correções específicas de suas 

respectivas áreas temáticas.  

 Voltando aos gráficos, nota-se que para o Relator-Geral e os Relatores Setoriais, 

as execuções das Funcionais têm padrões muito menos constantes e mais instáveis 

(especialmente para o Relator-Geral em 2012) e que talvez guardem relações causais 

com aspectos conjunturais (como seriam, por exemplo, as relações esperadas entre a 

liberação do Executivo para emendas individuais e a contrapartida da fidelidade 

partidária em determinadas votações de matérias legislativas ao longo do ano).  
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 E em segundo lugar, importa observar que os valores pagos nas Funcionais em 

que há emendas de Relatores são muito mais elevados do que aqueles nas outras 

Categorias. Ressalvam-se, mais uma vez, os cuidados com a escala do gráfico (os 

valores para 2011 do Relator-Geral parecem muito baixos, quando comparados com os 

outros anos, mas na verdade estão na ordem de dois bilhões a oito bilhões, 

aproximadamente. Ou seja, ainda muito superiores aos valores para Comissões e 

Bancadas). Não obstante, percebe-se que os valores variam mais constantemente dos 

cinquenta bilhões aos cem bilhões mensais, para Relatores-Gerais (chegando a 

R$ 200.703.210.515,49 – duzentos bilhões); enquanto que para os Relatores Setoriais 

há uma variação dos cinco bilhões aos trinta bilhões, aproximadamente (com alguns 

valores bem mais baixos no primeiro trimestre de 2013 – valores na ordem dos quinze 

milhões).  

 Há, portanto, que se proceder com cautela quando se fala em precedência de 

emendas coletivas sobre individuais ou outras, uma vez que fica evidente que as 

emendas de Relatores Setoriais e, principalmente, as dos Relatores-Gerais estão muito 

aquém, em valores brutos das Funcionais executadas, do que quaisquer outras. 

Voltaremos a essas discussões mais adiante.  

 Por fim, resta passar por sobre as execuções de Funcionais que têm a elas 

eendas individuais ligadas. É esse um dos pontos centrais de toda a análise e 

argumentações em torno do orçamento brasileiro, pois é a partir da taxa de execução 

das emendas individuais dos parlamentares ou partidos que é possível comparar esses 

números com as respectivas votações e disciplina partidária no Congresso. Os dados 

são mostrados no gráfico abaixo.  
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Gráfico 05: Execução Mensal de Funcionais com Emendas Individuais 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 

 Em termos de padrões, destaca-se que essas execuções têm uma evolução mais 

constante, mensalmente, e mais consistente, para os três anos, do que as execuções 

para Relatores-Gerais e Setoriais com seus altos e baixos muito mais recorrentes ao 

longo dos meses e também quando se comparam os anos.  

 Em segundo lugar, e em termos de valores absolutos, essas execuções variam 

da ordem dos duzentos milhões a um bilhão, aproximadamente (chegando a valores 

mais altos ao final do ano – em torno de um bilhão e quinhentos milhões).  

 Isso colocaria a liberação efetiva das emendas individuais em um patamar 

semelhante à das emendas de Comissões. O que nos daria, em ordem crescente da 

precedência de execução: emendas de Bancadas Estaduais, individuais/Comissões, 

Relatores Setoriais e Relatores-Gerais. Essas distribuições da execução mensal, em 

especial a das emendas individuais, são muito diferentes da expectativa que tínhamos 

de encontrar. 

A expectativa inicial com essa análise dos dados era encontrar na distribuição 

mensal das emendas individuais valores em um padrão parecido com o encontrado 

aqui no gráfico de Relatores-Gerais e de Relatores Setoriais, bem como o padrão do 

gráfico mostrado em Pereira e Mueller (2002, p. 288) para a execução dos Restos a 

Pagar em 2000 e 2001.  
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Encontrar valores oscilantes permitiria muito mais facilmente procurar 

elementos da conjuntura política, macroeconômica ou legislativa (ou qualquer outra 

abordagem adotada) que ajudasse a explicar esse padrão correlatamente a alguma 

causa. Um pico como há em julho de 2012 para o Relator-Geral, nos permitiria 

procurar em julho de 2012 algum aspecto da conjuntura no legislativo a fim de tentar 

correlacionar, por exemplo, o padrão de votações e de disciplina partidária em alguma 

votação mais polêmica desse período com as taxas de execução individual de cada 

parlamentar e partido nesse mesmo mês.  

Contudo, antes mesmo de se proceder a uma investigação das possíveis causas 

desse padrão de distribuição da execução das emendas é necessário fazer um adendo 

muito importante aqui e que traz implicações sobre tudo o que foi discutido e tudo o 

que se pode fazer daqui para frente com os dados disponíveis.              

 

V.2 – Controvérsias sobre a Execução Mensal 

 O que se pretende explanar nesta seção já podia ser vislumbrado nas 

explicações de conceitos metodológicos e se torna muito mais visível quando em 

conjunto com os dados sobre os pagamentos mensais.  

 Colocando de forma clara e direta: o banco de dados não mostra a execução 

das emendas parlamentares. Os dados mostram os valores alocados pelas emendas 

parlamentares, o saldo de cada uma delas. Porém, os valores da execução, estão 

relacionados às Funcionais Programáticas, e não às emendas em si. Disso deriva uma 

interpretação completamente errada e exemplificada na tabela a seguir.  

 

Figura 06: Exemplo da Execução em janeiro de 2011 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 
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 A tabela mostra oito parlamentares diferentes que acolocaram emendas em 

uma mesma Funcional Programática. A esta Funcional está relacionado um pagamento 

de R$ 31.443.195,52 (trinta e um milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, cento e 

noventa e cinco reais e cinqüenta e dois centavos) no mês de janeiro de 2011.  

 Seria uma primeira imprecisão grave somar os pagamentos mais de uma vez 

sob a premissa de que para cada parlamentar é mostrado um valor de pagamento de 

R$ 31.443.195,52, o que geraria uma soma total de R$ 251.545.564,16 (duzentos e 

cinquenta e um milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e 

quatro reais e dezesseis centavos), quando na verdade o valor foi liberado apenas uma 

vez no mês e para a Funcional (não para as emendas). 

 E uma segunda imprecisão, que fica mais evidente com os números, é associar 

o valor do pagamento ao valor do saldo. A emenda número 25 do parlamentar Bruno 

Araújo destinava R$ 100.000 (cem mil) para a Funcional, enquanto o pagamento foi de 

R$ 31.443.195,52 (trinta e um milhões!). Obviamente, fica impraticável concluir que o 

parlamentar teve sua emenda executada em 35.443,2% do valor original! Se assim 

fosse, o governo há muito já teria tido um déficit fiscal muito maior do que a oposição 

ou qualquer analista econômico alegam e o orçamento não seria nem de longe uma 

ferramenta administrativa para controlar receitas e despesas.   

 Isso se aplica igualmente às emendas de Comissão e as de Bancadas Estaduais 

quando o parecer preliminar de 2011 e seus anexos determinam as distribuições de 

recursos para essas categorias, respectivamente, (considerando apenas as destinações 

específicas para cada uma, ou seja, não contando as verbas que Relatores venham a 

alocar para essas categorias) em R$ 505.456.000 (quinhentos e cinco milhões e 

quatrocentos e cinquenta e seis mil) e R$ 842.427.000 (oitocentos e quarenta e dois 

milhões e quatrocentos e vinte e sete mil) para o exercício fiscal. Isso significa que 

esses valores são alocados para o ano todo, ao passo que a execução mostra valores 

de quinhentos milhões, ao mês, para Comissões e de duzentos milhões para Bancadas.     

 Portanto, para um correto entendimento dos dados e gráficos apresentados, se 

faz necessário ler, por exemplo, que nas Funcionais Programáticas definidas pelo 

governo e em que os parlamentares alocaram emendas a execução mostra 

determinados valores. Contudo, em nenhum momento é possível determinar com 

clareza que o valor pago de R$ 31.443.195,52 engloba a emenda que alocava apenas 
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R$ 100 mil. A conclusão de que a emenda foi executada não é necessariamente 

verdadeira justamente por existirem outras dotações alocadas na mesma Funcional, 

seja por parte de outros parlamentares, de Comissões, Bancadas Estaduais ou mesmo 

por dotações que o próprio Executivo já tinha alocado.  

Não é possível, por meio do banco de dados disponível hoje na Câmara dos 

Deputados, avaliar qual a porcentagem de um pagamento que corresponde a verba 

pedida pelo parlamentar e quanto corresponde ao que já havia sido alocado 

inicialmente pelo Executivo. Isso porque, da mesma forma que é possível a emenda do 

parlamentar ter sido realmente executada, também é possível o cenário oposto em 

que todo pagamento mostrado não é referente ao saldo por ele pedido, mas sim à 

própria dotação do Executivo.  

Assim como analisado na literatura que trata do tema, existem alguns ângulos 

pelos quais se pode olhar para o problema. Um primeiro é analisar se o parlamentar 

que tem maior número de emendas executadas ou maior quantidade de verbas 

efetivamente liberadas tem uma taxa de apoio maior ao governo nas matérias do 

Congresso. O segundo seria o caminho inverso, de analisar entre os parlamentares ou 

partidos que apresentam maior fidelidade partidária qual é a taxa de execução de suas 

emendas.  

E por outro lado, olhando pela ótica dos parlamentares com relação aos 

benefícios que eles receberiam nessa “troca”: investigar entre os parlamentares que 

têm maior taxa de emendas executadas, quais dessas emendas são voltadas 

especificamente para seus redutos eleitorais e, consequentemente, qual o impacto do 

“pork barrel” sobre o sucesso eleitoral deles; ou igualmente pelo caminho inverso, 

avaliar entre os parlamentares reeleitos, quais suas respectivas taxas de execução de 

emendas.    

Disso tudo deriva que não é possível, como se pretendia inicialmente, replicar 

os estudos em torno do tema e tentar correlacionar as taxas de execução das emendas 

com padrões de votação. Por consequência também não é possível agrupar a execução 

por partidos, a fim de saber se o Executivo privilegia parlamentares de sua base ou não. 

Do mesmo modo, também não é possível avaliar o outro lado da moeda, qual 

seja, saber se os parlamentares que tiveram maior número de emendas executadas e 
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maior quantidade de verbas liberadas para seus redutos eleitorais se reflete em maior 

quantidade de votos e mais chances de reeleição para um mandato eletivo.  

Isso em decorrência da impossibilidade de se afirmar qual foi efetivamente a 

taxa de execução de emendas. Segundo informações obtidas na Consultoria de 

Orçamento e Fiscalização da Câmara, um banco de dados mais apurado que diferencie 

quanto da dotação alocada pelas emendas foi efetivamente executado ainda está em 

construção.  

Talvez, a partir de outros bancos de dados, de outros órgãos, essa correlação 

seja possível. Contudo, fica evidente que adotar um posicionamento, seja negando ou 

afirmando que a execução das emendas permite análises comparativas com a taxa de 

sucesso eleitoral ou com a fidelidade partidária, envolve um “salto” que muitas vezes 

não é tão fácil de replicar ou demonstrar e que exige maiores estudos e 

aprofundamentos.  

Por fim, e a despeito desse obstáculo metodológico, talvez seja possível 

demonstrar outro ângulo das argumentações existentes em torno do orçamento, que 

seria o da preponderância do Executivo na matéria orçamentária e em que medida isso 

poderia ter efeitos sobre a fidelidade partidária.  

Em termos de valores executados, os pagamentos de emendas coletivas, 

individuais, de Relatores-Gerais ou Setoriais não permitem correlações ou afirmações 

tão categóricas, mas são possíveis sim algumas demonstrações processuais que são 

importantes quando analisamos as normas legais e as instituições vigentes. Essas 

demonstrações são feitas no capítulo que se segue. 
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Capítulo VI – Outras Análises Possíveis 

VI.1 – Emendas de Relator Geral e de Relatores Setoriais 

 Voltamos aqui aos dados sobre a execução mensal das Funcionais que têm 

emendas de Relatores a elas associadas. Os dados mostram uma execução oscilante ao 

longo dos meses e, principalmente, inconsistente de ano para ano. Quando se olha 

para a execução das Funcionais às quais havia emendas de Relatores-Gerais associadas, 

os valores para 2011 são muito baixos quando comparados com os pagos ao longo de 

2012 e 2013. Ressalta-se aqui, mais uma vez, o cuidado com a escala do gráfico, pois 

valores de 2012 e 2013 estão na ordem de cinquenta a cem bilhões, aproximadamente, 

mas os valores de 2011 chegam, em alguns meses, aos oito bilhões, que ainda são 

valores muito altos.  

 Por outro lado, das Funcionais que contavam com emendas de Relatores 

Setoriais a execução faz um movimento contrário: passando de uma faixa de 25 a 35 

bilhões em 2012 para cinco a dez bilhões em 2013.  

 Ressalta-se aqui ainda o fato de que essa execução não é das emendas dos 

Relatores propriamente ditas, mas pode representar execuções de outras dotações 

alocadas por outros órgãos (e provavelmente representam, especialmente quando se 

têm em vista os valores tão exorbitantes).  

 Contudo, independentemente da ótica que se adote aqui para observar esses 

dados da execução (a ótica de que os Relatores alocaram emendas nas Funcionais que 

o Executivo tinha como prioritária em sua programação; ou a ótica oposta, de que o 

Executivo liberou verbas especialmente nas Funcionais em que os Relatores colocaram 

suas emendas) fica evidente a centralidade desses atores no processo orçamentário.  

    Isso porque adotar o posicionamento da primeira perspectiva implica dizer 

que os Relatores têm prerrogativas que lhes permitem atuar segundo o que o governo 

quer e, portanto, usar a maioria das verbas disponíveis para as emendas 

parlamentares de modo a reforçar programações que o governo quer ver executadas.  

 E por outro lado, adotar a segunda perspectiva implica dizer que o Executivo 

privilegia sobremaneira a execução daquelas Funcionais em que os Relatores-Gerais e 

Setoriais colocaram suas emendas. E disso derivaria que o Executivo deve ter um 

benefício muito grande ao fazer essa troca com dez Relatores Setoriais e um Relator-

Geral (são apenas onze parlamentares, quando comparados com os 583 restantes); ao 
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passo que os Relatores também deveriam conseguir benefícios, talvez em termos de 

carreira política dentro do Congresso, ao atuar segundo as preferências do Executivo.  

 Mais uma vez, essas também são hipóteses que carecem de maiores estudos, 

aprofundamentos e confirmações, mas que não por isso deixam de destacar a 

relevância dos Relatores como atores-chave no processo de elaboração do orçamento.  

 A título de demonstração do exposto acima, mas sem nos aprofundar muito em 

aspecto que merece o maior zelo, é possível indicar algumas coisas as quais se deve 

ponderar em torno dos Relatores.  

   Primeiramente, o processo de elaboração da Lei Orçamentária se faz para o 

exercício seguinte. Isso significa dizer que ao olhar para a execução de 2011 estamos 

falando de um Relator que conduziu sua elaboração em 2010. Portanto, para cada 

elaboração da LOA deve-se olhar a composição da CMO no ano anterior a sua 

execução (2011 = 2010; 2012 = 2011; e 2013 = 2012). Os dados sobre a distribuição das 

Relatorias pode ser obtido no site da Câmara, olhando em cada LOA os pareceres 

setoriais a ela relacionados1.  

Felizmente os Relatores e suas respectivas áreas temáticas já estão compilados 

em documento fornecido no portal. Ao procurar informações da LOA de 2011, as 

correspondências e documentos disponibilizados no site da Câmara já trazem as 

informações relativas aos membros da CMO e seus respectivos documentos 

elaborados em 2010. Os documentos são reproduzidos abaixo com as composições 

das Relatorias em 2010, 2011 e 2012, respectivamente: 

 

  

                                                             
1 O caminho a se seguir para 2011, por exemplo, é o seguinte: LOA - Lei Orçamentária Anual > LOA 2011 
> LOA 2011 - Tramitação no Congresso Nacional - Ciclos > LOA 2011 - Pareceres Setoriais. Para os outros 
anos o caminho é parecido, mas procurando-se na Lei Orçamentária do ano pretendido.  
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2011/ciclos/rel_setor.html 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/rel_setor.html 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2013/ciclos/rel_setor.html 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2011
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2011/ciclos
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2011/ciclos/rel_setor.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/rel_setor.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2013/ciclos/rel_setor.html
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Figura 07: Relatores Gerais e Setoriais da CMO em 2010 

 

Fonte: Site da Câmara dos Deputados, Pareceres Setoriais – Relatores Setoriais (elaboração própria). 

 

Figura 08: Relatores Gerais e Setoriais da CMO em 2011 

 

Fonte: Site da Câmara dos Deputados, Pareceres Setoriais – Relatores Setoriais (elaboração própria). 
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Figura 09: Relatores Gerais e Setoriais da CMO em 2012 

 

Fonte: Site da Câmara dos Deputados, Pareceres Setoriais – Relatores Setoriais (elaboração própria). 

 Existem dois pontos a se fazer menção com relação a essas tabelas. O primeiro 

deles é que essa composição não necessariamente é constante ao longo do ano todo, 

resultando que nem sempre as Relatorias estão com o mesmo parlamentar e sequer 

estão necessariamente com o mesmo partido.  

Isso depende da indicação dos Líderes Partidários e um exemplo relevante para 

o ponto que se quer demonstrar aqui é o cargo de Relator-Geral da Comissão em 2010 

(ou seja, que elaborou a LOA de 2011). A figura acima mostra a Senadora Serys 

Slhessarrenko (PT/MT) como a Relatora-Geral, mas os documentos do parecer 

preliminar figuram com o autógrafo do Senador Gim Argello (PTB/DF), que na data de 

7/12/2010 se afastou da Relatoria2, sendo então substituído pela Senadora. Sendo 

assim, o relatório preliminar, relatórios setoriais e muitas das articulações feitas com 

relação aos seus processos foram feitos enquanto o Senador Gim Argello era o Relator. 

Talvez uma explicação para os valores liberados na execução das Funcionais com 

emendas de Relator-Geral em 2011 esteja justamente relacionada ao pertencimento 

do Relator à coligação de oposição ao partido da Presidente.  

Ressalvas feitas ao fato de que, justamente porque o parlamentar mostrado 

como Relator nas tabelas pode não ter sido o responsável pelas etapas do processo 

orçamentário, deve-se observar a tramitação dos PLOA’s dentro da Comissão e 

acompanhar os pareceres (preliminar ou final) e os relatórios setoriais. O caminho para 

                                                             
2
 Informações da Tramitação do PLN 59/2010, disponíveis no site do Senado. 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=97992 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=97992
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tentar entender as diferenças na execução orçamentária, talvez seja acompanhar as 

tramitações dos respectivos Projetos de Lei e buscar em uma análise qualitativa (que 

leve em conta, entre outras coisas, o partido dos Relatores-Gerais e Setoriais, sua 

Expertise e Seniority dentro do Congresso, mas principalmente sua atuação dentro da 

CMO e seu relacionamento com os outros parlamentares) o entendimento de como 

cada fator afeta o resultado final do processo, a execução efetiva das dotações.  

Seria possível, a partir do banco de dados, decompor os dados para a execução 

de Funcionais com emendas de Relatores Setoriais a fim de analisar se existe alguma 

diferença entre esses atores. Desse modo, se poderia verificar se o Executivo priorizou 

a execução das Funcionais em que Relatores Setoriais da base alocaram suas emendas, 

ou igualmente verificar se foram os Relatores Setoriais que conseguiram usar suas 

prerrogativas para guiar o processo orçamentário de modo que as verbas fossem 

alocadas majoritariamente nos programas prioritários do Executivo.  

Como não há insumos suficientes e não cabe aqui fazer tal aprofundamento 

nesse tópico, basta para o propósito deste trabalho indicar essas possibilidades que 

carecem de estudos. Faz-se, porém, uma última observação com relação aos dados das 

tabelas. Relembrando que é preciso acompanhar a tramitação dos PLOA’s e quais 

parlamentares ocuparam cargos de Relatoria, uma vez que eles podem mudar (como 

aconteceu em 2010), ressalta-se que as tabelas mostram que os cargos de Presidente 

da CMO e de Relator-Geral do Projeto de Lei Orçamentária estiveram nos três anos 

com Deputados ou Senadores do PT e do PMDB. A centralidade desses cargos, as 

prerrogativas e atribuições da cada um (brevemente explanadas anteriormente) fazem 

o Executivo dar muita atenção aos nomes que ocuparão essas posições. 

Por fim, mas ainda relacionado a esse aspecto, cabe falar um pouco mais sobre 

a Reserva de Recursos. Esta é a parte do parecer preliminar elaborado pelo Relator-

Geral que determina a disponibilidade de verbas e como elas serão distribuídas para o 

atendimento de emendas parlamentares. A tabela a seguir mostra as distribuições 

como definidas nos anexos dos pareceres preliminares finais para as LOA’s de 2011, 

2012 e 2013, disponíveis no site da Câmara3. 

                                                             
3 http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2011/parpre.html, 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/parpre.html e 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2013/ciclos/parpre.html 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2011/parpre.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/parpre.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2013/ciclos/parpre.html
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Figura 10: Reserva de Recursos por Tipo de Autor de Emendas 

 

Fonte: Site da Câmara dos Deputados, Pareceres Preliminares – Anexo IV (elaboração própria). 

 Como dito anteriormente, as verbas disponíveis na Reserva de Recursos variam 

conforme a arrecadação fiscal de receitas (quanto maior a Receita maior a 

disponibilidade de recursos para as emendas parlamentares). Independentemente 

disso, grande parte desses recursos é deduzida para atendimento das emendas de 

Relator-Geral e das emendas individuais. Os valores restantes depois dessa dedução 

são divididos segundo o artigo 57 da Resolução nº1/2006-CN para atendimento das 

emendas coletivas segundo as porcentagens relatadas (25% para as Bancadas 

Estaduais; 55% para os Relatores Setoriais distribuírem como dotações disponíveis 

para Bancadas Estaduais e Comissões; e 20% para o Relator-Geral no atendimento das 

Emendas de Bancadas Estaduais ou de Comissões). A última faixa traz recursos 

destinados à garantia do atendimento das emendas de Comissões no valor de pelo 

menos 15% do total disponível para as emendas coletivas, segundo o § 2º, do artigo 57 

da Resolução nº 1/2006-CN.     

 Fica evidente, portanto, que na distribuição de recursos é ao Relator-Geral que 

cabe a maior parcela das dotações disponíveis, que contava sozinho com quase treze 

bilhões de reais para a LOA de 2011, entre os 23 bilhões disponíveis.  

 Em valores brutos, a segunda maior parcela fica sempre destinada às emendas 

individuais. Contudo, quando se dividem esses recursos entre os 594 parlamentares 

temos que os valores individuais são treze milhões por parlamentar para 2011 e quinze 

milhões tanto para 2012 quanto para 2013. 

 Em seguida teríamos as Bancadas Estaduais com seus valores brutos, logo 

seguidas das destinações para as Comissões. O anexo IV de cada parecer preliminar 
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discrimina quais são as dotações disponíveis para cada Bancada Estadual sendo que 

para 2013 o menor valor dessa distribuição foi de R$ 38.082.000 (trinta e oito milhões 

e oitenta e dois mil reais) para a Bancada do Distrito Federal4. Então em termos 

relativos, as Bancadas e Comissões realmente têm maior disponibilidade de verbas do 

que um parlamentar sozinho. Nesse sentido pode-se falar de uma precedência de 

emendas coletivas sobre as individuais. 

 Todavia, há de se fazer aqui algumas ressalvas com relação a esses valores e a 

essas emendas. A primeira delas é com relação aos Relatores. Isso porque, ainda que 

os Relatores-Gerais e Setoriais estejam entre os três primeiros em quantidade de 

recursos disponíveis, essa alocação não é livre. O Relator-Geral não pode usar os treze 

bilhões de reais para programas em seu reduto eleitoral na forma de Pork Barrel.  

 O parecer preliminar determina que é vedada a apresentação de emendas de 

Relator (aqui inclusos Relator-Geral e os Setoriais) que incluam subtítulos novos ou 

acrescentem dotações aos programas do PLOA, exceto nos casos permitidos pela 

Resolução nº1/2006-CN e pelo próprio parecer preliminar, entre os quais se destacam, 

por exemplo, emendas voltadas para ações estratégicas, de caráter nacional; 

retificações de despesas decorrentes de alterações de parâmetros econômicos (como 

reajustes previdenciários necessários por conta de aumento da inflação; ou correção 

do salário mínimo), entre outras coisas.   

 De todo modo, a despeito das restrições estabelecidas no parecer preliminar, 

ainda é visível o poder econômico que os Relatores têm e sua decorrente capacidade 

de alocar esses recursos seguindo as preferências do Executivo ou ainda de articular e 

distribuir alguns recursos entre as Bancadas Estaduais e Comissões.  

 Uma segunda ressalva que se deve fazer é justamente com relação às emendas 

coletivas, que embora contem com uma parcela grande de recursos, especialmente 

quando eles são divididos entre as poucas Bancadas e Comissões (comparando-se com 

os 594 Parlamentares), esses atores devem seguir todo um processo para a proposição 

de emendas e também têm algumas restrições quanto ao que pode ser emendado 

coletivamente no Projeto de Lei. O processo para proposição, por exemplo, de uma 

emenda de Bancada Estadual, passa pela aprovação de pelo menos 3/4 (três quartos) 

                                                             
4
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2013/parpre/anexo4.p

df  

http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2013/parpre/anexo4.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2013/parpre/anexo4.pdf
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dos Deputados e 2/3 (dois terços) dos Senadores da Unidade da Federação que 

representam; enquanto as emendas de Comissões devem representar interesse 

nacional e ser apresentadas com a ata da reunião que decidiu por sua aprovação.  

 Todas essas regras são mais bem detalhadas nos artigos 43 a 48 da Resolução 

nº1/2006-CN e implicam, no mínimo, uma morosidade maior ao processo de 

proposição da emenda coletiva quando comparada aos pré-requisitos necessários à 

proposição de uma emenda individual.  

O ponto que se tenta demonstrar aqui é que não é tão simples dizer que 

emendas coletivas têm maior quantidade de recursos do que um parlamentar tem 

individualmente (treze ou quinze milhões) porque as destinações de recursos para 

emendas individuais, em seu conjunto, superam em muito as destinações para 

emendas de Bancada e de Comissão. 

Do mesmo modo, não se pode dizer que para 2011, por exemplo, os Relatores 

Setoriais tinham R$ 1.689.990.000,00 e que as Bancadas Estaduais tinham 

aproximadamente metade disso, sem se considerar as restrições às emendas de 

Relatores que destinam esses um bilhão e seiscentos e oitenta e nove milhões 

justamente para o atendimento de emendas de Comissão ou de Bancadas Estaduais.  

Desse modo, todas as regras sobre quem pode propor e como podem ser 

propostas as emendas, afetam sua execução posterior. E isso torna pelo menos 

discutível o argumento de que emendas coletivas têm precedência sobre individuais e, 

por isso, estas últimas não representariam uma ferramenta tão eficiente para o 

Executivo.  

 

VI.2 – Funcionais com várias Emendas 

A despeito do fato de não ser possível, com o banco de dados utilizado aqui, 

confirmar ou refutar inteiramente a relação entre a execução de emendas 

parlamentares e a fidelidade partidária dentro do Congresso, é possível fazer algumas 

aproximações e indicações nesse sentido. Esta segunda demonstração processual do 

orçamento está relacionada à própria estrutura da programação orçamentária e à 

proposta inicial enviada pelo Executivo.  

Segundo parte da literatura, o Executivo dispõe de muitas prerrogativas que lhe 

dão preponderância no cenário político. Com relação ao orçamento destaca-se aqui 
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que o Executivo tem iniciativa exclusiva em torno do tema e é responsável pela 

proposta inicial que é enviada ao Congresso. Além disso, e em conformidade com o 

que foi exposto até agora, dentro do Congresso as liberdades que os parlamentares 

têm para modificar o orçamento são muito reduzidas (seja em termos da 

disponibilidade de verbas que podem ser usadas; das restrições sobre como elas 

podem ser usadas; ou da prerrogativa do Executivo de liberar ou não as verbas 

solicitadas).  

Entre as prerrogativas do Executivo em torno do orçamento traremos aqui mais 

detalhadamente sobre as Funcionais Programáticas. É de fundamental importância 

ressaltar que o Executivo envia a proposta de Lei Orçamentária já com a programação 

passível de emendamento definida. Os parlamentares não podem, dentro da LOA, criar 

novos programas de governo ou destinar recursos para subtítulos que não sejam os 

previstos no projeto. Mesmo que o Executivo não vá investir em todas as Funcionais e 

dê prioridade a certos programas, isso ainda significa que os parlamentares estão 

simplesmente alocando verbas nas programações que o Executivo disponibilizou.  

Quando parlamentares, Bancadas, Comissões e Relatores propõem emendas 

elas devem estar necessariamente “cadastradas” em uma das Funcionais disponíveis. 

Faz parte do processo orçamentário, pois, como visto anteriormente, a Funcional 

Programática é um conjunto de códigos que permite identificar o que será feito com o 

dinheiro público e onde isso será feito.   

Embora não seja possível demonstrar quanto os parlamentares ou partidos 

tiveram executado de suas emendas em cada Funcional, é possível mostrar que muitos 

parlamentares alocam verbas em uma mesma Funcional. Como dito, a dotação em 

determinada Funcional é composta pelas emendas que os parlamentares venham a 

alocar, mas também por dotações do próprio Executivo ou dos Relatores, por exemplo. 

Isso quer dizer que com a execução de dotações em uma Funcional específica o 

Executivo estaria beneficiando ao mesmo tempo os diversos atores que queriam 

verbas alocadas ali, ainda que não seja possível determinar se a dotação alocada por 

um parlamentar foi executada plenamente, executada em partes ou se não teve 

liberação nenhuma.  

Fazendo o julgamento de que o objetivo dos parlamentares não seja única e 

exclusivamente obter retornos eleitorais a partir da execução de suas emendas, as 
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liberações de verbas em uma determinada Funcional seriam benéficas para os 

parlamentares que alocaram verbas nessa Funcional porque seriam a implementação 

dos programas que eles defendem. Nesse ponto o problema está associado ainda ao 

que Pereira e Mueller destacam como a necessidade de execução efetiva da emenda 

de pork barrel, e não apenas credit claiming, para o sucesso eleitoral do parlamentar 

(2003, p. 762).   

Por outro lado, o banco de dados utilizado aqui é tão impreciso com relação a 

quais das emendas, ou outras dotações, foram efetivamente executadas em 

determinada Funcional que, pensando na política pública, qualquer parcela de 

execução teria sido benéfica para todos que destinaram dotações a ela.  

A tabela a seguir foi elaborada considerando-se a quantidade de emendas em 

cada Funcional, ao longo do período estudado. Consideram-se aqui as variáveis 

“Funcional Programática”, “Nome do Autor”, “Sigla do Partido” e “Código da Emenda”. 

Desse modo, quando há emendas com código igual, mas com parlamentares 

diferentes, as duas estão associadas à Funcional (por exemplo, um Deputado e um 

Senador cujas respectivas Emendas número 25 estivessem alocadas na mesma 

Funcional). Ressalta-se ainda que para essa demonstração foram consideradas apenas 

as emendas individuais. Isso significa que, na quantidade de emendas associadas a 

cada Funcional, não são contadas eventuais Emendas coletivas ou de Relatores.    

Como resultado foi obtida a tabela a seguir, compilando um conjunto de sete 

Funcionais que tiveram as maiores quantidades de emendas para um ou mais dos anos 

estudados.  

 

Figura 11: Funcionais com maior número de Emendas Individuais 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 
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 Portanto, é possível ver que determinadas Funcionais agrupam tantas emendas 

que se tornaria difícil mostrar o saldo alocado em cada uma e tentar discriminar, tendo 

em vista o Pagamento, qual seria a porcentagem de cada saldo que foi efetivamente 

liberado ou não.  

 Essas Funcionais foram os exemplos selecionados para a demonstração que se 

pretende fazer aqui, única e exclusivamente porque são as que apresentaram maior 

quantidade de emendas. Porém, como um mesmo parlamentar pode ter proposto 

mais de uma emenda à mesma Funcional, o cálculo para mostrar quais foram os 

parlamentares e seus respectivos partidos que alocaram emendas nessas Funcionais é 

um pouco diferente.  

 A partir das sete Funcionais selecionadas, foram consideradas as mesmas 

variáveis, com a exceção de “Cód. Da Emenda”, de modo que registros que tivessem o 

mesmo Autor, mas com emendas diferentes (por exemplo, um Deputado que tivesse 

suas emendas 07 e 25 alocadas na mesma Funcional) fossem agrupadas em um único 

registro.  

 

Figura 12: Quantidade de Parlamentares proponentes nas Funcionais 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 

 A partir dessa tabela, pode-se dizer que para os anos de 2011 e 2012, há um 

conjunto de 39 (trinta e nove) parlamentares que têm interesse na execução da 

Funcional 10.302.1220.8535.0035. Contudo, a quantidade de emendas que esses 

parlamentares propuseram chega a cinquenta e um, indicando que alguns deles 

propuseram mais de uma emenda.  

Para exemplificar ainda mais, a utilização da primeira tabela para analisar a 

composição partidária dos que alocaram Emendas na Funcional distorceria o resultado, 

pois um parlamentar do PV que tivesse proposto duas emendas na Funcional faria 
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constar duas vezes o PV como possuidor de emendas. Desse modo, se 

considerássemos os 51 registros da primeira tabela, teríamos que dois deles são de 

parlamentares do PV (3,92%), mas como na verdade o parlamentar é o mesmo 

devemos considerar apenas cinquenta registros e apenas um deles referente ao 

parlamentar do PV (2%) e isso altera completamente as reais porcentagens.  

Percebe-se que a primeira Funcional, por exemplo, conta com emendas de 158 

parlamentares distintos, ou seja, 158 parlamentares que têm interesse na execução da 

Funcional 10.302.1220.6148.0001. Isso também significa dizer que executando 

dotações nessa Funcional o Executivo estaria “matando 158 coelhos com uma 

cajadada só”. Importa, portanto, entender quais são essas Funcionais que atraíram 

interesse de tantos parlamentares e quem são eles. A partir dos bancos de dados 

originais é possível acessar os códigos e suas descrições, de modo que é possível 

detalhar o que significam cada um dos códigos da composição das Funcionais. 

Os dados com a composição partidária da proposição de emendas 

parlamentares em cada uma delas é apresentado em gráficos a seguir, bem como a 

descrição com maiores detalhamentos das Funcionais e o significado de seus 

respectivos códigos. Contudo, as tabelas completas, com informações dos 

parlamentares que alocaram as emendas, são muito extensas para reproduzir aqui 

(considere-se, por exemplo, os 158 parlamentares distintos que são mostrados apenas 

na primeira Funcional).  

Existe, porém, outro dado a se mostrar antes de proceder às descrições sobre 

as Funcionais. Os procedimentos adotados na análise do banco de dados para obter a 

soma dos valores pagos são semelhantes aos descritos na seção V.1 “Distribuição dos 

Pagamentos Anualmente por Categoria” (descrevendo os pagamentos efetuados nas 

Funcionais com emendas parlamentares). Para obtenção das somas dos saldos basta 

acrescentar a variável “Saldo” aos procedimentos para contagem do número de 

emendas alocadas nas Funcionais (descritos nesta seção), de modo que para cada 

emenda apresentada é apresentado seu respectivo Saldo. As somas de Saldos e 

Pagamentos por ano, em cada Funcional, são mostradas na tabela abaixo.   
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Figura 13: Valores de Saldos e Pagamentos nas Funcionais 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 

 

Funcional 10.302.1220.6148.0001 

 Acessando os códigos internos dos bancos de dados temos como descrever do 

que trata a programação em que os paramentares mais alocaram emendas individuais 

em 2011 e 2012 (vide as tabelas acima, esta Funcional contava com 158 emendas 

nesses dois anos). A Função trata da Saúde (Função = 10) com destinação à assistência 

hospitalar e ambulatorial (Subfunção = 302); nos detalhamentos com relação à 

classificação Programática temos o Programa de “Assistência Ambulatorial e Hospitalar 

Especializada” (código = 1220) com destaque ainda que as informações detalham o 

beneficiário final como sendo a sociedade em geral; isso através da Ação de 

“Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e 

Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde” (Ação 

= 6148); sendo que as verbas são destinadas ao âmbito Nacional (Subtítulo = 0001).  

 Quando olhamos os 158 parlamentares que alocaram emendas nessa Funcional 

e seus respectivos partidos temos o seguinte gráfico.  
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Gráfico 06: Porcentagem de Parlamentares da Base e da Oposição -

10.302.1220.6148.0001 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 

 Primeira coisa a se destacar, as emendas de 2011 foram mantidas em 2012, de 

modo que o gráfico vale para os dois anos. Em termos da metodologia adotada para 

essa classificação e a dos próximos gráficos, vale ressaltar que foram considerados 

como partidos da base aliada do governo os onze pertencentes à coligação da 

Presidente eleita em 2010 “Para o Brasil seguir mudando” (PT, PMDB, PDT, PTN, PSC, 

PTC, PC do B, PSB, PR, PRB e PP); ao passo que Oposição I refere-se à coligação “O 

Brasil pode mais” (PSDB, DEM, PMN, PPS, PT do B e PTB); os outros partidos que não 

estão associados a nenhuma dessas coligações são contabilizados em Oposição II.   

 Quando olhamos para o gráfico temos que 61,39% dos parlamentares que 

alocaram emendas nesta Funcional eram da base aliada, ao passo que os outros 

38,61% eram da oposição.  

 Os valores de Saldo e Pagamento para essa Funcional em 2011 são de 

R$ 27.250.000,00 (vinte sete milhões e duzentos e cinquenta mil) e R$ 676.208.527,00 

(seiscentos e setenta e seis milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e vinte e sete 

reais). Lembrando, mais uma vez, que o valor de Pagamento refere-se à Funcional e 

por isso o valor da execução vai muito além do saldo alocado pelos parlamentares. 

Com um valor de pagamento tão alto, é de se supor que as emendas alocadas tenham 

sido atendidas integralmente. Contudo, não é possível fazer essa afirmação com cem 

por cento de certeza.  

61,39%

37,34%

1,27%

Base Oposição Oposição II
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 Pode-se argumentar ainda que a porcentagem de 61,39% de parlamentares 

pertencentes à base foi o fator responsável pela alta execução. Ambas as afirmativas, 

porém, podem ser contra-argumentadas olhando-se para o ao de 2012, em que as 

mesmas 158 emendas foram mantidas; enquanto os registros não mostram 

pagamento algum.  

Ou seja, para o ano de 2011 os valores de pagamentos poderiam abarcar 

integralmente os valores solicitados nos saldos das emendas, mas o ano de 2012 

mostra que realmente não existe nenhuma obrigação de o Executivo liberar 

efetivamente as verbas solicitadas, e a discricionariedade que ele tem para fazer os 

pagamentos. Desse modo, as emendas podem ser executadas integralmente, 

parcialmente ou não ser executadas de modo algum mesmo quando há um 

pagamento suficiente para que elas tenham sido executadas. 

Ao mesmo tempo, não se pode afirmar com certeza que a participação de 

61,39% de parlamentares da base foi o fator que levou à liberação de verbas porque a 

composição se manteve a mesma para o ano de 2012, em que não houve liberação 

alguma.    

 

Funcional 10.302.1220.8535.0035 

 Esta Funcional, assim como a anterior, trata da Assistência Ambulatorial e 

Hospitalar Especializada, mas a Ação trata da “Estruturação de Unidades de Atenção 

Especializada em Saúde” (código = 8535), enquanto a destinação das verbas é para o 

“Estado de São Paulo” (Subtítulo = 0035).  

 Mais uma vez é uma Funcional entre as com maiores números de emendas 

(cinquenta e uma), mas que conta com apenas 39 parlamentares distintos, ou seja, 

alguns parlamentares propuseram mais de uma emenda. A distribuição desses 

parlamentares, por partido, pode ser vista no gráfico abaixo.  
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Gráfico 07: Composição Partidária dos Parlamentares - 10.302.1220.8535.0035 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 

 Quando distribuídos em porcentagens esses valores mostram que 43,59% dos 

parlamentares que alocaram emendas nessa Funcional eram de partidos da base, 

enquanto os outros 56,41% são tidos como oposição.  

 Esse é um ponto importante de se ressaltar, especialmente porque os valores 

de Saldo e Pagamento para o ano de 2011 são, respectivamente, R$ 56.670.000,00 

(cinquenta e seis milhões, seiscentos e setenta mil reais) e R$ 12.463.000,00 (doze 

milhões quatro centos e sessenta e três mil reais).  

 Ou seja, enquanto para a Funcional anterior os valores pagos somavam um 

montante muito maior do que os saldos solicitados (de modo a englobar facilmente 

esses valores solicitados), para esta segunda Funcional temos o contrário. Os valores 

pagos aqui são bem menores do que os solicitados no saldo. Nessa situação, e sem 

poder olhar o banco de dados e dizer exatamente quanto foi executado de cada 

emenda, como afirmar que os valores pagos foram para esse ou aquele parlamentar?  

 Por outro lado, pode-se argumentar aqui que os valores executados são 

menores justamente porque existem mais parlamentares da oposição. Contudo, existe 

aqui a possibilidade que os valores executados tenham sido os do PSDB (com 11 

parlamentares que alocaram emendas na Funcional). Não fica clara, a partir de um 

estudo de caso com apenas uma Funcional, determinar que com uma porcentagem de 

apenas 56,41% de parlamentares de oposição o Executivo tenha escolhido não 

priorizar essa Funcional e liberar verbas para parlamentares de sua própria base.     
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Funcional 10.302.2015.6148.0001 

 Com relação aos significados desta Funcional não há muito que dizer, pois os 

códigos são semelhantes aos anteriores, com exceção do código do Programa. Este 

trata do “Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)” em âmbito Nacional 

(Programa = 2015; e Subtítulo = 0001).  

 Primeira coisa a se ressaltar é que esta Funcional recebeu 154 emendas 

distintas em 2012 e 121 em 2013. Cada parlamentar tem o limite de até 25 emendas 

por mandato parlamentar. Cabe ressaltar, portanto, que um parlamentar que tenha 

proposto cinco emendas em um ano, alocando todas as verbas que tem direito 

segundo o parecer preliminar, pode mantê-las para o ano seguinte ou mudá-las (o que 

implica remanejar os saldos solicitados nas emendas anteriores para as novas).  

Quando olhamos os parlamentares que alocaram emendas nessa Funcional, em 

2012 e em 2013, temos os gráficos a seguir. 

 

Gráfico 08: Composição Partidária dos Parlamentares - 

10.302.2015.6148.0001 [2012] 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 
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 Este primeiro gráfico, para 2012, mostra uma composição de 61,04% dos 

parlamentares como sendo da base do governo. Os saldos dessas emendas somavam 

R$ 33.570.000,00 (trinta e três milhões quinhentos e setenta mil), enquanto os valores 

pagos somavam R$ 716.225.799,96 (setecentos e dezesseis milhões, duzentos e vinte e 

cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Como visto 

antes, não se pode afirmar com certeza quanto de cada emenda foi efetivamente 

liberado ou confirmar aqui que isso se deva a maior quantidade de parlamentares da 

base ou da oposição.  

 Contudo, é importante observar que para o ano de 2013, ao passo que a 

quantidade de parlamentares alocando emendas nessa Funcional diminuiu, o valor 

pago aumentou de R$ 716.225.799,96 para R$ 804.916.666,71 (oitocentos e quatro 

milhões, novecentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e um 

centavos). Levando em conta que retiram emendas tanto os parlamentares da base 

(PMDB: 31 para 28, por exemplo) quanto da oposição (PSDB: 22 para 16), temos essas 

diferenças nos valores pagos de 2012 para 2013 paralelamente a um aumento da 

porcentagem de parlamentares da base com emendas na Funcional (que passou dos 

61,04% para os 64,46%). Talvez isso possa servir como indicativo de que o Executivo 

está privilegiando e priorizando Funcionais que contam com emendas 

majoritariamente de parlamentares da base, mas ainda cabe a análise de outros 

exemplos para ilustra melhor o que se pode afirmar com relação a isso.  
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Gráfico 09: Composição Partidária dos Parlamentares - 10.302.2015.6148.0001 

[2013] 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 

 

Funcional 10.302.2015.8535.0029 

 Esta Funcional trata da Subfunção de “Assistência Hospitalar e Ambulatorial” 

(302), por meio da Ação de “Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em 

Saúde” (8535) no Programa de “Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)” 

(2015), mas no âmbito do Estado da Bahia (Subtítulo = 0029). Funcional esta que 

recebeu 47 emendas em 2012 e teve uma diminuição para 39 em 2013.  

 Todavia, quando olhamos o número de parlamentares, temos que para as 47 

emendas de 2012 havia 21 parlamentares distintos, enquanto para as 39 de 2013 havia 

24 parlamentares. Ou seja, a despeito da queda no número de emendas houve um 

aumento no número de parlamentares proponentes. O gráfico com a quantidade de 

parlamentares para 2012 segue abaixo. 
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Gráfico 10: Composição Partidária dos Parlamentares - 10.302.2015.8535.0029 

[2012] 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 

 Essa ampla maioria de parlamentares da base, representando 80,95%, tinha 

para 2012 um saldo de R$ 33.010.000,00 (trinta e três milhões e dez mil reais) e um 

pagamento de apenas R$ 5.916.693,2 (cinco milhões, novecentos e dezesseis mil, 

seiscentos e noventa e três reais e vinte centavos). Esse valor executado é muito baixo, 

comparando com o saldo solicitado, sobretudo quando se considera o interesse de 17 

parlamentares da base nessa Funcional. Pode-se argumentar aqui que apesar do 

interesse de uma maioria de parlamentares da base, a execução da Funcional não foi 

priorizada, de modo que a quantidade de emendas de parlamentares da base ou da 

oposição não é o único fator considerado nas liberações de verbas.  

Ainda assim, seria muito mais preciso afirmar isso se houvessem dados 

disponíveis para avaliar qual foi a distribuição dessas verbas dentro da Funcional, ou 

seja, se possível dizer quanto dos R$ 5.916.693,2 foi destinado ao pagamento das 

emendas da base e quanto às emendas da oposição.       

 Com as mudanças de emendas em 2013, e embora parlamentares do PT 

tenham retirado suas emendas e parlamentares de outros partidos da base tenham 

proposto novas, continuamos com dezessete parlamentares da base com emendas na 

Funcional. Por outro lado, três parlamentares de oposição propuseram novas emendas, 

de modo que a quantidade de parlamentares da base caiu de 80,95% para 70,83%.  
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 O saldo solicitado nessas emendas passou a somar R$ 38.350.000,00 (trinta e 

oito milhões e trezentos e cinquenta mil) em 2013, ao passo que a execução caiu dos 

R$ 5.916.693,2 para apenas R$ 200.000,00 (duzentos mil). Apesar da maioria de 

parlamentares da base (70,83%), a execução foi baixíssima, o que pode indicar com um 

pouco mais de certeza que emendas de parlamentares da base também não são 

sempre priorizadas pelo Executivo.   

 

Gráfico 11: Composição Partidária dos Parlamentares - 10.302.2015.8535.0029 

[2013] 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 

 

Funcional 10.302.2015.8535.0035 

 Esta Funcional é semelhante à anterior, mas com a diferença de destinação 

para o Estado de São Paulo (Subtítulo = 0035). Para ela houve um aumento de 69 

emendas, em 2012, para 95 em 2013 e paralelamente também um aumento do 

número de parlamentares, de 46 para 57. 

 Em termos de valores, o saldo passou de R$ 90.590.000,00 (noventa milhões e 

quinhentos e noventa mil) para R$ 109.014.000,00 (cento e nove milhões e catorze mil 

reais). Por outro lado, os valores pagos que já eram baixos em 2012, R$ 897.167,00 
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(oitocentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e sete reais) caíram para o valor 

mais baixo ainda de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).  

 E isso a despeito do fato de a quantidade de parlamentares da base ter 

aumentado de 52,17%, em 2012, para 56,14% e, 2013. Ainda que essas porcentagens 

estejam bastante próximas dos 50%, cabe ressaltar que aqui elas significam, 

respectivamente, 24 e 32 parlamentares da base.   

 

Gráfico 12: Porcentagem de Parlamentares da Base e da Oposição - 

10.302.2015.8535.0035 [2012] 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 

 

Gráfico 13: Porcentagem de Parlamentares da Base e da Oposição - 

10.302.2015.8535.0035 [2013] 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 
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Funcional 15.451.0310.1D73.1792 

 Esta Funcional sai do padrão das anteriores (relacionadas à Saúde) e passa a 

tratar do “Urbanismo” (Função = 15); enquanto a Subfunção detalha isso em 

“Infraetrutura Urbana” (código = 451). Com relação ao Programa de Governo cabe 

ressaltar que se trata da “Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano” e que seu 

beneficiário final é indicado como o próprio governo. Ou seja, é um programa de 

manutenção da máquina administrativa. Isso por meio da Ação de “Apoio à Política 

Nacional de Desenvolvimento Urbano” (código = 1D73) destinada aos municípios do 

Estado de São Paulo (Subtítulo 1972 = “Estado de SP - Ações de Infraestrutura Urbana 

em Municípios”).  

 A Funcional contava com 55 emendas de 52 parlamentares distintos, para os 

anos de 2011 e 2012. Como essa Funcional apresenta um padrão semelhante ao de 

outras Funcionais analisadas anteriormente, não faremos maiores comentários aqui, 

com a exceção de ressaltar que apesar da quantidade de emendas, de parlamentares e 

do saldo volumoso de R$ 187.762.735,00 (cento e oitenta e sete milhões, setecentos e 

sessenta e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais), não há registros de pagamentos 

nessa Funcional.       

 

Gráfico 14: Porcentagem de Parlamentares da Base e da Oposição - 

15.451.0310.1D73.1792 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 
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Funcional 15.451.2054.1D73.0035 

 Esta Funcional trata também do Urbanismo, com a Ação de “Apoio à Política 

Nacional de Desenvolvimento Urbano”, mas por meio do Programa de “Planejamento 

Urbano” (Programa = 2054) destinado ao Estado de São Paulo (Subtítulo = 0035). Esta 

Funcional contava com 58 emendas de 55 parlamentares, em 2013, e assim como na 

Funcional anterior, o padrão é parecido. Um Saldo de R$ 269.252.000,00 (duzentos e 

sessenta e nove milhões, duzentos e cinquenta e dois mil reais), mas sem registros de 

pagamentos.  

 

Gráfico 15: Porcentagem de Parlamentares da Base e da Oposição - 

15.451.2054.1D73.0035 

 

Fonte: Banco de Dados da CONOF (elaboração própria). 

 O que se pretende mostrar com todas essas Funcionais é que, embora não seja 

possível a análise mais precisa de qual foi o valor liberado para cada emenda e avaliar 

quanto foi para parlamentares da base ou da oposição, é possível com esses dados 

tentar fazer uma aproximação desse argumento a partir da demonstração dos valores 

executados na Funcional quando comparados com a quantidade maior ou menor de 

parlamentares da base e da oposição.  

 Essa avaliação, cabe ressaltar, é imprecisa e guarda certos obstáculos, a saber, 

o fato de que seria necessário não só olhar quanto foi executado para cada emenda 

parlamentar, mas também quanto foi executado nas outras dotações alocadas na 
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Funcional, isso porque o Executivo poderia privilegiar antes as suas próprias dotações 

do que aquelas alocadas pelos parlamentares.  

Isso porque os valores executados que vão muito além dos saldos solicitados 

por emendas parlamentares podem ser referentes a Despesas Obrigatórias. Contudo, 

para o caso de serem Despesas Discricionárias (assim como as emendas parlamentares 

o são), mas alocadas pelo Executivo, teríamos uma comparação melhor ao analisar se 

a taxa de execução das demais Despesas Discricionárias é maior ou menor do que a 

das emendas parlamentares. Desse modo, se poderia dizer sobre uma Funcional 

formada apenas por Despesas Discricionárias e com altas taxas de execução que ela 

está sendo realmente priorizada pelo Executivo (o que não poderia ser dito sobre 

Despesas Obrigatórias, pois não dependem da discricionariedade desse poder).      

Ressalvadas as limitações dessa abordagem, as análises feitas nesta seção 

permitiram mostrar que existem Funcionais com muitas emendas de parlamentares da 

base e que tiveram valores altos de pagamento (alguns superando em muito os valores 

solicitados nas emendas parlamentares), mas também foi mostrado que Funcionais 

com emendas majoritariamente de parlamentares da base tiveram uma execução 

baixíssima e algumas não tiveram execução alguma.  

Ao mesmo tempo, na Funcional 10.302.1220.8535.0035, em que uma leve 

maioria de 56,41% era de parlamentares da oposição os valores de pagamentos 

estavam bem abaixo dos saldos solicitados, numa possível não priorização das 

preferências de parlamentares da oposição.  

Contudo, ressalva-se ainda que esta é uma amostra de sete Funcionais entre 

mais de treze mil existentes no banco. Ou seja, as demonstrações feitas aqui não 

descartam a possibilidade de Funcionais com emendas de parlamentares 

majoritariamente da oposição e que também tenham tido valores altíssimos de 

execução.  

Portanto, um dos pontos que se argumenta aqui é que este é um possível meio 

de analisar o orçamento brasileiro e, sobretudo, é um aspecto fundamental a ser 

levado em consideração nos estudos sobre o tema, uma vez que pouca referência se 

faz às Funcionais Programáticas e as demais dotações existentes nessas programações 

(que muitas vezes e para valores muito representativos, sequer são de emendas 

parlamentares).  



74 
 

 O processo orçamentário e a sua execução envolvem assuntos e conceitos 

complexos do próprio orçamento, mas que são de extrema importância, no mínimo, 

para o tratamento dado aos bancos de dados e para um correto entendimento de seus 

resultados e desdobramentos sobre as teorias vigentes.  

Mormente, espera-se aqui argumentar um segundo ponto subjacente ao 

anterior, mas que talvez seja de muito mais importância no quadro das relações entre 

o Executivo e o Legislativo. Qual seja, o de que, em se tratando da matéria 

orçamentária, o Executivo tem uma ampla margem de negociação, na medida em que 

com a execução das Funcionais 10.302.1220.6148.0001 e 10.302.2015.6148.0001 ele 

estaria afetando diretamente as preferências de 158 parlamentares em 2011 e 2012, 

no caso da primeira, e de 154 parlamentares em 2012 e 121 em 2013, no caso da 

segunda.  

E considerando que a primeira Funcional tinha um Saldo de R$ 27.250.000,00 

(em 2011); ao passo que a segunda tinha Saldos de R$ 33.570.000,00 (em 2012) e 

R$ 28.400.000,00 (em 2013); há de se convir que esses valores são realmente muito 

baixos (em vistas de um orçamento de mais de dois trilhões) quando se pode articular 

interesses de um número tão grande de Parlamentares (PEREIRA; MUELLER, 2002, p. 

267). 

De tudo que foi exposto neste capítulo percebe-se que o orçamento, tanto por 

parte de seus regulamentos quanto por parte dos dados em torno da execução, possui 

aspectos que podem e devem ser mais bem analisados (como o papel dos Relatores na 

tramitação dos Projetos de Lei e a classificação das despesas a partir da Funcional 

Programática). Apesar de os dados utilizados aqui não permitirem as demonstrações 

que se pretendia com relação à execução das emendas parlamentares, ainda existem 

outras abordagens possíveis com indicativos das relações estabelecidas entre o 

Executivo e o Legislativo. 

Quando se olham os dados disponíveis, tendo em vista as regras orçamentárias 

e os critérios adotados para computar esses dados, percebe-se que as conclusões 

usuais da literatura (em torno da execução das emendas) não são tão evidentes e que 

a própria complexidade do orçamento ainda guarda muitos conceitos que afetam a 

compreensão dos resultados obtidos. Isso significa dizer que é necessário ter cautela 
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na interpretação dos estudos existentes e que são possíveis novos olhares na 

interpretação dessa literatura, mas, sobretudo, para os próximos estudos.  

O capítulo seguinte sintetiza os argumentos mais relevantes desenvolvidos até 

aqui.  
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Capítulo VII – Conclusões 

 Considerando tudo o que foi dito faz-se necessário frisar alguns dos resultados 

mais importantes obtidos. O primeiro dele é que as taxas de execução das emendas 

individuais não são tão simples de serem demonstradas. Objetivamente, nem mesmo a 

execução mais ampla, das emendas parlamentares no geral, pode ser demonstrada 

como se pretendia inicialmente. 

 Isso porque, a despeito da forma contundente que a literatura apresenta as 

porcentagens de execução das emendas para cada autor ou para cada partido, os 

dados fornecidos no site da Câmara dos Deputados não agrupam informações 

detalhadas de quanto foi executado dos valores alocados pelos parlamentares. Os 

pagamentos, como demonstrado anteriormente, referem-se não ao valor que cada 

parlamentar alocou, mas sim aos valores totais alocados em um determinada 

Funcional Programática.  

 O aspecto central do tema é avaliar se maiores taxas de execução dos valores 

alocados nas emendas implicam uma maior taxa de apoio ao executivo, mas os dados 

basilares para fazer as comparações seguintes não estão disponíveis e, segundo 

informações da Consultoria do Orçamento e Fiscalização da Câmara, ainda estão em 

elaboração.  

 Uma análise mais detalhada de estudos anteriores já mostrava sinais, no 

mínimo, curiosos com relação aos valores de execuções de emendas. Primeiramente, 

porque não existem muitas descrições e demonstrações metodológicas com relação 

aos dados utilizados e apresentados nos trabalhos de Pereira e Mueller ou de Limongi 

e Figueiredo. No geral as porcentagens e gráficos são apresentados e o leitor não 

dispõe de muitos recursos para julgá-los. Sobretudo, a assertividade dos autores em 

suas afirmações, cria uma expectativa de analisar dados orçamentários e encontrar as 

taxas de execução das emendas parlamentares. 

 Em segundo lugar, vemos indicativos de que as taxas de execução das emendas 

não são tão facilmente obtidas, quando por exemplo, na Tabela 3 apresentada por 

Pereira e Mueller em seu segundo texto (2003, p. 758) os dados da execução de 

emendas individuais agrupados por partidos mostram valores totais superiores aos 

alocados em emendas parlamentares. Em 1999, por exemplo, quando os limites para 

emendas parlamentares não deveriam passar de 2,5 milhões por parlamentar (logo, 
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um total de aproximadamente 1,5 bilhão para todos os 594 parlamentares juntos), os 

valores executados somam R$ 15.552.021.139,00 (mais de quinze bilhões).  

 Vemos indicativos também em Limongi e Figueiredo, onde a Tabela 6 

apresentada em seu segundo texto traz como comentário que “o cálculo da taxa de 

execução [...] compreende o total de emendas individuais referentes a investimentos 

apresentados e liquidados” (LIMONGI; FIGUEIREDO, 2005, p. 763). Como apresentado, 

os valores Liquidados na execução orçamentária, não necessariamente implicam o 

efetivo Pagamento, que seria a etapa final apresentada pelos dados da Câmara.  

 O entendimento do processo orçamentário e da sua execução perpassa 

conhecimentos técnicos com relação ao orçamento que muitas vezes são 

extremamente complexos, principalmente, para os leitores que não venham a se 

debruçar um pouco mais sobre o entendimento da literatura em torno do tema. Isso 

se mostra, por exemplo, no anexo descrevendo os procedimentos utilizados para 

reorganização dos dados apresentado em ambos os textos de Limongi e Figueiredo 

(aspecto em que estes autores se apresentam melhor do que Pereira e Mueller, no 

sentido de descrever um pouco mais os procedimentos metodológicos). Contudo, 

essas descrições feitas são muito complexas para o leitor que não esteja acostumado 

com o orçamento. E destaco aqui uma passagem de extrema importância, mas que, 

em meu primeiro contato com esses textos, me passou despercebida:  

Como uma RUBRICA/GND pode contar com aportes dos três diferentes 
momentos identificados [Emendas; Dotações do Executivo; e cortes, 
remanejamentos ou créditos adicionais], foi necessário estabelecer a ordem 
em que gastos foram liquidados. Optamos por privilegiar a execução das 
verbas consignadas pelo Congresso, isto é, a execução liquida primeiro os 
gastos de EME até seu limite máximo. Restando saldo a liquidar na 
RUBRICA/GND, passamos à liquidação dos gastos propostos pelo Executivo,  
respeitado seu limite máximo. A operação foi repetida para os valores 
suplementados. (Idem, p. 774, grifo meu) 

 Os procedimentos adotados por Limongi e Figueiredo indicam maior 

consistência dos dados, mas mais uma vez só reforçam o argumento de que não 

necessariamente os valores encontrados nos dados correspondem aos valores das 

execuções das emendas.  

 Cabe ressaltar mais uma vez a primeira conclusão: as taxas de execuções não 

são tão facilmente obtidas. Por isso mesmo é preciso muito cuidado na observação dos 
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procedimentos adotados para chegar aos dados apresentados, e maior cuidado ainda 

com relação às interpretações que deles derivam. Portanto, como afirmar 

categoricamente que parlamentares da base ou da oposição foram privilegiados na 

execução de suas emendas? Se a base do argumento da “moeda de troca” carece de 

maiores estudos e mais aprofundamentos, as relações dessas taxas de execução com 

os padrões de votações ou com as taxas de sucesso eleitoral também merecem 

maiores estudos e aprofundamentos.  

 Uma segunda conclusão, que deriva da primeira, é que também não é possível, 

a partir dos dados sobre a execução, determinar a preponderância de emendas 

coletivas ou de Relatores sobre as emendas individuais. Como os dados são imprecisos 

com relação à execução de emendas, não se pode dizer que “os valores liberados para 

o Relator-Geral são maiores que os liberados para os parlamentares” porque esses 

valores não foram liberados para os atores, mas para a Funcional. Pode ser que as 

Funcionais em que os Relatores alocaram suas emendas somem valores pagos maiores 

unicamente porque esses atores alocaram emendas em Funcionais que o Executivo 

tende a priorizar em seus próprios gastos. Reforçando: é preciso cautela na conclusão 

de que os valores executados mostram maior priorização de um ou outro ator 

legislativo.  

 Embora não seja possível afirmar com certeza, a partir da execução do 

orçamento, que determinadas categorias de emendas são privilegiadas em detrimento 

de outras, existem algumas demonstrações possíveis que melhor embasam esse 

argumento.  

 É possível ver, dos valores exorbitantes pagos nas Funcionais que têm dotações 

de emendas de Relatores-Gerais e Setoriais, que estes atores têm sim um papel 

privilegiado na elaboração do orçamento. Isso porque podemos argumentar, pelo 

menos, em duas vertentes relacionadas a isso. A primeira é dizer que os Relatores 

usaram suas prerrogativas e suas verbas (que são altas, quando se olha a Reserva de 

Recursos) para direcionar o processo orçamentário dentro da CMO de modo a 

complementar a agenda das preferências do Executivo.  

A segunda vertente, que parece menos provável, é dizer que o Executivo 

liberou mais verbas nessas Funcionais justamente porque os Relatores tinham alocado 
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emendas nelas. Isso implicaria procurar algum causa para que o Executivo privilegiasse 

os interesses de apenas 11 parlamentares (um Relator-Geral e dez Setoriais).  

Além disso, como demonstrado, os cargos de Presidente da CMO e Relator-

Geral do PLOA estiveram centralizados em apenas dois partidos nos três anos 

observados. Uma relação pouco analisada nos estudos orçamentários é justamente a 

influência que os Relatores têm sobre o processo e muito se poderia aprofundar com 

relação a isso. 

Paralelamente, outro fator que permite argumentar pela preponderância de 

certos atores é a análise da Reserva de Recursos. Como demonstrado, os pareceres 

preliminares do Relator-Geral, discriminam as dotações disponíveis para emendas 

individuais, coletivas, de Relator-Geral e de Relatores Setoriais. Vale lembrar que esse 

parecer preliminar deve ser aprovado na CMO.  

Isso significa dizer que, para os anos estudados, os parlamentares concordaram 

em privilegiar primeiramente o Relator-Geral, em segundo lugar as emendas 

individuais, em terceiro os Relatores Setoriais, depois as Bancadas Estaduais e, por fim, 

as Comissões. No total, os valores disponibilizados para as últimas duas categorias, a 

das emendas coletivas, era inferior a todas as outras. Portanto, a terceira conclusão 

obtida aqui é que embora a execução não permita informações precisas com relação a 

quais atores foram privilegiados, alguns elementos do próprio processo orçamentário 

podem dar um indicativo disso. Desse modo, as normas vigentes, são um aspecto 

necessário a se considerar nos estudos e por si só já são dignos de maiores estudos, 

uma vez que as normas analisadas por Limongi e Figueiredo, e as implicações por eles 

postuladas, indicavam uma ordem diferente na priorização das emendas no passado.  

Em decorrência do que foi descrito para a Reserva de Recursos, pode-se tirar 

ainda outra conclusão com relação aos argumentos da literatura em torno do 

orçamento. Quando se considera um orçamento total girando em torno dos dois 

trilhões de reais, a cifra destinada às emendas parlamentares (em torno de 25 bilhões), 

e em especial a destinada às emendas individuais, é extremamente pequena.  

Sendo assim, como argumentar que, olhando o orçamento geral proposto pelo 

Executivo, a parte destinada às emendas parlamentares é a responsável por distorcer a 

proposta original e causar “perdas” para o Executivo na medida em que os gastos 

distributivistas geram maior dispersão das verbas (só atendendo interesses regionais e 
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localistas) e ainda que são esses gastos dispersos que pesam mais para um orçamento 

deficitário?           

Se o orçamento público está em déficit e as políticas públicas apresentam um 

perfil localista, ao invés de agrupar esses interesses em medidas que supririam um 

interesse mais comum, parece mais plausível que isso se deva às alocações de verbas 

do próprio Executivo (muito mais massivas), do que às alocações feitas pelos 

parlamentares.  

Talvez as emendas parlamentares, antes de tudo, se prestem a corrigir 

desigualdades e promover programas de desenvolvimento mais acurados, na medida 

em que os parlamentares têm um contato mais direto com as bases que os elegeram e 

os problemas específicos enfrentados por cada uma. Desse modo, os parlamentares 

poderiam direcionar verbas para programas condizentes com as necessidades de seus 

respectivos redutos eleitorais.  

Disso conclui-se um quarto argumento, que é o de que as emendas 

orçamentárias não representam a causa maior dos déficits e nem tão pouco 

representam uma “perda” para o Executivo (que teria sua proposta alterada por 

interesses localistas que iriam contra a estabilidade econômica), mas ao mesmo tempo 

essas emendas individuais implicam um mecanismo importante na ótica do orçamento 

como política pública e por isso mesmo representam um papel fundamental para os 

parlamentares que querem emendar o orçamento. Então, considerando os aspectos 

levantados anteriormente, ainda cabem maiores estudos sobre a execução 

orçamentária como “moeda de troca” entre os parlamentares que precisam dela e o 

Executivo que precisa de apoio legislativo.  

Por fim, concluímos por um quinto argumento, derivado das Funcionais e da 

alocação de emendas nelas, reforçando o argumento anterior. Isso porque, 

entendendo as preferências dos parlamentares com relação às emendas ao orçamento 

em termos de políticas públicas, a execução da Funcional, ainda que não fosse 

referente ao valor solicitado pelo parlamentar traria benefícios relativos para ele. 

Talvez esses benefícios não sejam tão tangíveis quanto maior sucesso eleitoral pela 

execução de suas emendas, mas ainda assim suas preferências seriam afetadas 

positivamente.  
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Principalmente, o Executivo conseguiria, com a execução de verbas em uma 

única Funcional, afetar um grande número de parlamentares de diversos partidos. À 

luz desse fato e das considerações anteriores, e, eventualmente, conseguindo-se 

estabelecer em estudos futuros uma relação efetiva entre o voto de um parlamentar e 

a execução de suas emendas, ficaria mais do que demonstrado o custo baixo que o 

Executivo teria para negociar com um número tão grande de parlamentares. 

Desse modo, o orçamento é um tema complexo e amplo, que envolve uma 

série de questões debatidas na literatura brasileira, mas que, em vista do exposto aqui, 

carece de mais estudos, maiores aprofundamentos e ainda engloba outros ângulos de 

análise não debatidos pela literatura. Uma vez que o orçamento abriga muitas 

perguntas ainda não respondidas em definitivo, é preciso (assim como nas contas 

públicas) maior transparência nos estudos, em especial dos pressupostos e dos 

procedimentos adotados; pois os resultados obtidos e a interpretação deles, com 

relação ao peso das instituições vigentes sobre a atuação dos atores envolvidos, 

dependem da contextualização adequada dos dados e argumentos analisados.                
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