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• O Estudo da Gestão Pública deve iniciar-se fundamentalmente na discussão
sobre o Estado e Governo.

• Estado: "conjunto das instituições (governo, forças armadas, funcionalismo
público que controlam e administram uma nação"; "país soberano, com
estrutura própria e politicamente organizado”.

• Estado Weberiano: Responsável pela organização e pelo controle social, pois
detém o monopólio da violência legítima (coerção, especialmente a legal)

• Estado Empreendedor: Não pode se ater a cumprir apenas as tarefas clássicas de
propriedade e contratos em uma inspiração hobbesiana de pacto social. Faz-se
necessário uma transformação do Estado principalmente em aspectos
gerenciais, buscando fazer mais por menos. REFORMA Gerencial BRESSER

• . 



• A questão chave na diferença entre Estado é Governo é o papel
do servidor como agente de Estado e não como um servidor
de Governo.

• Para que o interesse de Estado esteja sempre acima do
interesse do governo são conferidas ao servidor público
prerrogativas essenciais como irredutibilidade de vencimentos
e a estabilidade no cargo.



• As organizações públicas para seu funcionamento possuem
raízes e características burocráticas

• Em geral, é representada por procedimentos padronizados que
orientam a execução dos processos, definição de poderes;
hierarquia e relacionamentos e tem como objetivo antecipar as
necessidades e melhorar a eficiência.



Modelos

• caráter racional: se baseia na crença na legitimidade das ordens instituídas 
e do direito de mando daqueles que estão nomeados para exercer a 
dominação considerada uma dominação legal, pois estão instituídas por 
normas. 

• caráter tradicional: se baseia na crença cotidiana da santidade das 
tradições vigentes desde sempre e na legitimidade daqueles que, em 
virtude dessas tradições, representam a autoridade (dominação 
tradicional); e

• caráter carismático, a qual se baseia na veneração extra cotidiana da 
santidade, do poder heróico ou do caráter exemplar de uma pessoa e das 
ordens reveladas ou criadas pelo líder (dominação carismática)



– Excesso de formalismo

– Apego exagerado aos regulamentos

– Cria resistência à mudanças



• A eficiência da burocracia está fundamentalmente na sua
capacidade do exercício do controle social. Em seu estudo.

• Governos tem melhor eficiência burocrática tendem a ter
políticas públicas mais eficientes e, sendo a política de controle
também uma política pública.(ALVES, 2009)

• E a alta performance? Como obtê-la?
– a orientação para resultados e eficiência,

– melhor gestão do orçamento público, 

– cidadãos como clientes do governo. 



• Otimização do uso dos recursos públicos na produção e distribuição
de bens públicos de forma que a sociedade tenha mais e melhores
serviços e menos impostos, mais eficácia e mais eficiência, mais
eqüidade e mais qualidade.

• Maior transparência no processo de prestação do serviço público,
incluindo o uso dos recursos

• Melhor desempenho dos dirigentes e servidores públicos de modo
que os objetivos governamentais sejam alcançados.

• Novos caminhos para o setor público, tornando-o sim mais
empreendedor, mas não transformando-o em uma empresa



• Constituição Federal em seu artigo 37º (BRASIL, 1988)

• Legalidade: 

• Impessoalidade; 

• moralidade; 

• Publicidade

• Eficiência



Organizado em fases de concepção e execução

 Contempla as etapas dos direcionamentos, previstos
pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e da
elaboração do orçamento (LOA), enquanto a fase de
execução compreende uma etapa orçamentária e
outra financeira



 Contingenciamento:
Poder Executivo criou dois conceitos muito importantes

atualmente, limites de empenho e limites de pagamento

Para garantir a consecução das metas da LDO

 Essa diferenciação é importante, pois reflete os estágios
diferentes de execução da despesa pública: empenho,
liquidação e pagamento



• Autoridade governante de uma unidade política", "o poder de
regrar uma sociedade política" e o aparato pelo qual o corpo
governante funciona e exerce autoridade. O governo é
usualmente utilizado para designar a instância máxima de
administração executiva, geralmente reconhecida como a
liderança de um Estado ou uma nação.



Normas gerais dispersas

Lei 4320/64

LRF (Lei Compl.
101/2000)

LDO´s

Decr. 93872/86
(União)

Portarias STN
(163/01, 42/99)

INSEGURANÇA 

JURÍDICA

Leis Compl.
estaduais

Decretos
estaduais



Créditos Adicionais

Como é que eu vou adaptar o orçamento a mudanças inevitáveis da

conjuntura econômica e social ?



Créditos Adicionais

“Art. 167. São vedados: [..]

V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia 

autorização legislativa e sem indicação dos recursos 

correspondentes;”

Crédito adicional

Crédito suplementar

Crédito especial

Crédito extraordinário

Objeto de despesa já 

existente na LOA

Objeto de despesa novo, 

não existente na LOA



Créditos Adicionais

“Art. 167. São vedados: [..]

V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia 

autorização legislativa e sem indicação dos recursos 

correspondentes;”

Segue basicamente os 

mesmos processos de 

decisão legislativa



Créditos Adicionais

“Art. 167. São vedados: [..]

V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia 

autorização legislativa e sem indicação dos recursos 

correspondentes;”

superavit

financeiro (balanço

patrimonial do ex.

anterior)
excesso de

arrecadaçãoanulação parcial

ou total de

dotações

produto de

operações de

crédito autorizadas
(em forma que

juridicamente possibilite

o Executivo realizá-las)

Lei 4320, art.
43, §1º

ROL
EXAUSTIVO

Contempla as
restrições das
regras fiscais



Créditos Adicionais

“Art. 167. [..]  indicação dos recursos :”

superavit financeiro

excesso de arrecadação

anulação parcial ou

total de dotações

produto de operações de

crédito autorizadas

Se eu tenho no orçamento equilíbrio no exercício (receita =

despesa), para incluir nova despesa :

Ou a receita foi maior que a esperada

Ou reduzi outra despesa nesse valor

Ou eu tinha caixa (líquido) acumulado

antes do exercício

Ou eu busquei esse caixa por

empréstimo novo (não considerado no

orçamento original)



Créditos Adicionais

“Art. 167, § 3° A abertura de crédito extraordinário somente será

admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como

as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública,

observado o disposto no art. 62.”

Crédito adicional

Crédito suplementar

Crédito especial

Crédito extraordinário



Créditos Adicionais

“Art. 167, § 3° A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para

atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de

guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art.

62.”



“extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em 

caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. ” (L. 4320/64, 

art. 41, III)

A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para 

atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de 

guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto 

no art. 62. (art. 167, § 3º, CF/88) 

ROL 

EXAUSTIVO

ROL EXEMPLIFICATIVO, 

MAS EXIGE A 

IMPREVISIBILIDADE

1964 1988

ERA PARA SER 

UMA EXCEÇÃO

Créditos Adicionais



Créditos Adicionais



Instrumento processual

EMENDAS

Individuais

Coletivas

Bancadas Estaduais

Comissões Permanentes

Bancadas Regionais

Número e valor 

definido a cada ano 

(Par. Prel.)

Número e critério de 

cálculo predefinido 

na Resolução 1/2006

antiga Res. 1/2001

Diz que ... 

Caráter nacional, 

“estruturante”, ...



Ordenamento Jurídico em 

geral 

O Suposto Caráter Autorizativo do Orçamento

As propostas 

legislativas 

recentíssimas



 O caráter autorizativo do orçamento é frequentemente alegado

no senso comum

Não há um só dispositivo legal ou constitucional

que diga que a execução orçamentária não é

obrigatória.

PORÉM

O Suposto Caráter Autorizativo do Orçamento



Não há um só dispositivo legal ou constitucional que diga

que a execução orçamentária não é obrigatória.

O Suposto Caráter Autorizativo do Orçamento



 Desde logo, não se discute a necessidade de “flexibilidade” para

adequar o orçamento à realidade da execução

Mas sim a forma de fazer isso!

O Suposto Caráter Autorizativo do Orçamento



 Desde logo, não se discute a necessidade de “flexibilidade” para

adequar o orçamento à realidade da execução

Mas sim a forma de fazer isso!

O Suposto Caráter Autorizativo do Orçamento



Caráter Autorizativo - Contingenciamento

“CONTINGENCIAMENTO”

 É possível “não gastar” cada dotação em bases

individuais, mas o mecanismo por excelência de

“passar o rodo” é o chamado:



Caráter Autorizativo - Contingenciamento

“CONTINGENCIAMENTO”

 Operacionalmente, trata-se da imposição

incondicionada, por Decreto do Executivo, de

tetos quantitativos de gasto por órgão e natureza,

inferiores àqueles previstos na lei orçamentária.

JAN DEZ JAN DEZ

DOTAÇÃO NA LOA

LIMITES DO DECRETO



 Que ocorre hoje ?

“CONTINGENCIAMENTO”

 Que figura legal, afinal, é essa ?

Caráter Autorizativo - Contingenciamento



 Qual foi o fundamento legal alegado pelos decretos de

contingenciamento ?

1996-1999

art. 84, IV, CF

art. 48, b, Lei 

4320

art. 72, DL 

200/67

Compete privativamente ao Presidente :

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, 

bem como expedir decretos e regulamentos para 

sua fiel execução;

A fixação das cotas [trimestrais da despesa] atenderá aos seguintes 

objetivos: [..]

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

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

mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. 

Com base na lei orçamentária, créditos adicionais e seus atos complementares, o 

órgão central da programação financeira fixará as cotas e prazos de utilização de 

recursos pelos órgãos da Presidência da República, pelos Ministérios e pelas 

autoridades dos Podêres Legislativo e Judiciário para atender à movimentação dos 

créditos orçamentários ou adicionais. 

Caráter Autorizativo - Contingenciamento



“CONTINGENCIAMENTO”

2000

art. 84, IV, CF

art. 48, b, Lei 4320

art. 72, DL 200/67

Compete privativamente ao Presidente :

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir 

decretos e regulamentos para sua fiel execução;

A fixação das cotas [trimestrais da despesa] atenderá aos seguintes objetivos: [..]

b) manter, durante o exercício, na medida do possível o equilíbrio entre a receita arrecadada e a 

despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. 

Com base na lei orçamentária, créditos adicionais e seus atos complementares, o órgão central da programação 

financeira fixará as cotas e prazos de utilização de recursos pelos órgãos da Presidência da República, pelos 

Ministérios e pelas autoridades dos Podêres Legislativo e Judiciário para atender à movimentação dos créditos 

orçamentários ou adicionais. 

art. 8º, LRF
Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei 

de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, 

o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de 

execução mensal de desembolso.

Caráter Autorizativo - Contingenciamento

 Qual foi o fundamento legal alegado pelos decretos de

contingenciamento ?



“CONTINGENCIAMENTO”

2001-2003

art. 84, IV, CF

art. 48, b, Lei 4320

art. 72, DL 200/67

Compete privativamente ao Presidente :

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir 

decretos e regulamentos para sua fiel execução;

A fixação das cotas [trimestrais da despesa] atenderá aos seguintes objetivos: [..]

b) manter, durante o exercício, na medida do possível o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais 

insuficiências de tesouraria. 

Com base na lei orçamentária, créditos adicionais e seus atos complementares, o órgão central da programação financeira fixará as cotas e prazos de utilização de recursos pelos órgãos da 

Presidência da República, pelos Ministérios e pelas autoridades dos Podêres Legislativo e Judiciário para atender à movimentação dos créditos orçamentários ou adicionais. 

art. 8º, LRF
Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei 

de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, 

o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de 

execução mensal de desembolso.

Caráter Autorizativo - Contingenciamento

 Qual foi o fundamento legal alegado pelos decretos de

contingenciamento ?



“CONTINGENCIAMENTO”

2004-2005

art. 84, IV, CF
Compete privativamente ao Presidente :

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir 

decretos e regulamentos para sua fiel execução;

art. 8º, LRF

Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 

orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo 

estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

art. 13, LRF
Art. 13. No prazo previsto no art. 8o, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em 

metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de 

combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida 

ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

Caráter Autorizativo - Contingenciamento

 Qual foi o fundamento legal alegado pelos decretos de

contingenciamento ?



“CONTINGENCIAMENTO”

2006-2008

art. 84, IV, CF
Compete privativamente ao Presidente :

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir 

decretos e regulamentos para sua fiel execução;

art. 8º, LRF

Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 

orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a 

programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

art. 13, LRF

art. 9º, LRF

Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento 

das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o 

Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 

subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de 

diretrizes orçamentárias.

Art. 13. No prazo previsto no art. 8o, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas 

bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à 

evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como 

da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

 Qual foi o fundamento legal alegado pelos decretos de

contingenciamento ?

Caráter Autorizativo - Contingenciamento



“CONTINGENCIAMENTO”

 Qual foi o fundamento legal alegado pelos decretos de

contingenciamento ?

Caráter Autorizativo - Contingenciamento

Em outras palavras, essa prática não tem amparo em qualquer norma do

ordenamento jurídico



“CONTINGENCIAMENTO”

E aí vão para o lixo o procedimento de veto e a limitação da LRF

Caráter Autorizativo - Contingenciamento



“CONTINGENCIAMENTO”

Mas não tem que

ajustar ao fluxo 

de caixa ?

Caráter Autorizativo - Contingenciamento



art. 48 da Lei nº 4.320/64:

Art. 48. A fixação das cotas [trimestrais da despesa] a que se 

refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos:

a) assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil, a soma 

de recursos necessários e suficientes a melhor execução do 

seu programa anual de trabalho; e

b) manter, durante o exercício, na medida do possível, o 

equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de 

modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de 

tesouraria.

Caráter Autorizativo - Contingenciamento



art. 48 da Lei nº 4.320/64:

Art. 48. A fixação das cotas [trimestrais da despesa] a que se refere o artigo anterior atenderá 

aos seguintes objetivos:

a) assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil, a 

soma de recursos necessários e suficientes a melhor execução 

do seu programa anual de trabalho; e

b) manter, durante o exercício, na medida do possível, o 

equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de 

modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de 

tesouraria.

PRECISA DIZER MAIS 

ALGUMA COISA ?

Caráter Autorizativo - Contingenciamento



JAN DEZ JAN DEZ

DOTAÇÃO NA LOA

ARRECADAÇÃO

Art. 48. A fixação das cotas [trimestrais da despesa] a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos:

a) assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil, a soma de recursos necessários e suficientes a 

melhor execução do seu programa anual de trabalho; e

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

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

eventuais insuficiências de tesouraria.

COTAS

Caráter Autorizativo - Contingenciamento



JAN DEZ JAN DEZ

DOTAÇÃO NA LOA

ARRECADAÇÃO

Art. 48. A fixação das cotas [trimestrais da despesa] a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos:

a) assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil, a soma de recursos necessários e suficientes a 

melhor execução do seu programa anual de trabalho; e

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

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

eventuais insuficiências de tesouraria.

COTAS

Evitar custos 

de crédito

Caráter Autorizativo - Contingenciamento



O que dizem as leis acerca da programação financeira ?

Art. 48. A fixação das cotas [trimestrais da despesa] a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes 

objetivos:

a) assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil, a soma de recursos necessários e suficientes a 

melhor execução do seu programa anual de trabalho; e

b) manter, durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa 

realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria.

4320/64

Art. 72. Com base na lei orçamentária, créditos adicionais e seus atos complementares, o órgão central de 

programação financeira fixará as cotas e prazos de utilização de recursos pelos órgãos da Presidência da 

República, pelos Ministérios e pelas autoridades dos Poderes Legislativo e Judiciários para atender à 

movimentação dos créditos orçamentários e adicionais.

DL 200

Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de 

diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, o Poder 

Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de 

desembolso.

LRF

Nada autoriza reduzir 

os limites da LOA
REMETE À LDO

Caráter Autorizativo - Contingenciamento



“CONTINGENCIAMENTO” E LDO

NADA AUTORIZA A LIMITAR 

VALORES DA LOA A TÍTULO DE 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

2014

Art. 72. Os Poderes deverão elaborar e publicar até trinta dias após a publicação da lei orçamentária de 
2002, cronograma anual de desembolso mensal, por órgão, nos termos do art. 8o da Lei Complementar no  

101, de 2000, com vistas ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

2002

Caráter Autorizativo - Contingenciamento



“CONTINGENCIAMENTO” E LDO

NADA AUTORIZA A LIMITAR VALORES DA LOA A TÍTULO DE 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

2014

Caráter Autorizativo - Contingenciamento



Mas a LRF não 

exige ?

Caráter Autorizativo - Contingenciamento



“CONTINGENCIAMENTO” VS. 

LIMITAÇÃO DE EMPENHO

Aí é outra coisa ....

Caráter Autorizativo - Contingenciamento



“CONTINGENCIAMENTO”  VS. LIMITAÇÃO DE 

EMPENHO

Tem uma condição

suspensiva muito precisa

(frustração de receita)

Caráter Autorizativo - Contingenciamento



“CONTINGENCIAMENTO”  VS. LIMITAÇÃO DE 

EMPENHO

Envolve todo mundo, e não só

o Executivo

Caráter Autorizativo - Contingenciamento



Tem critérios de cálculo muito

precisos (% da frustração de

receita ou de projeção de

despesas obrigatórias)

Caráter Autorizativo - Contingenciamento

“CONTINGENCIAMENTO”  VS. LIMITAÇÃO DE 

EMPENHO

TCU – Acórdãos 27/2009 – Plenário e 
940/2011 - Plenário



É automaticamente reversível

na proporção da recomposição

da receita

Caráter Autorizativo - Contingenciamento

“CONTINGENCIAMENTO”  VS. LIMITAÇÃO DE 

EMPENHO



PERIODICIDADE 

BIMESTRAL

TODOS OS 

PODERES

DIANTE DE UMA FRUSTRAÇÃO DE RECEITA OU 

RESULTADO PRIMÁRIO OBJETIVAMENTE 

DEMONSTRADA, E NA MESMA PROPORÇÃO

ATOS VINCULADOS, BEM 

DEFINIDOS NA LRF

REVERSÍVEL PELA 

RECOMPOSIÇÃO DA 

RECEITA

LIMITAÇÃO DE 

EMPENHO

“CONTINGENCIAMENTO”



A crítica maior sobre o contingenciamento baseado em previsão de

excesso de despesas, em relação à lei orçamentária aprovada, reside no

fato de que esse valor não tem limite e pode ser arbitrado unilateralmente

pelo Executivo, mesmo em um cenário de receitas abundantes. Além de

não previsto na legislação, essa prática prejudica não só o planejamento

dos órgãos e a transparência em relação ao que será executado, mas retira

inclusive a liberdade dos demais Poderes e do Ministério Público, que se

vêem obrigados a contingenciar parcela de seus orçamentos aprovados em

decorrência de fatores que não estão ligados à expectativa de frustração da

receita.”

AC 27/2009-Plenário 



ISSO TEM CONSEQÜÊNCIAS...

Não tem limite –

Executivo diz 

sozinho no que e por 

quanto gastar

Desqualificação do 

papel institucional 

do Legislativo



Se cabe ao Legislativo dispor sobre 

orçamento (CF, 48, II), a mera recusa em 

proceder a execução do programa de 

despesas afronta a legalidade

Exorbitação do poder regulamentar –

o regulamento contraria o disposto

na lei que deve implementar

ISSO TEM CONSEQÜÊNCIAS...



Prejudica o

planejamento do

gasto

E gera um jogo 

tresloucado de “gato 

e rato” entre 

Tesouro, OSPF e 

órgãos executores

Receber 2,3 bi em 12 

dez e 4 bi em 18/dez

Receber NC em 28 

dez

ISSO TEM CONSEQÜÊNCIAS...

“Restos a 

fazer”

Assunção de 

compromissos sem 

cobertura 

orçamentária

Diferentes modalidades 

de caixa 2 de receita e 

despesa (ex: 

fundações)



Mas isso não mostra 

“compromisso fiscal” 

ao mercado ?

Caráter Autorizativo - Contingenciamento

AC 27/2009-Plenário 



O que é mais confiável ? Um cálculo orçamentário explicitado,

documentado, que envolve a todos, e tem a força de um

mecanismo vinculado em lei complementar;

Ou um expediente que depende exclusivamente da

discricionariedade do Executivo de plantão ?

Caráter Autorizativo - Contingenciamento



Então, o que é 

ser “autorizativo” ?

O Suposto Caráter Autorizativo do Orçamento



O Suposto Caráter Autorizativo do Orçamento



O Suposto Caráter Autorizativo do Orçamento



CF/88, art. 165, §8º A lei orçamentária anual não conterá 

dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da 

despesa, [..]

O Suposto Caráter Autorizativo do Orçamento



E o orçamento é a 

peça final da estrutura 

constitucional de planejamento

O Suposto Caráter Autorizativo do Orçamento



Se executar não fosse obrigatório, a 

LRF não precisaria dizer que não pode 

e não deve executar somente em tais 

ou quais situações ...

LRF

O Suposto Caráter Autorizativo do Orçamento



Mais uma norma no direito positivo que 

exige (expressamente) a execução, salvo 

justificativa comprovada

LEI 8666/93

O Suposto Caráter Autorizativo do Orçamento



É claro que existem situações concretas que 

impedem executar tais ou quais despesas. 

Mas o que não tem sentido é a 

discricionariedade absoluta em gastar ou não 

gastar dentro do previsto na LOA

O Suposto Caráter Autorizativo do Orçamento



Não há uma regra de orçamento impositivo ou 

semi-impositivo à prova de falhas.  Mas é 

preciso pensar seriamente nisso

O Suposto Caráter Autorizativo do Orçamento

9.1. recomendar à [CMO] que adote as providências a seu cargo no

sentido de que o Congresso Nacional reveja os atuais critérios

constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, no intuito de regular a

ação do Poder Executivo quanto ao contingenciamento baseado em

previsão de aumento de despesas e fazer cumprir as determinações

constantes da LRF quanto às razões do contingenciamento; [sugestão

“processual”]

AC 27/2009-Plenário 



Uma outra visão mais recente, em linhas gerais coincidente 

com esta 

A constitucionalização das finanças 

públicas no Brasil: devido processo 

orçamentário e democracia. Eduardo 

Bastos Furtado de Mendonça. São 

Paulo:Renovar, 2010

O Suposto Caráter Autorizativo do Orçamento

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/resenha/resenha.asp?nitem=19000480&sid=0154481271389474238861367
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/resenha/resenha.asp?nitem=19000480&sid=0154481271389474238861367


É, mas pode ser 

diferente ?

O Suposto Caráter Autorizativo do Orçamento

Isso não é 

“jabuticaba” ?





O impositivo na prática

Antes dele, o Presidente poderia reduzir a

despesa aprovada no Congresso por

simplesmente não gastar.

“An impoundment occurs when the President does not spend

any or all of an enacted appropriation”



Pelo ICA, o presidente pode propor:

Uma rescisão (rescission), quando quer retirar a

obrigatoriedade de execução (to withhold funds from

obligation permanently)

Um adiamento (deferral) quando essa obrigatoriedade

seja suspensa temporariamente (por não mais que um

exercício fiscal)

O impositivo na prática



Cabe ao controlador-geral (titular do GAO):

Receber cópia da proposta de rescisão/adiamento na mesma data

Analisar e opinar sobre os fatos e justificativas alegadas, e fazer

relatório/parecer ao Congresso sobre cada proposta

Informar ao Congresso qualquer rescisão feita sem a

autorização legislativa

O impositivo na prática



Cabe ao controlador-geral (titular do GAO):

Monitorar e relatar ao Congresso o cumprimento dos prazos

de rescisão ou adiamento

Buscar judicialmente a execução das regras descumpridas,

sob aviso ao Congresso

(há casos reais de exercício de cada uma dessas faculdades)

Há relatos de que este ponto

tenha sido revisto

O impositivo na prática



Limitação:

Aplica-se apenas às despesas discricionárias

(discretionary spending), não pode levar ao

descumprimento de gastos orçados com obrigação

estabelecida por outras leis (mandatory spending)

O impositivo na prática

O Congresso pode estabelecer as suas próprias rescisões

segundo o procedimento legislativo ordinário (inexistindo inclusive

o vício de iniciativa)



Congresso

Proposta

Autorizada

US$ 35 BI

1974 2008

E funcionou ? 



Congresso

Proposta

Autorizada

Proporção pequena em relação ao gasto

total, mas valores grandes em termos

absolutos (não é o mais importante, mas

existe e é aplicado na prática)

US$ 35 BI

1974 2008

E funcionou ? 



Ou seja, o contingenciamento

incondicional não é a única forma de

organizar o gasto público no

presidencialismo

O Suposto Caráter Autorizativo do Orçamento



Então o “orçamento impositivo” 

votado pelo Congresso em 2013 vai

resolver esse problema ?



A recente tramitação da matéria no Congresso

PEC 353/2013

Senado Câmara

(Impositivo +

% Saúde)

PEC

565/2006

(Impositivo)PEC 22-A

(Impositivo)

(% Saúde)

29/08/13

12/11/13

27/11/13

Req.

desmembramento

PEC 358/2013

(Impositivo)

PEC 359/2013

(% Saúde)

O contrabando

entrou e saiu

rapidinho ....

LDO/2014

(Impositivo)



O que foi colocado em lei

LDO/2014



O que foi colocado em lei

LDO/2014

Se 1 % é obrigatório (impositivo), 99 % são

discricionários (autorizativos) – e primeira vez na história

das Constituições desde o império



O que foi colocado em lei

LDO/2014

Enterra o papel institucional do Parlamento, que não

mais decide sobre tudo mas apenas sobre 1 %



O que foi colocado em lei

LDO/2014

Não afeta praticamente nada no total do orçamento - 1,2

% (24,87 % das emendas de interesse do próprio Congresso)

Deixa intocadas as demais formas de cooptação na

relação entre Poderes (o poder de agenda no processo

legislativo, o restante do orçamento, os cargos)



O que foi colocado em lei

LDO/2014

Não oferece sequer a possibilidade de identificar as

emendas individualmente – continuará a inviabilidade prática

de se monitorar o que ocorre com as emendas a partir da

contabilidade pública



O que foi colocado em leiLDO/2014

À parte o ridículo da redação, tentando explicar o inexplicável,
subverte-se o princípio constitucional da impessoalidade: o
que parâmetro de igualdade não é o tratamento do cidadão-
contribuinte, mas o do parlamentar autor da emenda. É esse
que tem de ser tratado de forma “equitativa”, “igualitária” e
“impessoal”.



O que foi colocado em leiLDO/2014



O que foi colocado em lei

LDO/2014

A obrigação de aprovar as emendas (que se dessume da expressão “serão

aprovadas”) retira do Poder Legislativo a sua prerrogativa constitucional de

elaborar a lei, uma vez que:

obriga a que qualquer dispositivo proposto por um parlamentar individual seja

automaticamente incorporado ao texto da lei.

limita a possibilidade de alterações por iniciativa unipessoal de parlamentares

ao valor ínfimo de 1,2 % da RCL previsto pelo Executivo

Se incluída numa PEC, constitucionalizará o conceito de “emenda individual”,

que é matéria regimental



O que foi colocado em lei

LDO/2014

Isso é o óbvio .....



O que foi colocado em lei

LDO/2014

Mas qualquer Ministro com meio neurônio consegue
enquadrar qualquer coisa como “impedimento de ordem
técnica” (contingenciamento, ausência de requisitos formais no
processo).

Ou seja, nada muda nas

condições de execução atuais



Não falei ?

Confirmando: nada muda nas

condições de execução atuais



O que foi colocado em lei

LDO/2014

Mesmo com esse elaborado ritual...



O que foi colocado em lei

LDO/2014

Ele termina com o Executivo implantando unilateralmente os bloqueios

por “impedimento” (inclusive remanejando dotações orçamentárias

sem intervenção legislativa)



O que foi colocado em lei
LDO/2014

Programações 

com 

“impedimento 

técnico”

Projeto de

“remanejamento”

Novas programações 

do Legislativo

Novas programações 

do Executivo

Programações com 

“impedimento técnico” 

bloqueadas

Congresso

vota

Congresso

não vota

120 dias 60 dias ou

30/set

30 Dias ou

20/nov

Aquilo que esse processo kafkiano não modificar, o Executivo pode

simplesmente considerar como “impedimento técnico” e não executar



O que foi colocado em lei

LDO/2014

Mistura execução financeira com orçamentária (o Executivo

escolhe entre executar 1,2 % do orçamento do ano ou 0,6 % do

ano e 0,6 % de Restos a Pagar)

Como é que vai controlar isso ?



O que foi colocado em lei

LDO/2014

Uma regra desse tipo poderia até ter algum efeito prático

positivo num orçamento de verdade

Mas na prática esse parágrafo está legitimando uma

“redução” na execução por fora das regras gerais da limitação

e empenho da LRF (que estão no art. 51). “Legaliza” o

contingenciamento” e (numa PEC) constitucionalizará um

caminhão de detalhes técnicos.



O que foi colocado em lei
LDO/2014

A intenção é boa, vamos fiscalizar, etc.

São 14.850 programações individuais, que somam esse um

por cento da receita da União em 2013. Esse valor ínfimo em

termos relativos estaria mobilizando uma enorme quantidade

dos escassos recursos disponíveis para o controle

(Ministérios, CGU, TCU) - uma distorção brutal dos critérios

de priorização da ação de controle.



O que foi colocado em lei
LDO/2014

E o que é melhor, não tem sanção nenhuma

para o descumprimento do suposto caráter

impositivo !!!!!!



O que foi colocado em lei

Expusemos aqui apenas os

pontos mais danosos dessa

aberração legislativa.

Mas já dá para ver que é um exemplo por

excelência do desmonte da pouca

institucionalidade financeira e orçamentária

que resta ao país.



Só tem essa 

bobagem por aí ?



Uma proposta até razoável para começar a discutir

Aprovada em primeiro turno pela

ALMT em 18/12/2013



Uma proposta até razoável para começar a discutir

Todo o orçamento é obrigatório

Exceções, somente com expressa

manifestação legislativa

Análogo ao modelo norte-americano

do Impoundment Control Act



Uma proposta até razoável para começar a discutir

O procedimento para essa autorização

legislativa é simples, direto e suas premissas

são claras.



Uma proposta até razoável para começar a discutir

Trata em artigo específico a particularidade

processual adicional necessária para os

demais Poderes e Órgãos Autônomos



Uma proposta até razoável para começar a discutir

Existe a previsão de sanção ao descumprimento, por

iniciativa do próprio Legislativo



Uma proposta até razoável para começar a discutir

Inclui a constitucionalização de uma boa regra de

prudência fiscal (não orçar com base em receitas que ainda

não estejam formalmente asseguradas em lei)

Data de encaminhamento do

PLOA à Assembleia (30/set)



Uma proposta até razoável para começar a discutir

Remete a operacionalização dos princípios a uma Lei

Complementar.

Parece protelatório, mas é inevitável: a

implementação desses princípios ainda

depende de um longo processo de

construção de alternativas técnicas que

ainda não existem.



Em síntese: é, sim, possível dar cumprimento ao

princípio constitucional do orçamento como uma lei a

ser cumprida, desde que haja humildade para

desenvolver soluções operacionais que hoje não

existem, e probidade para colocar os interesses

públicos à frente da cobiça por vantagens eleitorais

imediatas.

Um Orçamento Impositivo de verdade



VI - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem 
como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de 
prestar contas nos prazos fixados em lei;



c) operações financeiras;
d) matérias financeiras e orçamentárias públicas;
e) assuntos atinentes à licitação e à contratação, em todas as modalidades, para a administração pública 
direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;
f) aspectos financeiros e orçamentários públicos municipais de quaisquer proposições que importem 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, quanto à compatibilidade ou adequação com o 
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual;
g) fixação dos subsídios dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-Prefeito e da remuneração dos Secretários 
Municipais;
h) sistema tributário municipal e repartição das receitas tributárias;
i) dívida pública municipal;
j) tributação, arrecadação e fiscalização;
k) tomada de contas do Prefeito, Vice-Prefeito, do Presidente da Câmara Municipal e da Mesa Diretora;
l) elaboração do decreto legislativo de aprovação ou rejeição das contas do Município;
m) abertura de créditos adicionais;
n) fixação de vencimentos ao servidor público municipal;
o) assuntos que direta ou indiretamente representem mutação patrimonial do Município;
p) veto em matéria orçamentária;
q) estrutura administrativa do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações, e planos de carreira dos 
servidores públicos municipais;



CADA “CAIXINHA” TEM UMA RAZÃO DE SER PARA A BOA GESTÃO

Garantir que o gestor público

vai ser responsabilizado por

aqueles recursos que

realmente geriu – e por

nenhum mais

Garantir que na prática o que

for deliberado pelo Legislativo

em termos de distribuição uso

dos recursos públicos vai ser

cumprido sem “jeitinhos”

Informar com precisão os

efeitos econômicos da

execução do orçamento

Dar a informação necessária

para o gestor utilizar os

recursos segundo o planejado

Permitir ao público e ao legislador

conhecer exatamente o que foi feito

com os recursos públicos

movimentados em seu nome

As classificações dividem o orçamento em uma 

série de “caixinhas” ou visões



A função de controle de legalidade exige registro 

da responsabilidade por cada receita/gasto 

A função de instrumento de gestão do uso dos recursos 
exige registro das finalidades do gasto

A função de gestão fiscal exige um registro claro do 

efeito macroeconômico da receita/gasto 

(endividamento, receita, formação de capital físico)

Então, é preciso que

qualquer sistema

orçamentário tenha

pelo menos

classificações de

natureza:

administrativa

funcional

econômica



E a despesa ?

Diversos critérios de classificação

Classificação  Institucional Quem faz?

Categoria Econômica da Despesa
Qual o efeito econômico da 
realização da despesa?

Grupo de Natureza de Despesa (GND) Em qual classe de gasto será 
realizada a despesa?

Modalidade de Aplicação Qual a estratégia para 
realização da despesa?

Elemento de Despesa Quais os insumos que se pretende 
utilizar ou adquirir?

Identificador de Uso (IDUSO)
Os recursos utilizados são 
contrapartida?

Fonte de Recursos De onde virão os recursos 
vinculados à despesa?

Classificação Funcional
Em que área de despesa a ação 
governamental será realizada?

Estrutura Programática O que é feito? Para que é feito?

VINCULADOS 

AOS MEIOS DA 

AÇÃO ESTATAL

VINCULADOS AOS 
FINS DA AÇÃO 
ESTATAL



Na prática, a Lei 4.320/64 não tentou fazer uma discussão conceitual, mas

simplesmente definiu Despesas “Correntes” e “de Capital” pela enumeração de

outras subcategorias que as compõem. Essas subcategorias foram depois

rearranjadas por um outro critério classificatório que vamos ver a seguir.

DESPESAS  CORRENTES

DESPESAS  DE CAPITAL

“Sai no automático”

Despesas de 

Custeio

Transferências 

Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Transferências de 

Capital

CRITÉRIO Lei 4320

Pessoal

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas de 

Custeio

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

CRITÉRIO REFORMULADO

CLASSIFICAÇÃO POR 

CATEGORIA ECONÔMICA



CLASSIFICAÇÃO POR 

MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Fundação Gaúcha de Trabalho e

Assistência Social - FGTAS

Classificação mais recente, a Modalidade de Aplicação (MA) identifica quem aplicará

os recursos autorizados na LOA: se o próprio órgão detentor da dotação orçamentária

ou o órgão/entidade de outra esfera, mediante transferência de recursos.

Detalha o registro de responsabilidade pela execução: o responsável original pelo

gasto é o órgão/UO da classificação institucional; a MA acrescenta informação sobre

se a despesa teve a custódia de mais algum agente

MA 90 – APLICAÇÕES DIRETAS

MA 40 – TRANSF A MUNICÍPIOS

MA 50 – TRANSF. A INSTITUIÇÕES

PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Realizado em abrigos da

própria FGTAS

Realizado em abrigos das

prefeituras com apoio financeiro

da FGTAS

Realizado em abrigos

filantrópicos com apoio

financeiro da FGTAS



4º O veto, os projetos de codificação, os projetos 
orçamentários, as emendas à Lei Orgânica e as emendas ao 
Regimento Interno terão o trâmite especial determinado na Lei 
Orgânica do Município e neste Regimento Interno, além de 
outras proposições que regimentalmente deverão ter trâmite 
determinado e próprio.



Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, aos 
orçamentos anuais e aos créditos adicionais suplementares e especiais serão apreciados e 
votados pela Câmara Municipal de conformidade com as normas constitucionais e com o 
Regimento Interno da Câmara Municipal.

§ 1º Os projetos de lei serão encaminhados pelo Poder Executivo e deliberados pelo Poder 
Legislativo, conforme as seguintes datas: (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica 
nº 29/2005)

I - plano plurianual - encaminhado até 31 de Julho e devolvido à sanção até 14 de 
Setembro, do primeiro ano da legislatura; (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica 
nº 29/2005)

II - diretrizes orçamentárias - encaminhado até 15 de abril e devolvido à sanção até 30 de 
junho, de cada ano; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 43/2013)

III - orçamento anual - encaminhado até 31 de Agosto e devolvido à sanção até 15 de 
Dezembro, de cada ano. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 29/2005)



"Art. 35. O disposto no art. 165, § 7º, será cumprido de forma progressiva, no prazo de até dez 
anos, distribuindo-se os recursos entre as regiões macroeconômicas em razão proporcional à 
população, a partir da situação verificada no biênio 1986-87.
§ 2º - Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, I e II, serão 
obedecidas as seguintes normas:

I - o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro 
do mandato presidencial subseqüente, será encaminhado até quatro meses antes do 
encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento 
da sessão legislativa;

II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio 
antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento 
do primeiro período da sessão legislativa;

III - o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro meses antes do 
encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da 
sessão legislativa".



• 0e53



FAZENDO A NOSSA PARTE

www.youtube.com/watch?v=UKw3JFZymgghttps://www.youtube.com/watch?v=e9jABNFS0OU

https://www.youtube.com/watch?v=Ea9EfCcgFH0
https://www.youtube.com/watch?v=UKw3JFZymgg
https://www.youtube.com/watch?v=e9jABNFS0OU
https://www.youtube.com/watch?v=e9jABNFS0OU

