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RESUMO 

 

Ao longo do tempo, a democracia representativa tem sido questionada pelo crescente 
distanciamento entre os anseios dos cidadãos e as ações dos políticos eleitos. 
lnquietações sociais, políticas e econômicas resultantes de tal distanciamento 
acabaram produzindo novas dinâmicas de organização e de participação popular. 
Uma das formas de viabilizar a aproximação entre representantes e representados é 
o orçamento participativo (OP), instrumento que já foi utilizado pelo Poder Executivo 
de centenas de municípios brasileiros. Mas, também no Poder Legislativo, algo 
semelhante tem ocorrido: parlamentares têm apresentado emendas ao orçamento 
público levando em consideração a opinião popular, alocando recursos em projetos 
definidos pela própria população ou com sua colaboração. Este estudo tem como 
objetivo geral elaborar um panorama das práticas participativas utilizadas pelos 
legisladores brasileiros na definição de emendas aos orçamentos públicos. A pesquisa 
empreendida é de cunho descritivo e exploratório no que tange aos seus objetivos, e 
qualitativa quanto à sua abordagem. lnicialmente, foi realizado um levantamento 
bibliográfico e documental para identificar estudos semelhantes e conhecer o estado 
da arte do tema. Após uma tentativa infrutífera de obtenção de dados via Lei de 
Acesso à Informação, o passo seguinte da pesquisa consistiu em construir um 
questionário para obter os dados diretamente dos membros do Poder Legislativo da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos cem municípios com maior Produto 
lnterno Bruto (PlB) do país. O questionário serviu para identificar mais de duas 
dezenas de parlamentares aderentes às práticas participativas pesquisadas, o que 
gerou como principal resultado do estudo um panorama inicial das práticas 
participativas que os legisladores brasileiros usam como meio de emendar os 
orçamentos públicos. Essa adaptação do OP para utilização na deliberação das 
emendas orçamentárias confirma sua dinamicidade como uma das instituições 
participativas mais exitosas. A pesquisa apontou ainda que a maioria dos legisladores 
respondentes prefere utilizar a Internet para incentivar a população a decidir os 
projetos que serão beneficiados com emendas e que, mesmo com a participação 
social sendo incentivada, a decisão final sobre o projeto contemplado com uma 
emenda, em quase todos os casos identificados, é do parlamentar. Por fim, elaborou-
se um relatório com os resultados do estudo, visando registrar, sistematizar e tornar 
suas informações disponíveis a todos. 
 
Palavras-chave: Orçamento participativo. Poder Legislativo. Emendas ao orçamento 

público. 

  



 

ABSTRACT 

 

Over time, representative democracy has been questioned by the growing distance 
between the yearnings of citizens and the actions of elected politicians. Social, political 
and economic concerns resulting from such distancing eventually produced new 
dynamics of organization and popular participation. One of the ways to make the 
approximation between representatives and represented possible is the participatory 
budget, an instrument that has already been used by the Executive of hundreds of 
Brazilian municipalities. But also in the Legislative, something similar has happened: 
parliamentarians have been presenting amendments to the public budget taking into 
account popular opinion, allocating resources in projects defined by the population 
itself or with its collaboration. This study aims to elaborate an overview of the 
participatory practices used by Brazilian legislators in the definition of amendments to 
public budgets. The research undertaken is descriptive and exploratory in terms of its 
objectives, and qualitative in its approach. lnitially, a bibliographic and documentary 
survey was conducted to identify similar studies and to know the state of art of the 
subject. After an unsuccessful attempt to obtain data via the Access to Information Act, 
the next step was to build a questionnaire to obtain data from members of the 
Legislature of the Union, the States, the Federal District and the hundred municipalities 
with largest Gross Domestic Product (GDP) in the country. The questionnaire served 
to identify more than two dozen parliamentarians adhering to the participatory practices 
surveyed, which generated as a main result of the study an initial overview of the 
participatory practices that Brazilian lawmakers use as a means of amending public 
budgets. This adaptation of participatory budget for use in the deliberation of budget 
amendments confirms its dynamism as one of the most successful participatory 
institutions. The survey also pointed out that the majority of respondents prefer to use 
the Internet to encourage the population to decide which projects will benefit from 
amendments and that, even with social participation being encouraged, the legislators 
are responsible for the final decision on the projects contemplated with an amendment 
in almost all of the identified cases. Finally, a report was prepared with the results of 
the study, aiming to register, systematize and make its information available to 
everyone. 
 
Keywords: Participatory budget. Legislative. Amendments to the public budget. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A democracia representativa convive entre forças e poderes antagônicos: no 

andar de cima, corporações mundiais que exercem influências macroeconômicas e 

estratégicas sobre os Estados e em parte dilapidam a democracia e, nas bases, 

movimentos sociais e políticos pressionam os Estados por mais participação, assim 

como por mais democracia (DIAS, 2008).  

Não obstante a crescente suspeição a qual está sujeita a classe política em 

várias democracias do mundo por razões como corrupção e prevalecimento do 

interesse privado sobre o público, desde o pós-guerra uma revalorização dos 

argumentos participacionistas tem posto em causa muitas das limitações do modelo 

demoliberal (DIAS, 2008).  

Uma das formas capazes de viabilizar uma aproximação mais intensa entre 

representantes e representados é o orçamento participativo (OP), que pode introduzir 

um maior número de pessoas e grupos organizados aos debates de interesse público 

(GREGGIANIN, 2014a).  Sob a ótica política, o orçamento participativo está assentado 

nos mesmos pressupostos democráticos que originaram a instituição orçamentária, 

relacionados ao exercício da cidadania no controle da atividade financeira do Estado 

(GREGGIANIN, 2014a). 

O debate e a participação social na definição das despesas públicas podem 

ocorrer em diversas etapas do orçamento: na elaboração do projeto de lei 

orçamentária anual (PLOA), de competência do Executivo, na etapa de apreciação e 

apresentação de emendas, a cargo do Legislativo, ou com acompanhamento e 

fiscalização durante a execução do orçamento (GREGGIANIN, 2014a). 

No Brasil, onde o OP começou, o número de administrações municipais a 

utilizar a prática cresceu ao longo dos anos. Foram 13 no mandato de 1989-1992, 53 

no mandato 1993-1996, 140 de 1997 a 2000, 190 no mandato 2001-2004, até chegar 

a 201 no mandato entre 2005 e 2008 (RIBEIRO e GRAZIA, 2003, apud PIRES e 

NEBOT, 2013; AVRITZER e WAMPLER, 2008, apud PIRES e NEBOT, 2013).  

Não apenas na seara do Poder Executivo, grande responsável pelo processo 

de elaboração do orçamento, encontram-se exemplos de iniciativas baseadas no 

orçamento participativo. Representantes do Poder Legislativo vêm aderindo à prática 

ao incentivarem cidadãos a definirem onde serão alocados os recursos das emendas 

parlamentares feitas à peça orçamentária (CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS, 2017; 
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NORMANDE, 2017). Apesar de já ser uma ação conduzida por parlamentares, não 

foram localizados estudos dedicados a fazer um levantamento sobre as experiências 

de orçamento participativo do Legislativo brasileiro, conforme apontado no capítulo 3, 

que versa sobre a metodologia da pesquisa. 

Assim, o presente estudo teve como proposição a realização de uma pesquisa 

junto ao Poder Legislativo das três esferas governamentais (federal, estadual e 

municipal), sendo que nos municípios o recorte amostral considerou aqueles com os 

cem maiores PIBs (Produto Interno Bruto) do país. A partir das respostas obtidas, a 

intenção foi elaborar um panorama das práticas participativas utilizadas pelos 

parlamentares brasileiros na definição de emendas aos orçamentos públicos. 

Para chegar ao resultado esperado, primeiro, a pesquisa apresenta como o 

Estado ampliou sua participação na economia nos últimos séculos, discorrendo sobre 

as funções do governo nesse campo. Dá-se destaque à evolução do orçamento 

público como instrumento de planejamento e execução das ações estatais, à sua 

capacidade de servir como ferramenta para a democracia participativa através do 

orçamento participativo, à organização do orçamento público no Brasil, e à relevância 

das emendas. É também abordada a iniciativa do Orçamento Legislativo Participativo 

(OLP), conduzida no município de Florianópolis por um grupo de vereadores, que foi 

convidado a contribuir na elaboração de um relatório, onde constam os resultados 

desta pesquisa e a descrição das práticas de orçamento participativo do Legislativo 

encontradas. 

 

1.1 EXPOSIÇÃO DO TEMA E DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 Das nações capitalistas às de economia coletivizada, o aumento das despesas 

públicas está entre as características mais marcantes da economia do século XX 

(GIACOMONI, 2010). Nesse contexto, o principal instrumento de ação do Estado na 

economia é o orçamento, cujas funções clássicas são as de alocar, distribuir e 

estabilizar (MUSGRAVE, 1974, apud GIACOMONI, 2010). 

 O orçamento, na gestão de uma instituição pública ou privada, é a ferramenta 

que orienta as decisões a serem tomadas para alcançar os objetivos pretendidos, por 

meio da materialização das ações programadas para o período determinado de um 

ano (PIRES e MOTTA, 2006). A elaboração do orçamento identifica antecipadamente 

os recursos disponíveis e mobilizáveis a serem investidos de acordo com as 
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prioridades estabelecidas, a partir da política que o governante deseja implementar 

(PIRES e MOTTA, 2006).  

No Brasil, a constituição de 1967, aprovada durante o regime militar, havia 

retirado as prerrogativas do Legislativo quanto à iniciativa de leis ou emendas que 

criassem ou aumentassem despesas, aí incluídas emendas ao projeto de lei do 

orçamento (GIACOMONI, 2010).  

Foi com a promulgação da nova constituição em 1988 e a reforma orçamentária 

nela introduzida que se buscou recuperar a relevância do orçamento na vida pública 

nacional (REZENDE, 2009). Essa reforma visava devolver à sociedade o controle 

sobre como usar os recursos públicos, contribuir para que o orçamento fosse um 

reflexo das prioridades do desenvolvimento nacional e fornecesse o que era 

necessário para uma eficiente gestão da coisa pública (REZENDE, 2009). 

De acordo com Rezende (2009), a reforma empreendida em 1988 buscou dar 

transparência ao uso dos recursos que são extraídos da sociedade compulsoriamente 

por meio da tributação, permitindo que o Congresso Nacional influenciasse nas 

escolhas orçamentárias, de modo que estas refletissem as preferências da sociedade 

e não somente a vontade dos governantes. 

Nesse cenário de abertura democrática, o Legislativo passa a ter atuação de 

destaque não apenas na aprovação, mas também durante a elaboração do 

orçamento. Assim, as emendas ao orçamento aparecem como propostas através das 

quais os parlamentares opinam ou influenciam na alocação de recursos públicos em 

função de compromissos políticos assumidos durante seus mandatos, tanto junto aos 

estados e municípios quanto a instituições (PONTUAL, 2019). 

Estudos como o de Linhares e Messenberg (2018), que indica que as emendas 

à Lei Orçamentária Anual (LOA) se constituem em essenciais mecanismos de 

transferência de recursos entre o governo central e os demais entes federativos, são 

um exemplo da importância das emendas para a concretização de políticas públicas. 

Ao investigarem uma amostra de 2.233 contratos assinados entre a União e 

municípios em 2013, com a intenção de realizar obras de pavimentação e 

recapeamento, a conclusão a que chegam os autores é a seguinte:  

Há evidência de que o instituto político das emendas à LOA por 
parlamentares constitui um mecanismo indutor de uma distribuição de 
recursos favorável aos municípios com maiores necessidades e menores 
receitas per capita, ainda que mais populosos. Esse resultado corrobora a 
hipótese de um efeito positivo de escolhas políticas para a redução das 
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desigualdades intermunicipais na oferta de projetos de investimentos em 
infraestrutura urbana (pavimentação e recapeamento), condição necessária 
à promoção do desenvolvimento (LINHARES E MESSENBERG, 2018, p. 82). 

 Ainda segundo os autores, é possível “[...] afirmar que o mérito da atuação dos 

parlamentares reside mais propriamente em uma seleção com viés “pró-equidade” 

dos projetos escolhidos [...]” (LINHARES e MESSENBERG, 2018, p. 82).  

Mas mesmo previstas no texto constitucional como mecanismos legítimos, as 

emendas não estão isentas de críticas. Gontijo et al. (2014) classificam tais críticas 

em três vertentes: as emendas servem como instrumento de barganha entre o 

parlamentar e o eleitorado, como garantia de fidelidade do parlamentar em votações 

importantes, e são relacionadas a problemas graves de corrupção. 

O primeiro caso ocorre com as emendas do tipo pork barrel, “expressão 

utilizada na literatura internacional para designar o particularismo legislativo, em que 

deputados utilizariam políticas distributivas (LOWI, 1964) visando ao voto dos 

beneficiários” (BAIÃO e COUTO, 2017, p. 716). Para Macedo (2011, apud GONTIJO 

et al., 2014), o objetivo dos parlamentares com esse tipo de emenda é manter ou 

ampliar a popularidade nas suas bases eleitorais. A escolha do município receptor das 

emendas é de cunho político, inexistindo critérios econômicos ou sociais específicos 

e nem prioridades para orientar a destinação das emendas (GONTIJO et al., 2014). 

O segundo caso diz respeito à troca de interesses entre os parlamentares e o 

Executivo, a quem cabe a liberação das emendas para execução. Nas palavras de 

Gontijo et al. (2014, p. 45), nessa “[...] vertente a instância que autoriza a execução 

das emendas manipula o comportamento dos parlamentares nas votações de 

interesse do Executivo”. 

A questão da relação reiterada entre o uso indevido das emendas individuais e 

a corrupção, por sua vez, é apontada por Cambraia (2011, apud GONTIJO et al., 

2014), que também afirma que o combustível para esse tipo de problema é uma 

mistura entre as somas estratosféricas de recursos públicos com falta de fiscalização, 

e ainda relembra escândalos como o dos “anões do orçamento” e a “máfia dos 

sanguessugas”.  

 Entre aspectos positivos e negativos, resta atestar que as emendas cumprem 

um papel fundamental de legitimação do orçamento público. E, seja no orçamento da 

União ou dos demais entes federados, se elas forem elaboradas a partir de uma lógica 
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ainda mais profunda de participação, não restrita apenas aos representantes eleitos, 

é possível que prevaleçam seus aspectos positivos.  

Ao escrever um guia para a modalidade de orçamento orientada à participação, 

o orçamento participativo, Wampler (2007) disserta sobre a capacidade desse tipo de 

orçamento de confrontar o legado político de clientelismo, exclusão social e corrupção 

através de um processo orçamentário transparente, aberto e público. Na mesma linha, 

Gontijo et al. (2014, p. 48) afirmam que “conciliar a gestão participativa com as 

transferências voluntárias feitas por emendas individuais é uma alternativa que pode 

adicionar valor, qualidade, credibilidade e efetividade ao modelo atual”. 

Diante da relevância do assunto e, considerando que a difusão de práticas de 

participação para alocar as emendas parlamentares ao orçamento depende de 

estudos que possam de alguma forma contribuir para que um número cada vez maior 

de legisladores as adote, formulou-se para este trabalho a seguinte questão de 

pesquisa: como os parlamentares brasileiros oportunizam a participação popular 

para definirem suas emendas ao orçamento público? A inexistência de 

sistematização e a não documentação dos procedimentos participativos utilizados 

pelos legisladores para a seleção de emendas ao orçamento configuraram-se como o 

problema a ser estudado e para o qual se buscou solução. 

  

1.2 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Na sequência, são apresentados os objetivos traçados para este estudo.  

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 Elaborar um panorama das práticas participativas utilizadas pelos legisladores 

brasileiros na definição de emendas aos orçamentos públicos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar os legisladores que apresentam emendas ao orçamento 

público a partir de práticas relacionadas à participação popular. 

• Identificar os meios utilizados para a definição das emendas de iniciativa 

popular ao orçamento. 
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• Constatar a percepção dos legisladores sobre as iniciativas de emendas 

participativas que conduzem. 

• Elaborar um relatório técnico-analítico das práticas participativas 

conduzidas pelo Legislativo na elaboração do orçamento público. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O orçamento participativo é uma prática que se difundiu em diversas 

administrações Brasil afora, especialmente após o final da década de 1980 (PIRES, 

2000), e é reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como uma das 

novas formas de ação coletiva (UNDP, 2014). 

O OP tem a capacidade de aumentar o engajamento cidadão e de dar 

transparência ao orçamento público que, por sua vez, é um dos principais 

instrumentos para a atuação do Estado. Para além do poder de influenciar diretamente 

a alocação de recursos, estudos têm sugerido que o envolvimento com o orçamento 

participativo gera aos participantes efeitos relacionados ao aumento da consciência 

social (FEDOZZI, 2002; RIBEIRO e BORBA, 2011). 

A proposta de elaboração de um panorama das práticas participativas utilizadas 

pelos parlamentares brasileiros na definição de emendas aos orçamentos públicos 

visa conhecer em que medida os representantes do povo têm dado a possibilidade de 

manifestação àqueles que representam. 

Isso se torna relevante quando são considerados os vultosos recursos que as 

emendas ao orçamento da União representam: de acordo com o Portal da 

Transparência do Governo Federal (2019), em 2015 foram R$ 7,85 bilhões 

empenhados, número que saltou para R$ 14,08 bilhões em 2018. Esse volume 

orçamentário tão grande é ainda mais significativo se levados em conta os níveis 

estaduais e municipais de governo. 

Diante desse quadro, a justificativa do estudo se fundamenta na necessidade 

de dar ênfase às boas práticas de participação utilizadas para a destinação de 

recursos públicos. Como evidenciado no World Development Report 2017, do Banco 

Mundial, processos participativos podem “aumentar a contestabilidade do desenho e 

da implementação de políticas públicas, levando a níveis mais altos de legitimidade e 

cooperação e políticas mais equitativas” (WORLD BANK, 2017, apud GUERRERO e 

PETRIE, 2018, p. 77).  
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Outros trabalhos, também citados por Guerrero e Petrie (2018, p. 79) expõem 

conclusões semelhantes no elo entre participação e transparência fiscal: Renzio e 

Wehner (2015) encontraram forte evidência relacionando mecanismos participativos 

em processos orçamentários a mudanças na alocação dos recursos e a melhorias na 

oferta de serviços públicos; em Gana, o Banco Mundial (2017) identificou que 

empresas engajadas no desenho de políticas tributárias são mais propensas a pagar 

tributos; no Brasil, ao estudar 5.550 municípios entre 2006 e 2013, Touchton, 

Sugiyama e Wampler (2017), se depararam com uma relação positiva e forte “entre a 

presença de instituições participativas e melhorias nos indicadores de mortalidade 

infantil e concluíram que instituições participativas, programas sociais e capacidade 

local reforçam-se mutuamente para promover bem-estar”. 

Trabalhos relacionados ao tema das emendas ao orçamento propriamente 

ditas foram encontrados durante o levantamento bibliográfico, mas nenhum deles 

objetivou elaborar um panorama das práticas participativas utilizadas pelos 

parlamentares brasileiros na definição de emendas aos orçamentos públicos. Busca-

se apresentar como contribuição teórica da pesquisa o preenchimento de tal lacuna. 

Considerando as linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em 

Planejamento e Governança Pública da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(PPGPGP/UTFPR) (UTFPR, 2019), a discussão proposta para este trabalho, 

relacionada à participação popular na construção do orçamento público, vincula-se à 

linha de Governança Pública e Desenvolvimento. Conforme Denhardt (2012, p. 271), 

governança diz respeito “à maneira como são tomadas as decisões numa sociedade 

e como os cidadãos e grupos interagem na formulação dos propósitos públicos e na 

implementação das políticas públicas”.  

A contribuição prática reside na pretensão do estudo em servir como fonte para 

os legisladores que queiram implementar práticas que podem resultar em ampliação 

do controle, da participação social e da transparência, além de colaborar com 

discussões acerca dessas temáticas. 

A pesquisa se justifica, por fim, por motivações pessoais de seu autor. O 

interesse no tema da democracia direta fez com que se estabelecesse um diálogo 

entre o autor e um parlamentar da Câmara de Vereadores de Florianópolis. O 

parlamentar, também entusiasta da ideia de que a deliberação cidadã dos assuntos 

inerentes ao Estado fortalece a democracia, dispôs-se a contribuir com a pesquisa, 
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especialmente com o atingimento do último objetivo específico: a elaboração de um 

relatório que apresente o funcionamento das práticas participativas encontradas.  

 

1.4 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

 Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. Neste primeiro, conforme 

visto, estão a introdução, a exposição do tema e do problema de pesquisa, o objetivo 

geral e os objetivos específicos e a justificativa para a realização da pesquisa. 

 A fundamentação teórica compõe o segundo capítulo. Ali se discute o Estado 

enquanto provedor e os reflexos dessa tendência sobre os gastos públicos. São 

também objeto de análise do capítulo as funções econômicas do governo, o papel, os 

aspectos, a evolução e os princípios do orçamento público, merecendo destaque o 

orçamento participativo.  

 Ainda dentro da fundamentação teórica, é abordado o sistema orçamentário 

brasileiro e sua estrutura, organizada em uma tríade de leis: a Lei do Plano Plurianual, 

a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Por fim, o capítulo 

adentra na temática das emendas ao orçamento. 

 O terceiro capítulo deste documento explicita a classificação da pesquisa e a 

metodologia utilizada para sua execução. Antes da conclusão, que finaliza o trabalho, 

são trazidos os resultados do estudo e as discussões feitas em cima deles no capítulo 

4.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 A fim de elaborar um panorama das práticas participativas utilizadas no país 

para a apresentação de emendas aos orçamentos públicos, é preciso, antes, 

conhecer como o Estado interage com o sistema econômico, a relevância, a evolução 

e os principais aspectos do orçamento - com destaque para o orçamento participativo 

-, bem como a estrutura do orçamento público no Brasil. 

 

2.1 O ESTADO NA ECONOMIA: DO LAISSEZ-FAIRE AO WELFARE STATE 

 

 Na Inglaterra do final do século XVIII e início do século XIX, em sua primeira 

fase, o liberalismo econômico foi o laboratório das teorias econômicas clássicas, que 

reservavam ao Estado poucas funções (GIACOMONI, 2017). Em conformidade com 

tal acepção, Bresser-Pereira e Theuer (2012) asseveram que o Estado liberal é a 

tradução do sistema político do liberalismo econômico, ou daquilo que hoje é chamado 

de neoliberalismo: é o Estado mínimo ou que busca ser mínimo, o Estado que 

somente protege os direitos civis e assegura o cumprimento dos contratos. De acordo 

com o liberalismo econômico, esse Estado não deve interferir na economia, já que o 

mercado seria uma ferramenta mais eficaz e desejável para alocar recursos e 

desenvolver uma sociedade (BRESSER-PEREIRA e THEUER, 2012). 

Um dos maiores pensadores da economia clássica, Adam Smith, conduz toda 

a estrutura de sua famosa obra A Riqueza das Nações à conclusão de laissez-faire, 

ou “o sistema óbvio e simples de liberdade natural”, conforme Smith o chamava 

(HUNT, 2005, p. 54). Hunt (2005) aponta que, dentro do contexto da teoria da História 

de Smith, o mais alto nível de civilização era representado pelo capitalismo, que 

atingiria seu ponto culminante quando evoluísse para o estágio em que o governo 

adotasse uma política de laissez-faire, assim permitindo que a economia fosse 

regulada pelas forças da concorrência e do livre jogo da oferta e da demanda, ficando 

quase completamente livre das restrições ou intervenções do governo. 

 Apesar de sua aversão ao envolvimento do governo na economia, Adam Smith 

viu um significativo, ainda que limitado, papel para o Estado (BRUE, 2005). Ao final 

do livro quarto de A Riqueza das Nações são elencadas as três principais funções do 

governo: 
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Segundo o sistema da liberdade natural, ao soberano cabem apenas três 
deveres; três deveres, por certo, de grande relevância, mas simples e 
inteligíveis ao entendimento comum: primeiro, o dever de proteger a 
sociedade contra a violência e a invasão de outros países independentes; 
segundo, o dever de proteger, na medida do possível, cada membro da 
sociedade contra a injustiça e a opressão de qualquer outro membro da 
mesma, ou seja, o dever de implantar uma administração judicial exata; e, 
terceiro, o dever de criar e manter certas obras e instituições públicas que 
jamais algum indivíduo ou um pequeno contingente de indivíduos poderão ter 
interesse em criar e manter, já que o lucro jamais poderia compensar o gasto 
de um indivíduo ou de um pequeno contingente de indivíduos, embora muitas 
vezes ele possa até compensar em maior grau o gasto de uma grande 
sociedade (SMITH, 1983, p. 147). 

 Brue (2005) cita diversas formas de intervenções defendidas por Adam Smith 

e que se encaixam nas funções principais anteriores ou que ampliam a liberdade de 

ação aceitável do governo. Alguns exemplos são: o cumprimento da execução dos 

contratos, o controle sobre emissão de papel-moeda, o controle sobre taxas de juros, 

alguns tipos de tarifas protecionistas, estímulo ao comércio e à educação.  

Outros expoentes liberais enfatizaram o laissez-faire em Smith e rejeitaram 

qualquer forma de proteção social que fosse além dos vínculos monetários, como é o 

caso de Nassau Senior, e propuseram pequenas doses de regulamentação política, 

como fez John Stuart Mill (ESPING-ANDERSEN, 1991). 

Dado que o contexto sobre o qual falavam era o de um Estado de privilégios 

absolutistas, de protecionismo mercantilista e de corrupção, e que reprimia seus ideais 

de liberdade e de iniciativa, são compreensíveis as razões pelas quais todos os 

liberais concordavam que o caminho para a igualdade e a prosperidade deveria ser 

construído com o máximo de mercados livres e o mínimo de interferência estatal 

(ESPING-ANDERSEN, 1991).  

Em vista disso, estimulados por Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Diderot no 

campo filosófico e por Quesnay, Marques de Mirabeau, Mercier de La Rivera, 

Baudeau, Le Trosne e Turgot no campo econômico, os ideais iluministas de 

dissociação do homem do Estado e nos quais estiveram alicerçados grandes eventos 

como a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, assim como os 

efeitos provocados pela Revolução Industrial, permitiram que se criassem as 

condições para que passasse a prevalecer no mundo a filosofia política e econômica 

do laissez-faire, cujos valores eram a liberdade de comércio e de competição 

(MATIAS-PEREIRA, 2010). 

Mas dessa posição inicial modesta de prestação somente de serviços 

essenciais como justiça e segurança - não produzidos pelo setor privado por suas 
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características especiais de oferta e demanda - o papel do governo na economia 

mudou substancialmente (REZENDE, 2001). Estudos que se originaram em razão da 

depressão econômica da década de 1930 passaram a argumentar em favor da 

necessidade de intervenção do governo na economia visando o combate à inflação 

ou ao desemprego de mão-de-obra (REZENDE, 2001). 

John Maynard Keynes com sua Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, 

indo além de outros importantes autores de sua época, como Friedrich Hayek e 

Joseph Schumpeter, propôs respostas práticas à crise econômica dos anos 1930, 

fornecendo aos formuladores de políticas um rol de ferramentas fiscais anticíclicas por 

meio das quais os altos e baixos do ciclo econômico poderiam ser suavizados 

(PIERESON, 2012). No contexto da crise e indo na contramão da doutrina 

hegemônica da época, a intenção de Keynes era tornar inteligíveis os motivos para o 

desemprego dos trabalhadores e os remédios que deveriam ser usados para 

combatê-lo (FRACALANZA, 2010). 

Keynes entendia que a insuficiência da demanda que caracterizava as crises 

de desemprego se dava em razão da escassez de novos investimentos, motivo pelo 

qual não era suficiente a ampliação pelo governo da oferta de recursos para 

investimentos, sendo necessário o aumento simultâneo nos gastos com obras 

públicas (MATIAS-PEREIRA, 2010). Por isso, Keynes alertou “para o risco da adoção 

de equilíbrio no orçamento fiscal (enfaticamente recomendado pelos economistas 

clássicos), por entender que seria outro elemento a agravar as recessões” (MATIAS-

PEREIRA, 2010, p. 51). 

Em estudo que analisou dois períodos, um marcado pelo aumento do gasto 

público (1945-1975), e outro pelo baixo gasto público (1975-1997), Lesbaupin (2004, 

apud Costa, 2010a), verificou que no primeiro caso os países analisados sempre 

apresentaram emprego elevado, com taxa de desemprego abaixo de 3%, ao passo 

que no segundo período as taxas de desemprego foram cerca de três vezes maiores. 

Com base em exemplos como o anterior é possível afirmar que a obra de 

Keynes reorientou o estudo da economia dos indivíduos e das firmas para a 

macroeconomia, e apontou para uma revisão na relação entre o Estado e a economia 

no sistema capitalista, com algo nunca previsto pelos economistas liberais do século 

XVIII: o Estado assumindo uma função de direção da economia (PIERESON, 2012).  

Tão importantes quanto as contribuições de Keynes foram as de William 

Beveridge. Em 1942, foi apresentado ao Parlamento britânico o relatório Social 
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Insurance and Allied Services, conhecido como Beveridge Report, documento que 

marcou o princípio do que ficaria conhecido como Welfare State, e que repercutiu na 

forma como diversos países passaram a ordenar suas políticas de seguridade social 

(REYES, 2013; NOGUEIRA, 2001). 

Isso porque o Beveridge Report representou o início das discussões em torno 

do papel do Estado na manutenção do bem-estar social: 

A sociedade britânica em guerra, com um império debilitado, questionado e 
agonizante, começou a tomar nota de uma determinante discussão em torno 
do papel do Estado na manutenção do bem-estar social, mediante a 
instauração de um sistema centralizado de seguridade social. Este trabalho 
nasceu do estabelecimento do Comitê Interdepartamental sobre Seguridade 
Social e Serviços Associados, em junho deste mesmo ano [1942].  
[...] A discussão foi profunda e controversa, já que a disputa econômica e 
política em torno do papel do Estado em matérias econômicas não 
confrontava unicamente a liberais e socialistas de diversos matizes; também 
enfrentava a quem dentro do liberalismo mostrava opiniões divergentes, entre 
os seguidores de um capitalismo controlado, como Keynes, e seus opostos 
teóricos, como Hayek (REYES, 2013, p. 230, tradução nossa). 

Assim, como consequência da maior inserção estatal nos ditames econômicos 

e das discussões sobre a atuação do Estado no campo do bem-estar social, se 

desenvolveu a figura do Estado de Bem-estar ou Welfare State que, segundo Cardoso 

(2010, p. 43), “[...] não era uma simples questão de seguridade social visando os 

“necessitados”, mas envolvia a sociedade como um todo”. 

Ainda que, conforme bem aponta Nogueira (2001), as interpretações sobre a 

lógica, a evolução e a dinâmica do Welfare State sejam bastante numerosas e 

orientadas por diferentes teorias e metodologias, além de se relacionarem com as 

diversas áreas da ética, filosofia, política, economia e direito, convém adentrar em 

alguns aspectos do Estado de Bem-estar.   

Para Gomes (2006, p. 203),  

A definição de welfare state pode ser compreendida como um conjunto de 
serviços e benefícios sociais de alcance universal promovidos pelo Estado 
com a finalidade de garantir uma certa “harmonia” entre o avanço das forças 
de mercado e uma relativa estabilidade social, suprindo a sociedade de 
benefícios sociais que significam segurança aos indivíduos para manterem 
um mínimo de base material e níveis de padrão de vida, que possam enfrentar 
os efeitos deletérios de uma estrutura de produção capitalista desenvolvida e 
excludente. 

Draibe (1993, p. 09), ao analisar diversas definições de Welfare State, elenca 

três elementos comuns entre elas: 
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Primeiramente, a referência à ação estatal na organização e implementação 
das políticas sociais, independente do grau em que se efetiva a participação 
do estado em cada uma delas. Em segundo lugar e em decorrência, está 
envolvida na concepção de "Welfare State" uma determinada relação entre o 
Estado e o mercado, na qual o primeiro tende a alterar o livre movimento 
assim como os resultados socialmente adversos do segundo. Em terceiro 
lugar está a noção de substituição de renda, quando esta é perdida 
temporária ou permanentemente, dados os riscos normais próprios das 
economias de mercado: a perda da capacidade de trabalho por condições de 
velhice, doença, maternidade, ou na situação de desemprego. 

Esping-Andersen (1985, apud ARRETCHE, 1995), que analisou características 

institucionais e distributivas dos sistemas de prestação de serviços de dezoito países 

capitalistas desenvolvidos, identifica três modelos ou regimes de Welfare State: social-

democrata, conservador e liberal. 

O modelo social-democrata se desenvolveu nos países escandinavos com as 

seguintes características: um sistema de proteção social abrangente, com cobertura 

universal, com benefícios garantidos como direitos e cujo valor não se vincula ao 

montante de contribuição que é feito pelo beneficiário. Busca assegurar padrões 

mínimos vitais, que se distribuem de acordo com critérios de equalização, e não de 

mérito. 

O modelo conservador, que tem seu predomínio na Alemanha, Áustria, França, 

Japão, Bélgica e Itália, favoreceu um ativo intervencionismo estatal com vistas à 

promoção da lealdade e da subordinação ao Estado, e buscou interromper a marcha 

do socialismo e do capitalismo. Os sistemas de proteção são marcados pelo 

corporativismo e por esquemas de estratificação ocupacional. Em países como 

Alemanha e Áustria, quando partidos de cunho social-democrata assumiram o poder, 

enfrentaram grandes dificuldades de implementação de reformas voltadas à social-

democracia. 

No modelo liberal, adotado em países como Estados Unidos, Austrália, 

Canadá, Suíça e, em certa medida, Grã-Bretanha, as políticas sociais maximizam a 

condição do trabalhador como mercadoria - opondo-se ao regime social-democrata - 

e visam a distinção dos beneficiários por meio do mérito. No regime liberal, vincula-se 

contribuição a benefício e procura-se universalizar as oportunidades e não os 

resultados, de forma a estimular a capacidade do indivíduo de se autoproteger. 
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2.1.1 Aumento dos gastos públicos e importância do fundo público 

  

À margem das discussões políticas e econômicas sobre qual deve ser o papel 

do Estado na economia - ser protagonista e ao mesmo tempo provedor de um amplo 

rol de serviços ou deixar o mercado assumir a frente -, tanto os que defendem os 

argumentos dos economistas clássicos quanto os que aderem aos ideais keynesianos 

devem concordar com o fato de que os gastos governamentais aumentaram 

consideravelmente no último século.  

Giacomoni (2010) aponta como uma das características mais marcantes da 

economia do século XX o aumento das despesas públicas, tanto nas nações 

capitalistas quando nas de economia coletivizada. 

 Izquierdo et al. (2018), em um amplo estudo sobre gastos públicos e eficiência 

para o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), afirmam que a razão típica 

entre gasto público e PIB, que era de 5% no início de 1900, foi para 22% em 2018, e 

que um fator determinante para a tendência ascendente do gasto é o grau de 

desenvolvimento do país, geralmente medido pelo seu PIB per capita. Em outras 

palavras, conforme o PIB per capita cresce os gastos públicos tendem a subir junto, 

seja na margem extensiva (realização de novas atividades e serviços) ou intensiva 

(expansão de atividades e serviços existentes) (IZQUIERDO et al., 2018) (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Gasto público primário por região nas duas últimas décadas 

 
Fonte: Izquierdo et al., 2018, p. 2. 

  

Embora a participação do governo seja quase duas vezes maior no mundo 

desenvolvido em comparação com os países em desenvolvimento, o gasto público na 

América Latina e nas economias com grandes setores exportadores de commodities 

aumentou com relativa rapidez quando comparado com o gasto das economias da 
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América Central e do Caribe: a ALC-7 (as sete maiores economias regionais) e os 

grandes exportadores de commodities aumentaram seus gastos de 20% para 30% do 

PIB, em média (IZQUIERDO et al., 2018) (Gráfico 2). No Brasil, os gastos 

representavam mais de 40% do PIB entre 2015 e 2016 (IZQUIERDO e PESSINO, 

2018). 

 

Gráfico 2 - Gasto público primário na América Latina nas duas últimas décadas 

 
Fonte: Izquierdo et al., 2018, p. 2. 

  

Apesar desse crescimento do gasto público, não necessariamente existe uma 

ameaça sobre a sustentabilidade fiscal, pois as economias escandinavas, por 

exemplo, têm ao mesmo tempo alguns dos países com o maior gasto público do 

mundo e padrões elevados de sustentabilidade fiscal (IZQUIERDO et al., 2018). No 

caso da América Latina, todavia, a história demonstra que aumentos do gasto público, 

sobretudo em tempos bons, geralmente obrigam os países a realizar drásticos ajustes 

em tempos ruins (IZQUIERDO et al., 2018). 

Mas, no debate dos gastos públicos, o que chama a atenção, acima de tudo, é 

o papel de destaque ocupado pelo fundo público na criação da riqueza e o que ele 

representa para o sistema econômico. Consonante a Oliveira (1998), são as diversas 

formas do fundo público que financiam a acumulação de capital, de um lado, e a 

reprodução da força de trabalho, de outro, de maneira que a população como um todo 

é atingida por meio dos gastos sociais.  

O favorecimento das classes médias até os assalariados de nível mais baixo 

ocorre, por exemplo, através da medicina socializada, da educação universal gratuita 

e obrigatória, da previdência social, do seguro-desemprego, dos subsídios para 

transporte, dos benefícios familiares tais como quotas para auxílio-habitação e salário 

família, e dos subsídios para lazer (OLIVEIRA, 1998).  
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O financiamento para a acumulação de capital envolve: recursos para ciência 

e tecnologia, subsídios para a produção, sustentação da competitividade das 

exportações, juros subsidiados para setores de ponta, setores estatais produtivos em 

muitos países, a militarização (indústrias e gastos com armamentos), sustentação da 

agricultura, e sustentação do mercado financeiro e de capitais por intermédio de 

bancos e/ou fundos estatais, utilizando ações de empresas estatais como blue chips, 

intervindo na circulação monetária, mantendo a valorização dos capitais com a dívida 

pública etc. (OLIVEIRA, 1998).  

Embora os exemplos anteriores evidenciem que “[...] o financiamento público 

contemporâneo tornou-se abrangente, estável e marcado por regras assentidas pelos 

principais grupos sociais e políticos” (OLIVEIRA, 1998, p. 21), não existe uma 

distribuição pacífica de recursos em que cada lado tem suas necessidades totalmente 

satisfeitas. O que existe de fato, na acepção de Oliveira (1998, p. 24), é uma “[...] 

disputa entre fundos públicos destinados à reprodução do capital e fundos que 

financiam a produção de bens e serviços sociais públicos [...]”. 

Em torno dessa disputa situam-se as funções econômicas do governo - 

notadamente aquela que diz respeito à distribuição - e que serão abordadas na 

sequência. 

 

2.1.2 As funções econômicas do governo 

  

A condução das finanças públicas - com maior ou menor presença do Estado 

na economia, com mais ou menos gastos públicos - tem sido, desde o nascimento do 

Estado, um dos enormes desafios a que estão submetidos os governos.  

E, por ser o principal instrumento de ação do Estado na economia 

(MUSGRAVE, 1974, apud GIACOMONI, 2017), o orçamento público assume um 

papel de destaque na condução de toda a política econômica. 

Musgrave e Musgrave (1980) listam três principais funções a serem 

desempenhadas pelo Estado através de sua política orçamentária, quais sejam: 

função alocativa, função distributiva e função estabilizadora.  
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2.1.2.1 Função alocativa 

 

 A função alocativa diz respeito ao fornecimento de bens públicos (GIAMBIAGI 

e ALÉM, 2008). Certos bens como a iluminação pública ou parques públicos, 

denominados bens públicos, não podem ser fornecidos através de transações entre 

consumidores individuais e produtores, ou seja, por meio do sistema de mercado, 

dado que são caracterizados pelo fato de não estarem limitados a um consumidor 

particular, como ocorre com os bens privados (MUSGRAVE e MUSGRAVE, 1980). 

Assim, enquanto o consumo de um bem público não é rival, já que ao fazê-lo o 

consumidor não diminui os benefícios que continuam disponíveis para outros, o 

mesmo não pode ser dito quando um bem privado é consumido, pois nesse caso 

inexiste a possibilidade de outros indivíduos também se beneficiarem (MUSGRAVE e 

MUSGRAVE, 1980).  

 A dificuldade ou mesmo a impossibilidade de impedir o usufruto de um bem 

público por um indivíduo revela outra característica importante dos bens públicos, que 

é o princípio da não-exclusão (GIAMBIAGI e ALÉM, 2008). Diferentemente do 

consumo ou uso de bens privados (roupas, alimentos, habitações, automóveis e 

outros) por uma pessoa, que excluem outras desse mesmo consumo ou utilização, a 

decisão de fornecer determinado bem público, como por exemplo o aumento de 

policiamento em uma rua residencial, beneficiará a todos os moradores dessa rua de 

maneira indistinta (GIAMBIAGI  e ALÉM, 2008). 

 É o princípio da não-exclusão que faz com que, em geral, a solução de mercado 

não seja eficiente para garantir a produção da quantidade adequada de bens públicos 

demandada pela sociedade, pois o sistema de mercado apenas funciona 

adequadamente quando a exclusão no consumo pode ser aplicada (GIAMBIAGI e 

ALÉM, 2008).  

 Como os benefícios dos bens públicos estão disponíveis para todos os 

consumidores, estes não oferecerão pagamentos voluntários aos supridores de bens 

públicos, e o vínculo entre produtores e consumidores é quebrado, o que gera a 

necessidade de intervenção do governo para que tais bens possam ser fornecidos 

(MUSGRAVE e MUSGRAVE, 1980). Então, o oferecimento de bens públicos é 

financiado compulsoriamente por meio de impostos, e o mecanismo de mercado é 

substituído pelo processo político: o eleitor, com base na combinação de provisão de 
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recursos e tributação que julga mais adequada, escolhe um político de sua preferência 

para aplicar tal combinação (GARSON, 2018). 

 

2.1.2.2 Função distributiva 

  

Outra função desempenhada pelo Estado na economia é a função distributiva. 

Ao discorrerem sobre os determinantes da distribuição, Musgrave e Musgrave (1980, 

p. 9) observam que  

Na ausência de medidas políticas, que ajustem o estado de distribuição 
existente, a distribuição de renda e riqueza depende primordialmente da 
distribuição da dotação dos fatores de produção. Assim, a distribuição de 
renda vai ter uma relação direta com a dotação de fatores de cada indivíduo 
e com os preços que estes fatores alcançam no sistema de mercado. Se o 
sistema for caracterizado por mercados competitivos, o preço do fator será 
dado pelo valor de sua produtividade marginal. Entretanto, é necessário 
lembrar que as habilidades individuais diferem e consequentemente o mesmo 
ocorre com os salários. Além disso, a transmissão via herança da riqueza 
individual não fornece uma distribuição uniforme da riqueza. Logo, a 
distribuição de renda - determinada pelas dotações de fatores e pelos preços 
destes, que resultam do funcionamento do sistema de mercado - pode, ou 
não, ser consistente com aquela que a sociedade considera justa ou 
adequada. 

 Ao se questionarem sobre o que seria uma distribuição adequada de renda e 

riqueza os autores apontam para uma variedade de respostas que envolvem 

considerações filosóficas e juízos de valor, tornando a definição de critérios e a sua 

transformação em um padrão correto de distribuição em tarefa nada simples; o mesmo 

ocorrendo se se tentasse pôr em prática a conhecida proposição de que cada 

indivíduo deve ser tributado segundo sua capacidade de pagamento (MUSGRAVE e 

MUSGRAVE, 1980). 

Eles indicam ainda a existência de dois problemas quando se tenta transformar 

uma regra que se considera justa em uma política real de distribuição de renda: a 

dificuldade, se não impossibilidade, de comparação entre os diferentes “níveis de 

utilidade” que cada indivíduo deriva à sua renda e a dificuldade que surge da relação 

entre o tamanho do “bolo” disponível para distribuição e a forma através da qual ela é 

realizada (MUSGRAVE e MUSGRAVE, 1980, p. 10).  

Apesar das dificuldades, Musgrave e Musgrave (1980) consideram que as 

discussões sobre distribuição de renda e riqueza permanecem como uma das 

questões mais importantes da política do setor público, e apontam três instrumentos 

fiscais que contribuem para redistribuir renda: 1) por meio de um esquema de 
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transferências capaz de combinar imposto de renda progressivo para aqueles com 

nível de renda mais alto e subsídios para os que têm um nível de renda baixo; 2) 

através da utilização de imposto de renda progressivo para financiar os serviços 

públicos; ou 3) fazendo uso de uma terceira opção, que diz respeito a impostos e 

subsídios, sendo os primeiros aplicados sobre os bens consumidos pelos mais ricos, 

e os subsídios sobre os bens de consumo popular. 

 

2.1.2.3 Função estabilizadora 

 

Além das funções alocativa e distributiva, o governo pode atuar ainda por 

intermédio da função estabilizadora: 

A função estabilizadora da política fiscal é necessária, uma vez que o pleno 
emprego e a estabilidade de preços não são resultados automáticos do 
funcionamento do sistema de mercado, mas exigem uma orientação por parte 
da política implementada pelo setor público. Na ausência dessa política 
orientadora, a economia tende a estar sujeita a flutuações significativas e/ou 
passar por períodos de desemprego ou inflação (MUSGRAVE e 
MUSGRAVE, 1980, p. 11).  

Para proteger a economia utilizando-se da função estabilizadora o governo 

dispõe de dois principais instrumentos macroeconômicos: as políticas fiscal e 

monetária (GIAMBIAGI e ALÉM, 2008). O governo pode agir através da política fiscal 

diretamente, variando seus gastos em consumo e investimento, ou indiretamente, 

reduzindo as alíquotas de impostos, o que eleva a renda disponível do setor privado 

(GIAMBIAGI e ALÉM, 2008). Assim, em uma recessão, por exemplo, o governo tem 

a possibilidade de promover o aumento dos seus gastos com consumo e/ou 

investimento, incentivando o aumento da demanda agregada, o que resulta  em um 

maior nível de emprego e renda; ou ainda pode o governo reduzir alíquotas de 

impostos para aumentar o multiplicador de renda da economia (GIAMBIAGI e ALÉM, 

2008). 

Via política monetária o governo pode atuar para reduzir os juros básicos ou os 

encaixes que os bancos têm a obrigação de manter no Banco Central, no caso de 

insuficiência de demanda agregada; os juros menores estimularão os que querem 

comprar a crédito, e os encaixes bancários menores possibilitarão aos bancos 

expandir empréstimos às empresas e às famílias (GARSON, 2018). Caso exista 

excesso de demanda, a ação do governo seria inversa (GARSON, 2018). Na prática, 
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para atingir as prioridades da política econômica, o mais comum é que o governo 

combine as ações das políticas fiscal e monetária (GIAMBIAGI e ALÉM, 2008). 

  

2.2 ORÇAMENTO PÚBLICO: CONCEITUAÇÃO E EVOLUÇÃO 

  

 Em razão da revolução teórica capitaneada por Keynes, o Estado passou por 

uma enorme transformação após a Grande Depressão, que culminou na sua 

autonomização fiscal (OLIVEIRA, 1998). O Estado deixa de ser um Estado doméstico, 

dono-de-casa, que apenas gastava aquilo que arrecadava e somente após arrecadar, 

um Estado sempre ex-post, e transforma-se em um Estado ex-ante, isto é, que 

antecipa aquilo que gasta, que é mais do que arrecada (OLIVEIRA, 1998). 

 Em decorrência dessa autonomização fiscal e como reflexo da ampliação das 

funções estatais, o orçamento público passa a ser primordial para a ação econômica 

do Estado. No sentido de melhor compreender o orçamento público, é saudável 

conceituá-lo e explorar sua evolução histórica. 

Na visão de Baleeiro (2004, p. 411), por exemplo, 

Os orçamentos documentam expressivamente a vida financeira de um país 
ou de uma circunscrição política em determinado período, geralmente de um 
ano, porque contêm o cálculo das receitas e despesas autorizadas para o 
funcionamento dos serviços públicos ou para outros fins projetados pelos 
governos. A sua importância, sob vários pontos de vista, é imensa, como a 
própria evolução das idéias orçamentárias o testifica. 
Nos Estados democráticos, o orçamento é considerado o ato pelo qual o 
Poder Legislativo prevê e autoriza ao Poder Executivo, por certo período e 
em pormenor, as despesas destinadas ao funcionamento dos serviços 
públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral do país, 
assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei (grifo do autor). 

A definição de Paludo (2011, p. 8) segue os mesmos preceitos ao afirmar que  

O Orçamento Público é o instrumento de viabilização do planejamento 
governamental e de realização das Políticas Públicas organizadas em 
programas, mediante a quantificação das metas e a alocação de recursos 
para as ações orçamentárias (projetos, atividades e operações especiais). 
O Orçamento Público é uma lei que, entre outros aspectos, exprime, em 
termos financeiros, a alocação dos recursos públicos. 
Em sentido amplo, Orçamento Público é um documento legal que contém a 
previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas por um 
governo, em um determinado exercício financeiro. 

Para Bezerra Filho (2013, p. 5) o orçamento público é uma 

Ferramenta legal de planejamento do Ente Federativo (União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios) onde são projetados os ingressos e os gastos 
orçamentários que serão realizados em um determinado período, objetivando 
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a execução dos programas e ações vinculados às políticas públicas, bem 
como as transferências constitucionais, legais e voluntárias, os pagamentos 
de dívidas e outros encargos inerentes às funções e atividades estatais. 

Por se tratar de uma área de estudo que importa a múltiplas disciplinas, o 

orçamento pode ser discutido sob diversas naturezas: política, econômica, 

administrativa, jurídica, contábil, financeira (GIACOMONI, 2017). 

 Ao discorrer acerca das naturezas citadas por Giacomoni, Morgado (2011) 

ressalta a importância e o papel de cada uma delas: 

• o orçamento público é político porque segue procedimentos que também o são. 

Frente à ausência de uma teoria racional da alocação das despesas, os entes 

governamentais elaboram suas propostas orçamentárias a partir de critérios técnicos 

e políticos. Tais propostas são, então, submetidas ao parlamento, que as analisa por 

meio de um intenso processo político com capacidade de aumentar ou diminuir os 

gastos, além de poder criar outros.  

• A natureza econômica se dá em função da importância que questões da 

Economia do Setor Público - incidência de impostos, teoria da taxação, federalismo 

fiscal, políticas de alocação, distribuição e estabilização etc. - têm dentro do debate 

orçamentário. Além disso, a Teoria Keynesiana faz do orçamento um mecanismo 

fundamental para a política fiscal do governo, ao visar a estabilização ou ampliação 

do nível de atividade econômica. 

• Ao planejar os gastos do governo dentro de determinado período, a 

Administração faz uso de técnicas administrativas para escolher de maneira gerencial 

e política os grupos desses dispêndios. A Administração planeja e executa suas 

atividades através do orçamento, determinando onde irá realizar obras, quais as 

dimensões dos serviços públicos oferecidos etc. 

• A relação com o aspecto jurídico se dá com base no fato de que o orçamento 

público pertence ao ramo do Direito Financeiro. As receitas e as despesas públicas 

têm um regramento estabelecido por um corpo teórico definido e sobre elas incidem 

várias normas de Direito Público: sobre as receitas incidem normas do Direito 

Tributário em virtude dos tributos representarem parcela fundamental da arrecadação 

governamental; já o processo de aprovação do orçamento pelo parlamento tem como 

alicerce um conjunto de regras constitucionais, legais e regimentais, cujo objetivo 

central é o de orientar a forma como são feitas as escolhas das despesas públicas. 
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Ademais, o próprio orçamento é veiculado por uma lei temporária, com vigência de 

um ano. 

• Um dos mais importantes mecanismos de avaliação das políticas 

governamentais - a obtenção de dados de como está sendo realizado o gasto público 

- está atrelado à natureza contábil do orçamento, haja vista que é a classificação 

contábil de receitas e despesas combinada com o uso de sistemas informatizados que 

permite que políticos, burocratas e todo cidadão acessem esse tipo de informação. 

• Por último, as receitas a serem arrecadadas no decorrer do período de 

planejamento considerado e as despesas a serem destinadas aos agentes executores 

precisam ser convertidas em valores financeiros. É daí que emerge a natureza 

financeira do orçamento. 

Uma classificação mais simples e que sintetiza a evolução dos aspectos 

supracitados é a que divide o orçamento público em orçamento tradicional e 

orçamento moderno (GIACOMONI, 2017). 

 

2.2.1 Orçamento tradicional 

 

Em um cenário de liberalismo econômico e de aversão ao crescimento das 

despesas públicas (que, como consequência, resultariam em aumentos da carga 

tributária), o orçamento tradicional tinha como função principal propiciar aos órgãos 

de representação um controle político sobre os Executivos (GIACOMONI, 2017).  

Conforme ensina Burkhead (1971), o orçamento começa a se desenvolver na 

Grã-Bretanha com a Magna Carta de 1217, que estabelecia o aumento do controle do 

Parlamento sobre a Coroa. Após a Revolução de 1688, a Coroa passa a ter todas as 

suas despesas autorizadas pelo Parlamento e, a partir de 1822 - data que marca 

efetivamente o início do orçamento -, receitas e despesas começaram a ser fixadas, 

prováveis déficit ou superávit passaram a ser indicados e o plano financeiro do 

governo elaborado (BURKHEAD, 1971). 

Além do controle político, Baleeiro (2004, p. 420) ressalta a importância do 

orçamento para o equilíbrio entre as receitas e as despesas: 

Durante os dois primeiros séculos, desde a revolução britânica de 1688, o 
orçamento, como instrumento político, foi o escudo para defesa dos 
contribuintes contra os governos. Era sobretudo, um dique para conter as 
despesas e, consequentemente, deter o apelo à tributação. Daí a importância 
sempre prestada ao equilíbrio entre a receita e a despesa. 
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O mesmo autor ainda avalia que na sua primeira fase o orçamento emerge 

“como processo de fiscalização financeira e cerceamento das tendências perdulárias 

de governantes dissociados dos interesses gerais das massas” (BALEEIRO, 2004, p. 

420). 

 

2.2.2 Orçamento moderno 

 

A partir do abandono da neutralidade que o caracterizou durante o período do 

laissez-faire, no final do século XIX o Estado parte para uma atuação calcada em 

correções de distorções econômicas e propulsão do desenvolvimento, transformando 

o orçamento moderno em um instrumento de administração (GIACOMONI, 2017).  

Giacomoni (2017, p. 58) aponta que essa reforma orçamentária 

[...] na sua essência exigia que os orçamentos públicos deveriam constituir-
se em instrumentos de administração, de forma que auxiliassem o Executivo 
nas várias etapas do processo administrativo: programação, execução e 
controle. A partir de suas características como documento de “antecipação”, 
o orçamento representaria a própria programação de trabalho do governo. 

Destarte, se no seu conceito tradicional/clássico o orçamento é tão somente 

um ato para aprovar previamente tanto as receitas quanto as despesas públicas e que 

não se preocupa com o planejamento, com a intervenção na economia ou com as 

necessidades da população, a visão moderna vislumbra o orçamento como um plano 

político de ação governamental para o exercício seguinte, um programa de governo 

proposto pelo Executivo e que é aprovado pelo Legislativo (PALUDO, 2011). 

Sobre esse matiz, convém citar Baleeiro (2004, p. 423), que avulta que  

Os governos contemporâneos não se resignam a planejar apenas a 
administração. Querem planejar a economia e colocá-la como centro da 
política. 
O orçamento já não é apenas político: tende a envolver toda a economia 
nacional, inclusive o setor privado. 

Desse modo, com o decorrer dos anos, a nova conjuntura fez com que fossem 

desenvolvidos diversos tipos de orçamento (Quadro 1), conceituados brevemente nos 

subtópicos a seguir, à exceção do orçamento participativo, ao qual é dado maior 

destaque. 
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Quadro 1 - Tipos/técnicas orçamentárias 

TIPOS/TÉCNICAS FINALIDADE ÊNFASE CLASSIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

TRADICIONAL 
Controle 
político 

Objeto do 
gasto 

Institucional 

Nenhuma vinculação 
com planejamento 

Não utilizava 
indicadores de 

resultado 

Elemento de 
despesa 

Valorização do aspecto 
jurídico 

Neutralidade em 
relação à economia 

Alocação de recursos 
para aquisição de 

meios 

 
DESEMPENHO  

Controle 
político 

Desempenho 

Institucional 
Alguma utilização de 

indicadores 

Instrumento da 
Administração 

Categoria 
econômica 

Não havia vinculação 
com planejamento 

Instrumento de 
intervenção na 

economia 

Resultados 
(eficácia) 

Por programas 
Preocupação com os 
custos dos programas 

Por funções 
Apresenta propósitos e 

objetivos para os 
gastos 

PROGRAMA 

Controle 
político 

Realizações 

Institucional 
Elo de união entre 

Planejamento e 
Orçamento 

Instrumento da 
Administração 

Funcional 
Identificação clara de 

objetivos 

Resultados 
(eficácia e 

efetividade) 

Natureza da 
despesa 

Utilização sistemática 
de indicadores 

Instrumento de 
intervenção na 

economia 

Estrutura 
programática 

Indicação do custo total 
dos programas 

Categoria de 
programação 

Avaliação e análise 
técnica das alternativas 

BASE-ZERO 

Controle dos 
gastos 

excessivos ou 
desnecessários Eficiência na 

alocação dos 
recursos 

Não considera 
importante 

Não valoriza 
prioridades históricas 

Exige justificativa 
detalhada para cada 

despesa 

Instrumento da 
Administração 
para a seleção 
das melhores 
alternativas 

Análise e avaliação de 
todas as despesas 

Pode proporcionar 
redução de gastos 

PARTICIPATIVO 

Promoção da 
cidadania 

Despesas 
com 

investimentos 
 

Não considera 
importante 

Participação direta dos 
cidadãos 

Fortalecimento 
da democracia 

Decisão das 
prioridades pela 
população local 

Não é evolução de 
outras técnicas - é 
experiência nova 

Fonte: Adaptado de Paludo, 2011, p. 14-15. 
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2.2.3 Orçamento de Desempenho 

 

O orçamento de desempenho nasce como uma evolução do orçamento 

tradicional e como forma de saber o que o governo fazia e não apenas o que comprava 

(PALUDO, 2011). Nas palavras de Burkhead (1971, p. 175), “o orçamento de 

desempenho transfere a ênfase dos meios de realização para a realização em si 

mesma”. 

Assim, o foco está no desempenho organizacional, buscando-se medi-lo por 

meio do resultado obtido, fazendo do orçamento uma ferramenta de gerenciamento 

para a Administração Pública, mas ainda sem qualquer vinculação com o 

planejamento (PALUDO, 2011).   

 

2.2.4 Orçamento Programa 

 

 A base para a criação do orçamento programa foi o Planning, Programming and 

Budgeting System (PPBS), um sistema de orçamentação elaborado pelo 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos nos anos 1960 (CAVALCANTE, 2007). 

Na mesma época, com apoio da ONU, o orçamento programa foi introduzido nas 

nações em desenvolvimento como uma ferramenta para desenvolver o planejamento 

(CAVALCANTE, 2007).  

 No Brasil, Machado Jr. (2012) assevera que desde os anos 1930-40 a 

concepção de um orçamento programa já se fazia presente. Foi nessa época que o 

país inovou na classificação das transações governamentais, criando uma sistemática 

para as receitas, ao classificá-las sob os critérios de natureza, espécie e incidência, e 

também para as despesas, desdobrando-as segundo os critérios de serviços, 

subserviços e elementos (MACHADO JR., 2012). 

Na visão de Paludo (2011), o orçamento programa é o atual e mais moderno 

orçamento público, e surge para integrar planejamento e orçamento com objetivos e 

metas, focando nas realizações do governo. Esse tipo de orçamento vincula o 

processo de planejamento à gestão governamental, haja vista que o planejamento 

governamental (sistematizado nos planos plurianuais) se encerra na organização das 

ações do governo em forma de programas, e o orçamento anual tem início com a 

utilização das informações contidas nesses programas (PALUDO, 2011).  
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Os elementos essenciais do orçamento programa são: os objetivos e os 

propósitos que as instituições visam atingir utilizando recursos orçamentários; os 

programas para concretizar os objetivos do governo; os custos dos programas, 

medidos pelos meios ou insumos necessários para o atingimento dos resultados; e 

medidas de desempenho, cuja intenção é medir as realizações e os esforços feitos 

durante a execução dos programas (GIACOMONI, 2010). 

 

2.2.5 Orçamento Base-Zero 

 

 Criado na década de 1970 no estado do Texas, Estados Unidos, o orçamento 

base-zero prevê que em todo novo ano toda despesa seja vista como uma nova 

iniciativa de despesa, exigindo que o administrador justifique cada dotação solicitada 

no orçamento (PALUDO, 2011). 

 Esse tipo de orçamento tem sua preocupação voltada ao porquê de se realizar 

determinada despesa, abandonando a ideia de aumento ou diminuição dos gastos em 

relação ao orçamento anterior (PALUDO, 2011). Ele proporciona informações 

detalhadas sobre recursos necessários, e identifica gastos excessivos e duplicidades 

(PALUDO, 2011). 

 Foi introduzido na administração federal estadunidense em 1976 por Jimmy 

Carter, e abandonado por Ronald Reagan, no governo seguinte (GIACOMONI, 2017). 

  

2.2.6 Participação e orçamento participativo 

 

 Em um país como o Brasil, historicamente marcado por gritantes desigualdades 

de toda ordem, constantemente as posições de destaque pertenceram a uma ínfima 

parcela privilegiada de cidadãos. Conforme bem retrata Pires (2000, p. 16),  

A participação popular não é um ingrediente típico da história política 
brasileira. Desde o início e por muito tempo esta foi uma sociedade mais 
preocupada em construir critérios para a exclusão (escravo, homem livre sem 
posses, analfabeto, mulher, menor etc.), do que para a inclusão de atores no 
processo decisório. Com isso, construiu-se, ao longo de séculos, fortes raízes 
para o patrimonialismo e para o populismo, cuja contraface é o corporativismo 
que permeia as ações dos diversos grupos que se formam em torno de 
interesses específicos. Quando a participação passa a interessar (por 
exemplo, quando os republicanos passam a preocupar-se com a construção 
da Nação, no final do século XIX), ela é vista muito mais como meio do que 
como fim em si: há que se proporcionar acesso à educação para elevar a 
“qualidade” do povo para [que] se tornasse mais produtivo e mais cordial. 
Junte-se a isso as várias experiências de repressão bem-sucedidas aos 
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movimentos sociais que não interessavam aos grupos no poder e as 
frustrações de movimentos vitoriosos que “não levaram” e o quadro obtido é 
o que ainda hoje impera: baixo interesse pela participação, tanto da parte da 
população quanto da parte dos governantes.  
Mesmo quando a sincera intenção de incluir impera entre os legisladores, a 
força da tradição se impõe e, à revelia da legislação criada para propiciar a 
participação, o povo permanece como massa desorganizada e inerte [...]. 

 Essa exclusão da vida democrática tem reflexos amplos, sobretudo na perda 

de credibilidade do modelo democrático vigente. Depois da Segunda Guerra Mundial, 

o modelo de democracia liberal-representativo de caráter elitista e a noção 

schumpeteriana de democracia enquanto método competitivo de seleção de líderes, 

que ocupam as posições de elites políticas, passa a ser hegemônico no Ocidente 

(GASPARDO e FERREIRA, 2017). Tal modelo liberal-representativo, todavia, 

atravessa grave crise (GASPARDO e FERREIRA, 2017). Segundo Chevalier (2009, 

apud GASPARDO e FERREIRA, 2017), trata-se de uma crise caracterizada pelo 

descrédito da representação e da participação. Afirma o autor que a crise 

representativa está relacionada com: a) a incapacidade dos representantes de 

responderem àquilo que esperam os cidadãos; b) o comprometimento da imagem dos 

representantes por razões atreladas aos mais diversos desvios éticos; e c) a 

implantação pelos governantes de procedimentos que manipulam a opinião pública. 

A crise participativa se dá por meio da diminuição do engajamento em eleições e em 

instituições que historicamente intermediam a relação entre as esferas política e 

social, como sindicatos e partidos políticos (CHEVALIER, 2009, apud GASPARDO e 

FERREIRA, 2017). 

 Para responder à crise do modelo liberal-representativo, Gaspardo e Ferreira 

(2017, p. 132) mencionam duas frentes de debate nas esferas política e acadêmica: 

a que se preocupa com o tema da reforma política; e a que se dedica a desenvolver 

“inovações institucionais capazes de complementar o sistema representativo, no 

campo da “democracia participativa”, buscando-se o aprofundamento de perspectivas 

abertas pela própria Constituição Federal de 1988”.  

Conforme Montambeault (2018), algumas conquistas circunscritas no texto 

constitucional de 1988 são destinadas a institucionalizar a participação, como por 

exemplo: o estabelecimento da democracia direta como forma de exercício do poder 

(art. 1º); a instituição do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular (art. 14); e a 

criação do princípio da participação social e de sistemas de gestão participativa em 

diversos âmbitos da política pública e da administração. 
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Mesmo antes das inovações supracitadas, mas como parte do contexto 

histórico que culminou na nova constituição, outros mecanismos, tais como o 

orçamento participativo, também tomam forma. O orçamento participativo, que se 

moveu e se move à base de autorregulação (PIRES e NEBOT, 2013), ganha espaço 

como parte de uma onda de inovações “movimentalistas” que decorrem da 

mobilização popular no período 1975-1990 (PIRES, 2009, apud PIRES e NEBOT, 

2013, p. 10). Esse tipo de orçamento nasce como uma das inovações institucionais 

capazes de combinar democracia representativa e democracia participativa 

(GASPARDO e FERREIRA, 2017) (Imagem 1). 

 

Imagem 1 - Elaboração do orçamento participativo 

 
Fonte: Giacomoni, 2017, p. 274. 
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O OP serve como elo entre representantes e representados. Segundo Paludo 

(2011), trata-se de uma técnica orçamentária que aloca os recursos do orçamento 

público por meio da participação direta da população, ou através de grupos 

organizados da sociedade civil. No OP, “a população interessada decide as 

prioridades de investimentos em obras e serviços a serem realizados, a cada ano, 

com os recursos do orçamento”, o que “estimula o exercício da cidadania, o 

compromisso da população com o bem público, e gera corresponsabilização entre 

Governo e sociedade sobre a gestão dos recursos públicos” (PALUDO, 2011, p. 12). 

Pires (2000) identifica três momentos históricos da prática do OP no Brasil:  

1) de 1978 a 1988, quando aparecem as experiências precursoras, que já 

apresentam aspectos do que seria o OP, mas sem levar o nome de orçamento 

participativo. São comumente citados os casos de Lages (SC) e Boa Esperança (ES) 

como os mais conhecidos, além de outros, menos conhecidos, como Vila Velha (ES), 

Diadema (SP) e Piracicaba (SP); 

2) de 1989 a 1992, quando o Partido dos Trabalhadores (PT), que havia eleito 

o maior número de administrações municipais de sua história até então - trinta e seis, 

e conclama a população a participar das decisões de governo. Pires (2000, p. 20) 

distingue esta fase da anterior por dois motivos: os petistas fizeram o orçamento 

municipal ser dirigido a objetivos de curto prazo, e os OPs tinham acentuado caráter 

ideológico - não em razão de sua metodologia, “[...] mas pela leitura que os agentes 

políticos, eleitores e a opinião pública faziam do partido, com base no seu discurso 

socialista”. As experiências do período são Porto Alegre (RS), Piracicaba (SP), Santo 

André (SP), Ipatinga (MG), Betim (MG), São Paulo (SP), Santos (SP) e Jaboticabal 

(SP); 

3) de 1993-2000, quando o número de protagonistas aumenta muito e passa a 

incluir prefeituras petistas e não petistas, e as iniciativas também são tomadas por 

entidades e organizações não-governamentais. 

 Em anos mais recentes, conforme arrefeceu o interesse pela participação 

popular, também parece ter havido uma redução no ritmo das experiências de OP 

(PIRES e MARTINS, 2011). Algumas dificuldades foram identificadas por Serafim e 

Teixeira (2006, apud PIRES e MARTINS, 2011) e Balcão e Maranhão (2005) para que 

essa redução ocorresse: impossibilidade de atender todas as demandas, falta de 

visão totalizante da cidade por parte dos participantes, abandono da parte de quem 
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tem suas demandas atendidas ou que não as tem imediatamente, problemas de 

comunicação com a população, falta de recursos para investimento, entre outras. 

 

2.3 PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

 Como sua própria expressão revela, os princípios orçamentários representam 

algumas premissas básicas a serem observadas quando da construção dos 

orçamentos públicos. Os princípios orçamentários acompanharam a evolução 

econômica e das finanças públicas como um todo, de sorte que, a depender da época 

e do autor que se analise, a lista de quantos e quais são os princípios orçamentários 

varia (SILVA, 1962).  

 Para Burkhead (1971), os princípios orçamentários desempenharam 

importante papel no desenvolvimento da literatura e da técnica orçamentária, ao 

proporcionarem uma estrutura que foi utilizada pelos autores de obras sobre normas 

financeiras governamentais. Entretanto, o autor pondera que, embora os princípios 

sejam úteis para o estudo de aspectos do processo orçamentário, eles não devem ser 

vistos como mandamentos, sendo preferível a flexibilidade e a adaptabilidade, e não 

um ideal imutável (BURKHEAD, 1971). 

Com base em Giacomoni (2017), Garson (2018), Bezerra Filho (2013) e Paludo 

(2011), serão mencionados os princípios orçamentários da unidade, universalidade, 

orçamento bruto, especificação, anualidade, exclusividade, não afetação da receita, 

equilíbrio, legalidade e publicidade: 

 

a) Princípio da unidade ou totalidade 

 

 Segundo o princípio da unidade, para cada esfera de governo (federal, 

estadual, municipal) e para cada exercício financeiro deve existir apenas um 

orçamento, que se fundamente em uma única política orçamentária e esteja 

estruturado uniformemente (PALUDO, 2011).  

De acordo com o Manual Técnico de Orçamento (MTO), documento editado 

pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério da Economia do Brasil e 

que apresenta as normas e procedimentos orçamentários utilizados no país, a 

intenção do princípio da unidade é evitar a existência de múltiplos orçamentos dentro 

da mesma pessoa política (BRASIL, 2019a). 
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Giacomoni (2017) leciona que, no Brasil, até a Constituição Federal (CF) de 

1988 eram adotados os orçamentos múltiplos do governo federal (fiscal, monetário e 

das estatais), uma situação vista como problemática. A partir da vigência da nova 

Carta o orçamento anual passou a ser composto pelo orçamento fiscal, que abrange 

as receitas e despesas de todas as unidades e entidades da administração direta e 

indireta, pelo orçamento de investimento das empresas estatais e pelo orçamento das 

entidades de seguridade social. Por isso, esse modelo está alinhado à concepção da 

totalidade orçamentária, quando múltiplos orçamentos elaborados de forma 

independente são consolidados, possibilitando que se conheça o desempenho global 

das finanças públicas. 

 

b) Princípio da universalidade 

 

 O princípio da universalidade apregoa que o orçamento, que é uno, deve conter 

a totalidade das receitas e das despesas do Estado, de maneira que as instituições 

governamentais sejam todas abarcadas pelo orçamento público (PALUDO, 2011).  

 Consonante a Garson (2018), o princípio da unidade não teria tanto valor se os 

órgãos e entidades não incluíssem no orçamento todas as receitas e despesas; 

portanto, ambos princípios, tanto o da unidade quanto o da universalidade, são 

essenciais para garantir uma administração fiscal equilibrada. 

 Na visão de Giacomoni (2017), uma exceção ao princípio da universalidade são 

as sociedades de economia mista, pois suas receitas e despesas operacionais não 

são públicas, o que dispensa tramitação legislativa (a menos que os investimentos 

desse tipo de organização sejam realizados com recursos transferidos pelo Tesouro 

ou por meio de financiamentos garantidos pelo governo central). 

 Tal qual afirma Silva (1962, apud GIACOMONI, 2017, p. 66), por intermédio do 

princípio da universalidade o Legislativo pode: 

[...] a) conhecer a priori todas as receitas e despesas do governo e dar prévia 
autorização para a respectiva arrecadação e realização; 
b) impedir ao Executivo a realização de qualquer operação de receita e 
despesa sem prévia autorização parlamentar; 
c) conhecer o exato volume global das despesas projetadas pelo governo, a 
fim de autorizar a cobrança dos tributos estritamente necessários para 
atendê-las. 

Portanto, a regra da universalidade é indispensável para o controle parlamentar 

das finanças públicas (GIACOMONI, 2017). 
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c) Princípio do orçamento bruto 

 

 Define o princípio do orçamento bruto que todas as parcelas da receita e da 

despesa precisam constar no orçamento segundo seus valores brutos, sem qualquer 

dedução (BEZERRA FILHO, 2013).  

Paludo (2011, p. 17) postula ainda que a intenção é não permitir que sejam 

incluídas no orçamento apenas importâncias líquidas, ou seja, “[...] descontando 

despesas que serão efetuadas por outras entidades e, com isso, impedindo sua 

completa visão, conforme preconiza o princípio da universalidade”.  

Os orçamentos dos estados, por exemplo, omitiriam importantes informações 

se não demonstrassem claramente os valores brutos de cada receita e suas 

respectivas deduções (GARSON, 2018): como 25% da arrecadação do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devem ser transferidos aos municípios, 

o correto é que o orçamento dos estados apresente a receita total do imposto e 

discrimine a parcela partilhada dentro das despesas com transferências 

governamentais. 

  

d) Princípio da especificação, especialização ou discriminação 

  

 Essa é a regra que não aceita que sejam incorporados ao orçamento valores 

globais, de maneira genérica, ilimitados e sem discriminação, tampouco que se 

iniciem programas ou projetos que não tenham sido previamente incluídos na Lei 

Orçamentária Anual (PALUDO, 2011). 

 Segundo Giacomoni (2017, p. 77), 

[...] a necessidade de discriminação orçamentária deve ser entendida no 
contexto de múltiplos aspectos apresentados pelo orçamento: administrativo, 
econômico, contábil, etc. Empregando a linguagem contábil, o orçamento 
deve ter suas contas classificadas segundo critérios que atendam a seus 
diferentes papéis. Assim, a especialização das contas de receita e despesa 
precisa considerar as exigências do controle externo e também do próprio 
controle interno, do planejamento administrativo, da avaliação econômica do 
impacto do gasto público sobre a economia, dos registros contábeis etc.  

O princípio da especificação é fundamental para fins de controle e, para que 

isso ocorra, deve-se registrar o gasto detalhadamente ao longo da execução 

orçamentária (GARSON, 2018). 
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e) Princípio da anualidade ou periodicidade 

 

 O princípio da anualidade teve origem antes do próprio orçamento, na regra da 

anualidade do imposto que vigorou na Inglaterra, quando o Parlamento votava os 

impostos e como seriam aplicados (GIACOMONI, 2017). Conforme esse princípio, as 

estimativas da receita e da despesa devem sempre fazer referência a um determinado 

período de tempo, denominado exercício financeiro (BEZERRA FILHO, 2013). 

 No Brasil, o exercício financeiro coincide com o ano civil e, pela regra geral, 

caso a dotação não seja utilizada no exercício previsto, uma nova autorização 

precisará ser concedida no orçamento do ano seguinte (GARSON, 2018). 

 

f) Princípio da exclusividade 

 

 Quando do seu surgimento, o princípio da exclusividade tinha por objetivo 

impedir que a Lei de Orçamento, dada a natural rapidez de sua tramitação legislativa, 

pudesse ser utilizada para aprovar matérias que não fossem relacionadas a questões 

financeiras (GIACOMONI, 2017). 

No Brasil, durante a Primeira República, por falta de matéria disciplinadora, a 

lei orçamentária acabava incluindo assuntos a ela estranhos, chamados na época de 

“caudas orçamentárias” (GIACOMONI, 2017, p. 78). 

 

g) Princípio da não afetação da receita ou da não vinculação da receita 

  

 O MTO (BRASIL, 2019a, p. 7) estabelece que o princípio da não afetação da 

receita “[...] veda a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa [...]”. 

Na concepção de Paludo (2011), essa regra serve para que as receitas de impostos 

estejam livres para sua alocação racional, em momento oportuno e de acordo com as 

prioridades públicas. 

 Para Giacomoni (2017, p. 74), 

Não sendo considerado como um dos princípios clássicos concebidos a partir 
do interesse parlamentar, a exigência de que as receitas não sofram 
vinculações, antes de qualquer coisa, é uma imposição de bom senso, pois 
qualquer administrador prefere dispor de recursos não comprometidos para 
atender às despesas conforme as necessidades. Recursos excessivamente 
vinculados sinalizam dificuldades, pois podem significar sobra em programas 
de menor importância e falta em outros de maior prioridade.  
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O autor pondera ainda que a aplicação do princípio foi sempre problemática, 

haja vista que determinados tipos de receitas públicas possuem vinculação natural à 

execução de despesas, como é o caso das taxas e empréstimos, por exemplo 

(GIACOMONI, 2017). 

 

h) Princípio do equilíbrio 

 

 O princípio do equilíbrio é o que define que “[...] o montante da despesa 

autorizada em cada exercício financeiro não poderá ser superior ao total de receitas 

estimadas para o mesmo período” (BEZERRA FILHO, 2013, p. 36). 

 Sua finalidade é impedir o déficit orçamentário e conter o crescimento 

desordenado dos gastos do governo (PALUDO, 2011). No Brasil, em quase todos os 

anos, o princípio do equilíbrio é apenas respeitado formalmente, pois tal equilíbrio 

apenas se mantém através de operações de crédito (PALUDO, 2011). 

 De todo modo, nem sempre o déficit é sinônimo de algo ruim. Conforme a teoria 

keynesiana, eles são recomendados em crises econômicas e podem ser 

compensados em momentos de crescimento (PALUDO, 2011). 

 

i) Princípio da legalidade 

 

 A Constituição Federal de 1988 estabelece que as ferramentas de 

planejamento orçamentário dos Entes Federativos carecem de formalidade legal 

(BEZERRA FILHO, 2013). Cabe, portanto, ao princípio da legalidade a função de 

limitar o poder estatal e assegurar a indisponibilidade do interesse público (PALUDO, 

2011). 

 Por isso, após elaborado, o orçamento deve ser apreciado pelo Poder 

Legislativo até que seja aprovado e se transforme em lei, já que é através dela que o 

orçamento se materializa (PALUDO, 2011). 

 

j) Princípio da publicidade 

 

 O princípio orçamentário da publicidade é também um dos princípios que regem 

a Administração Pública e seu objetivo é levar ao conhecimento de todos os atos que 

a Administração pratica (PALUDO, 2011). Para que se cumpra esse princípio 
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legalmente, o orçamento é publicado nos diários oficiais, além de também serem 

usados meios como jornais, Internet e outros (PALUDO, 2011). 

Para Giacomoni (2017), no entanto, a publicidade ideal deveria estar ligada à 

clareza, com a difusão de resumos comentados da proposta orçamentária, permitindo 

que as pessoas possam conhecer, por meio de uma linguagem acessível, o que 

pretendem as administrações públicas. 

Na sequência, o Quadro 2, que demonstra os dispositivos legais aos quais 

estão vinculados cada um dos princípios orçamentários: 

 

Quadro 2 - Princípios orçamentários na legislação nacional 
(Continua) 

Princípio Definição 
Legislação a qual se 
vincula o princípio 

Unidade 

Entes da federação devem possuir apenas um 
orçamento; Brasil: compreende Orçamento Fiscal, da 
Seguridade Social e de Investimentos das empresas 

controladas 

Constituição Federal de 
1988, Art. 165, § 5º; Lei 

4.320/1964, Art. 2º 

Universalidade 
Orçamento deve conter todas as receitas e todas as 

despesas do Estado 
Lei 4.320/1964, Arts. 2º, 

3º, 4º 

Orçamento 
Bruto 

Receitas e despesas registradas por seus totais, sem 
deduções - "orçamento bruto" 

Lei 4.320/1964, Art. 6º 

Especificação 
Identificação de cada rubrica de receita e despesa: 

não há dotações globais; maior transparência permite 
controle pelo Poder Legislativo e público em geral 

Lei 4.320/1964, Art. 5º 

Anualidade 
Vigência limitada no tempo, em geral um ano; Brasil: 

coincide com ano civil; Facilita programação dos 
agentes econômicos e controle pelo Poder Legislativo 

Lei 4.320/1964, Arts. 2º, 
34 e 45; Conceito de 
créditos adicionais, 
referidos no Art. 45, 

encontra-se nos Arts. 40 
e 41 

Exclusividade 

Lei orçamentária não conterá matéria estranha à 
previsão da receita e à fixação da despesa, exceto 

autorização para abertura de créditos suplementares e 
contratação de operações de créditos, inclusive 

antecipação de receita orçamentária (ARO) 

Constituição Federal de 
1988, Art. 165, § 8º; Lei 

4.320/1964, Art. 7º 

Não afetação 
da receita 

Proibida vinculação de receita de impostos a órgão, 
fundo ou despesa, ressalvada a partilha constitucional 

de receitas tributárias, destinação à saúde e 
educação, garantia de ARO, prestação de 

garantia/contragarantia e pagamentos de débitos com 
a União 

Constituição Federal de 
1988, Art. 167, IV, IX, § 

4º 

Equilíbrio 

Despesa autorizada não superior ao total da receita 
estimada; conceito de equilíbrio; Art. 167, III: regra de 

ouro; Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou 
instrumentos de equilíbrio orçamentário 

Constituição Federal de 
1988, Art. 166, § 3º, II e 

III, Art. 167, II, V 
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(Conclusão) 

Princípio Definição 
Legislação a qual se 
vincula o princípio 

Legalidade e 
publicidade 

Administração Pública obedece aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
eficiência; plano plurianual, diretrizes orçamentárias e 

orçamento anual devem ser aprovados por lei; 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

(RREO) deve ser publicado 30 dias após 
encerramento de cada bimestre 

Constituição Federal de 
1988, Arts. 37 e 165; 

Decreto-Lei 200/1967, 
Art. 86 

Fonte: Adaptado de Garson, 2018, p. 58-64. 

 

2.4 O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO BRASILEIRO 

 

A partir de um olhar histórico é possível perceber os diversos momentos pelos 

quais passou o Brasil no sentido de construir um desenho institucionalizado de 

elaboração e execução de planos. De 1940 a 1970, o país acumulou uma razoável 

experiência em planejamento governamental, por meio de iniciativas como o Plano 

Salte após a Segunda Guerra Mundial, o Plano de Metas de Juscelino Kubitschek 

mais adiante, e os planos plurianuais previstos na Constituição de 1988 (ALMEIDA, 

2006). 

          O planejamento das ações estatais, algo praticamente inexistente durante a 

Primeira República, começa a tomar forma com a ascensão de Getúlio Vargas ao 

poder na década de 1930, o que dá início a um processo de organização e aceleração 

do crescimento econômico, capitaneado por estruturas estatal-burocráticas como o 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) (CARDOSO JR., 2011), 

cujas atribuições passaram a envolver, a partir de 1945, a elaboração da proposta de 

orçamento federal e a fiscalização orçamentária (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 

1997). 

No contexto da Segunda Guerra Mundial a disputa das grandes potências por 

apoiadores permitiu que se iniciasse no Brasil um movimento de planejamento estatal, 

com capital intelectual e financeiro de países como os Estados Unidos. É o que aponta 

Villela (2011, p. 35):  

Os antecedentes do Programa de Metas podem ser buscados ainda durante 
a Segunda Guerra, quando duas missões estrangeiras (Cooke e Kleine-Saks) 
aqui vieram estudar os problemas da economia brasileira. A elas se seguiu a 
Missão Abbink, de 1949, cujo relatório final continha um conjunto ordenado 
de planos de desenvolvimento que posteriormente serviriam de base para o 
Plano Salte, lançado no governo Dutra, mas implementado apenas 
parcialmente. Dois anos mais tarde, em 1951, era instalada a Comissão Mista 
Brasil-Estados Unidos (CMBEU), que delineou projetos econômicos setoriais 
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específicos, formando um conjunto coerente de planos de investimento. 
Dentre os 41 projetos elaborados pela CMBEU, destacavam-se aqueles que 
visavam resolver os estrangulamentos nos setores de energia e transportes, 
cuja expansão no passado não havia acompanhado a do resto da economia. 
A CMBEU também recomendou que se criasse um banco de 
desenvolvimento, que daria origem ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico - BNDE, fundado em 1952. 

Na mesma linha, Tarapanoff (1992) destaca alguns dos esforços empreendidos 

durante o final da década de 1930 e a década de 1940 em questões de planejamento, 

diversos deles com apoio estrangeiro: 

1. Preparação do Plano Quinquenal de Obras e Reaparelhamento da Defesa 

Nacional em 1939. 

2. Instalação da planta de aço de Volta Redonda em 1941, por meio de 

financiamento do Export-Import Bank dos Estados Unidos, como reflexo da 

posição de Getúlio Vargas em utilizar-se da oportunidade oferecida pela 

Segunda Guerra Mundial para desenvolver uma política de industrialização. A 

intenção do presidente era investir em fábricas de aço, alumínio e cobre e 

incentivar a exportação de minérios. 

3. Recebimento da Missão Taub em 1942, responsável por preparar um programa 

de investimentos para o período de 10 anos. 

4. Seguindo as intenções da Missão Taub, veio a Missão Cooke em 1943, com o 

intuito de formular recomendações para o desenvolvimento de transporte, 

combustível, petróleo, energia, têxteis, minerais, derivados, químicos, 

educação e melhoramento do Vale do São Francisco.  

No entanto, mais do que uma oportunidade, o planejamento era uma 

necessidade. Para Guimarães Filho (1999, p. 155-156),  

[...] com o desenrolar da guerra, o País passou por momentos difíceis, com 
a expansão inflacionária; com o crescimento desordenado da população 
urbana, com todos os problemas decorrentes (v.g. necessidade de mais 
empregos, habitações, saúde, educação, etc.); aumento das despesas 
públicas; acúmulo de divisas em época desfavorável ao governo brasileiro, 
provenientes das exportações de suprimentos de guerra para os Estados 
Unidos e para Inglaterra, etc. Foram esses os condicionantes que 
favoreceram o surgimento, em 1942, da Coordenação da Mobilização 
Econômica, com poderes de um “superministério”. Por meio dessa pasta, o 
governo coordenava assuntos econômicos, financeiros e tecnológicos da 
economia nacional. A ação dessa Coordenação, movida pela crise e as 
transformações de ordem econômico-social e política, presentes nesse 
momento difícil da economia mundial, conturbado pela Grande Guerra, 
condições essas que por si já exigiam interferência Estatal, favoreceu o 
desenvolvimento dos ideais e da prática da planificação e com ela novas 
técnicas de ação do governo central. 
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Além disso, “[...] conforme os requisitos da industrialização vão se tornando 

mais exigentes, crescem a necessidade e o espaço do planejamento governamental, 

o qual, embora não sistêmico nem consolidado, como atividade inescapável do 

Estado, dá passos importantes nesse sentido [...]” (CARDOSO JR., 2011, p. 16).  

Além da ascensão do planejamento, os eventos mais marcantes da 

modernização orçamentária brasileira ocorrem na década de 1960, com a aprovação 

da lei que padronizou as normas orçamentárias e contábeis dos entes da Federação 

(Lei nº 4.320/1967), a edição do decreto-lei que estabeleceu as diretrizes para a 

reforma administrativa federal (Decreto-Lei nº 200/1967), e o movimento mundial pela 

difusão do orçamento programa (GIACOMONI, 2019). 

Apesar dos avanços em anos anteriores, apenas na Constituição Federal de 

1988 é que o formato atual do processo orçamentário foi fixado (Imagem 2).  

 

Imagem 2 - Formato adotado no Brasil para o planejamento orçamentário 

 
Fonte: VILLAÇA e CAMPOS, 2001, p. 18. 

 

O orçamento, então, passa a ter como base uma hierarquia de três leis 

ordinárias: a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

e a Lei Orçamentária Anual (LOA) (MENDES, 2008). Em 2001, a Lei nº 10.180 vem 

para organizar o Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal.  

Hoje, por sua estreita ligação com o planejamento, o orçamento deve ser 

considerado uma de suas peças, ao mesmo tempo em que os elementos do 
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orçamento constituem os recursos que instrumentalizam o planejamento (VILLAÇA e 

CAMPOS, 2001). São, portanto, interdependentes.  

 

2.4.1 Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal 

 

Conforme estabelecido pela Lei nº 10.180/2001, atividades como as de 

planejamento e orçamento federal, administração financeira federal, contabilidade 

federal e controle interno foram organizadas sob a forma de sistemas (BRASIL, 2001, 

art. 1º).  

No que tange ao Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, este tem 

por finalidade:  

I - formular o planejamento estratégico nacional;  
II - formular planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento 
econômico e social;  
III - formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos 
anuais;  
IV - gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal;  
V - promover a articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
visando a compatibilização de normas e tarefas afins aos diversos Sistemas, 
nos planos federal, estadual, distrital e municipal (BRASIL, Lei nº 10.180, 
2001, art. 2º). 

O Sistema, cujas atividades compreendem a elaboração, o acompanhamento 

e a avaliação dos planos, programas e orçamentos, além da realização de estudos e 

pesquisas sócio-econômicas (BRASIL, Lei nº 10.180, 2001, art. 3º), é composto pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (atual Ministério da Economia), seu 

órgão central, além de órgãos setoriais e específicos (BRASIL, Lei nº 10.180, 2001, 

art. 4º). 

A Lei define como órgãos setoriais “as unidades de planejamento e orçamento 

dos Ministérios, da Advocacia-Geral da União, da Vice-Presidência e da Casa Civil da 

Presidência da República” (BRASIL, Lei nº 10.180, 2001, art. 4º), e como órgãos 

específicos “aqueles vinculados ou subordinados ao órgão central do Sistema, cuja 

missão está voltada para as atividades de planejamento e orçamento” (BRASIL, Lei 

nº 10.180, 2001, art. 4º). 
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2.4.2 Plano Plurianual 

 

Dentro da legislação que abrange o orçamento, o Plano Plurianual é o principal 

instrumento de implementação do planejamento governamental de médio e longo 

prazo (CAVALCANTE, 2007). É, portanto, nessa condição de referencial básico para 

o desenvolvimento das ações governamentais de médio e longo prazo que o PPA 

apóia a implantação do planejamento como função de governo (VILLAÇA e CAMPOS, 

2001). 

O PPA é abarcado pela Constituição Federal de 1988 nos seguintes termos:  

A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada (BRASIL, 2019b, art. 165). 

Assim, no plano plurianual devem estar contidas as metas e prioridades da 

Administração para seu período de vigência, as despesas de capital de cada um dos 

exercícios financeiros e as orientações para a elaboração do Orçamento Anual, que é 

o objeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (VILLAÇA e CAMPOS, 2001). 

À exceção do primeiro, todos os planos plurianuais elaborados até 2016 

seguiram uma lógica de divisão em duas partes: a primeira representa uma dimensão 

política, que reserva ao Estado o papel de ator central na criação de estratégias de 

crescimento e desenvolvimento; e a segunda corresponde à organização operacional 

do plano, e apresenta o detalhamento da programação e suas metas físicas e 

financeiras (GIACOMONI, 2019). 

As principais categorias de organização e apresentação do mais recente plano 

plurianual, o PPA 2016-2019, são os programas, que utilizam duas modalidades: 

programa temático e programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado 

(GIACOMONI, 2019).  A primeira modalidade é responsável por expressar e orientar 

a ação governamental no sentido de entregar bens e serviços à sociedade, ao passo 

que a segunda visa expressar e orientar ações de apoio, gestão e manutenção da 

atuação governamental (GIACOMONI, 2019). 

Para que possa viger, o PPA deve ser elaborado no primeiro ano de mandato 

presidencial, encaminhado ao Congresso Nacional até 31 de agosto e sancionado até 

22 de dezembro, de sorte que o Executivo dispõe de oito meses para elaborar o plano 

e o Legislativo de aproximadamente quatro meses para apreciá-lo (GIACOMONI, 
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2019). Estados e municípios também são obrigados a aprovarem PPAs com um 

período de vigência de quatro anos, mas os prazos de encaminhamento do projeto de 

lei do Plano Plurianual ao Legislativo podem ser adaptados às suas necessidades 

(GIACOMONI, 2019). 

 

2.4.3 Lei de Diretrizes Orçamentárias 

 

Como instrumento de planejamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias inova 

ao dar maior transparência ao processo de elaboração do orçamento, permitindo a 

interferência do Legislativo no processo decisório que resultará na LOA, e superando 

o papel até então ocupado pelo Legislativo de agente meramente autorizativo do 

crédito já fixado (NASCIMENTO, 2001). 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi instituída pela Constituição para ser o elo 

entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, haja vista a determinação de 

suas atribuições no art. 165 da Constituição Federal: definir as metas e as prioridades 

da administração pública federal, orientar o processo de elaboração da LOA, dispor 

sobre alterações na legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das 

agências financeiras oficiais de fomento (BRASIL, 2019b). 

Além do texto constitucional, a Lei Complementar nº 101/2000, chamada Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), deu à LDO novas atribuições, visando a 

responsabilidade da gestão fiscal, e estabeleceu que na LDO devem estar contidos 

anexos que versem sobre metas, riscos e indicadores fiscais, além de diretrizes para 

a política monetária, creditícia e cambial (BRASIL, 2019a).  

Na União, um anteprojeto da LDO é feito pela Secretaria de Orçamento Federal 

e encaminhado ao Presidente da República pelo Ministério do Planejamento (atual 

Ministério da Economia), e sua elaboração toma como base a LDO de exercícios 

anteriores (GIACOMONI, 2019) (Imagem 3).  
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Imagem 3 - Fluxo da elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 

 
Fonte: BRASIL, 2019a, p. 66. 

 

O projeto é, então, repassado ao presidente do Congresso Nacional, que o 

envia para a Comissão Mista de Orçamento (CMO), a fim de ser analisado, discutido, 

emendado e votado (GIACOMONI, 2019). Por fim, o substitutivo aprovado na CMO é 

votado pelo Congresso e devolvido ao presidente da República para que possa ser 

sancionado (GIACOMONI, 2019).  

Em âmbito federal, o projeto da LDO precisa ser encaminhado ao Congresso 

até 15 de abril - oito meses e meio antes do encerramento do exercício - e devolvido 

para sanção até 17 de julho - data que marca o encerramento do primeiro período da 

sessão legislativa (GIACOMONI, 2019). Nos estados e municípios, da mesma 

maneira como ocorre com o PPA e a LOA, a adoção dos prazos da LDO foi adaptada 

às necessidades locais (GIACOMONI, 2019). 

 

2.4.4 Lei Orçamentária Anual 

 

A Lei Orçamentária Anual tem como marco normativo a Constituição Federal, 

a Lei nº 4.320/1964 e suas portarias de atualização e a Lei de Responsabilidade Fiscal 

(GIACOMONI, 2019). A LOA está subordinada ao PPA e à LDO - não pode, portanto, 

apresentar dispositivos que os contrariem -, tem vigência anual e sua principal função 

é estimar a receita e fixar a despesa para o exercício financeiro (MENDES, 2008). 

A LOA consolida o planejamento orçamentário de curto prazo (LUSTOSA DA 

COSTA et al., 2013) e, a partir do que prevê o artigo 165 da CF, se subdivide em 

orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimento das 

empresas estatais (MENDES, 2008). 

De acordo com Mendes (2008, p. 5), tal subdivisão é assim entendida: 
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•  Orçamento fiscal: inclui os três Poderes da União, inclusive administração 

indireta, fundos e fundações mantidos pelo poder público;  
• Orçamento da Seguridade Social: previdência social, assistência social e 
saúde; abrangendo todas as entidades dos ministérios que executam tais 
funções, inclusive a administração indireta, fundos e fundações mantidos pelo 
poder público;  
• Orçamento de investimento das empresas estatais (aquelas em que a União 
detenha a maioria do capital social com direito a voto). 

A proposta deve estar organizada com a seguinte forma e conter o seguinte 

conteúdo (NASCIMENTO, 2001):  

• mensagem, expondo a situação econômico-financeira, expondo e 

justificando a política econômico-financeira do governo e justificando os 

valores de receita e despesa;  

• projeto de lei do orçamento, contendo o texto do projeto de lei, o sumário 

geral da receita e da despesa, o quadro demonstrativo da receita e da 

despesa, entre outros;  

• tabelas explicativas, apresentando o comportamento da receita e da 

despesa de diversos exercícios; 

• especificação dos programas especiais de trabalho; 

• descrição sucinta das principais finalidades de cada unidade 

administrativa; 

• demonstrativo regionalizado do efeito de isenções, subsídios etc. sobre 

as receitas e as despesas; 

• demonstrativo de compatibilidade da programação com os objetivos e 

metas da LDO; 

• reserva de contingência. 

Na União, a etapa de elaboração da LOA finaliza com o seu envio ao Congresso 

Nacional pelo presidente da República, em 31 de agosto do ano anterior à sua 

vigência; entre 1º de setembro e 22 de dezembro do ano anterior à sua vigência são 

feitas as discussões e a lei deve ser aprovada; a execução orçamentária e financeira, 

então, passa a acontecer entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano de vigência da 

lei; a última etapa, de controle e avaliação, ocorre durante a etapa de execução 

orçamentária e financeira e tem como ponto alto o envio da prestação de contas pelo 

presidente da República (LUSTOSA DA COSTA et al., 2013). 
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Nos estados e municípios, para que se transforme em projeto de lei, a proposta 

orçamentária deve ser encaminhada pelo Executivo ao Legislativo conforme os prazos 

estabelecidos pelas constituições e pelas leis orgânicas (GIACOMONI, 2019). 

 

2.4.5 Emendas ao orçamento 

 

Após o fim do regime que ascendeu no Brasil em 1964 e que havia aprovado 

uma constituição em 1967 que retirou as prerrogativas do Legislativo de emendar o 

orçamento, este Poder retoma parte do protagonismo orçamentário quando a CF de 

88 volta a permitir que emendas parlamentares sejam apresentadas à proposta 

orçamentária (GIACOMONI, 2017). 

Assim, quando o projeto de Lei Orçamentária Anual, encaminhado pelo 

Executivo, é apreciado e votado no Legislativo, os parlamentares podem fazer 

alterações na proposta original por meio de emendas (CASTRO, STAREPRAVO, 

SOUZA, 2018). Nesse momento, muitos parlamentares buscam tornar-se membros 

da Comissão Mista e ocupar os cargos mais importantes - como relatorias - devido ao 

controle que podem exercer sobre o processo (BEZERRA, 1999). São passíveis de 

remanejamento pelos parlamentares apenas uma parcela do orçamento da União, 

restrita aos recursos alocados em investimentos (BEZERRA, 1999). 

Conforme leciona Giacomoni (2017), as emendas podem ser de três tipos:  

• texto - visa modificar o texto do projeto da lei ou os quadros e tabelas 

nela contidos; 

• receita - propõe a alteração da estimativa da receita; 

• despesa - pode aumentar o valor das dotações do projeto de lei, incluir 

novas programações e respectivas dotações, ou também cancelar 

dotações. 

Ainda, emendas à despesa podem assumir três formas, e o prazo para 

apresentá-las vai de 1º a 20 de outubro (CONGRESSO NACIONAL, 2018, p. 6): 

a) emenda de apropriação - é a que propõe acréscimo de dotação em 
programação existente no PLOA ou inclusão de nova programação e, como 
fonte de recursos, a anulação de dotações da Reserva de Recursos e/ou de 
outras definidas no Parecer Preliminar;  
b) emenda de remanejamento - é a que propõe acréscimo de dotação em 
programação existente no PLOA ou inclusão de nova programação e, como 
fonte exclusiva de recursos, a anulação de dotações constantes do projeto 
de lei, exceto as da Reserva de Contingência; e  



59 

 

 

c) emenda de cancelamento - é a que propõe, exclusivamente, a redução 
de dotações constantes do projeto. 

De acordo com Pontual (2019), as emendas podem ser propostas 

individualmente, por bancadas, pelas comissões ou pela relatoria do projeto de lei 

orçamentária. Os autores das emendas individuais são cada senador ou deputado; as 

emendas de bancada e das comissões são coletivas, cuja propositura é feita, no 

primeiro caso, pelas bancadas estaduais ou regionais e, no segundo, pelas comissões 

técnicas da Câmara e do Senado e pelas Mesas Diretoras das duas Casas 

Legislativas. As emendas da relatoria são apresentadas pelo deputado ou senador 

responsável pelo parecer final do orçamento.  

Apesar do poder de emendar o orçamento e de todo o complexo processo para 

que isso se concretize, o caráter autorizativo do orçamento, a dependência de 

recursos disponíveis no Tesouro Nacional e diversas situações que ocorrem durante 

o exercício orçamentário não garantem que o Executivo implemente as propostas das 

emendas (PEREIRA e MUELLER, 2002; GIACOMONI, 2017).  

A insatisfação dos parlamentares com essa situação resultou, em 2015, na 

aprovação de emenda constitucional (EC 86/2015) que tornou impositiva a execução 

de emendas individuais até o limite de 1,2% da receita corrente líquida (RCL) do ano 

anterior, com metade do percentual devendo ser destinado a ações e serviços 

públicos de saúde (PIOVESAN e BITTAR, 2015). Em 2019, nova emenda à 

constituição (EC 100/2019) ampliou a obrigação da execução orçamentária, agora 

para as emendas das bancadas, que corresponderão a 1% da RCL realizada no ano 

anterior (AGÊNCIA SENADO, 2019). Ainda em 2019, o Congresso Nacional aprovou 

a LDO de 2020 obrigando o Executivo a executar também as emendas do relator-

geral e das comissões permanentes, o que foi vetado pelo governo e os vetos 

acabaram mantidos pelo Congresso (MACHADO e SILVEIRA, 2020). 

 

2.4.5.1 Estudos anteriores acerca da temática das emendas 

 

Um indicativo da relevância das emendas ao processo orçamentário é o 

constante destaque dado por veículos de mídia ao assunto (BRAGON, RESENDE, 

ARBEX, 2019; MIÚRA, 2019). Da mesma maneira, ao longo do tempo, estudos 

acadêmicos têm dedicado esforços para investigar esse importante mecanismo da 
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peça orçamentária. Alguns desses estudos, obtidos por meio de pesquisa bibliográfica 

e documental (ver item 3.2), são abordados a seguir. 

Bezerra (1999), por exemplo, faz importante análise sobre a relevância das 

emendas para as ações de deputados federais e senadores, observando como os 

parlamentares dedicam parte considerável da sua atuação para atender aos pedidos 

das suas bases eleitorais e como esperam colher frutos políticos com isso. 

Já Pereira e Rennó (2001), Ramos (2012), Figueiredo e Limongi (2002) e Baião 

e Couto (2017) examinam, sob diferentes visões, os efeitos e as relações entre 

emendas ao orçamento e as eleições dos parlamentares.  

Pereira e Rennó (2001) apuram quais fatores aumentaram a chance de 

reeleição para o cargo de deputado federal em 1998, testando dois grupos de 

hipóteses:  um que mensurou aspectos políticos locais - variáveis relacionadas às 

bases eleitorais dos candidatos, como por exemplo os gastos de campanha e as 

características do município; e outro relacionado a fatores políticos nacionais - não 

limitados apenas à atuação local do parlamentar, como a participação do deputado no 

Legislativo e sua posição na hierarquia da Câmara. Os autores concluem que muito 

mais retornos eleitorais são obtidos por meio da distribuição de benefícios locais 

quando em comparação com atividades legislativas na Câmara. No que tange 

especificamente às emendas, o importante para que o parlamentar obtenha sucesso 

na reeleição é fazer com que suas emendas sejam efetivamente implementadas e não 

apenas aprovadas na LOA. 

O trabalho de Ramos (2012), produção acadêmica proveniente de dentro da 

própria Câmara dos Deputados, investiga a relação entre as emendas individuais ao 

orçamento da União propostas na 53ª Legislatura pelos deputados federais da 

Paraíba e a sua reeleição, já que esta unidade federativa apresenta as características 

propícias à existência da política paroquialista. A conclusão do estudo é que os 

deputados “[...] utilizam as emendas orçamentárias individuais para levar benefícios 

para seus redutos eleitorais, bem como para localidades que possam lhes prospectar 

uma votação significativa para garantir sua reeleição ou eleição dos seus indicados” 

(RAMOS, 2012, p. 50). 

Por sua vez, Figueiredo e Limongi (2002) questionam a tese de que os políticos, 

orientados prioritariamente por sua reeleição, e utilizando de sua participação 

privilegiada na elaboração do orçamento, alicerçariam suas carreiras em laços 

pessoais com seus eleitores, e não nos partidários.  
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Em um artigo de 2017, Baião e Couto testaram algumas hipóteses, com 

destaque para a de que o sucesso eleitoral dos deputados depende das transferências 

realizadas às prefeituras através da execução de emendas - em síntese, os recursos 

permitiriam ao mesmo tempo atender aos pleitos de prefeitos e angariar seu apoio 

para as eleições nacionais. Os resultados confirmaram a hipótese, “[...] mostrando que 

as emendas cujo dinheiro circula dentro dos cofres do governo municipal são aquelas 

que trazem retorno eleitoral” (BAIÃO E COUTO, 2017, p. 734). 

Vasselai e Mignozzetti (2014, p. 825) utilizaram o fator tempo para apurar se as 

emendas de deputados ao orçamento da União executadas pelo Executivo afetam 

“[...] a proximidade desses parlamentares às preferências do Executivo nas votações 

nominais realizadas na Câmara”. Ainda, Mognatti (2008) analisa a falta de 

transparência dos recursos aplicados via emendas.  

Mello (2012) faz uma análise das relações existentes entre Executivo e 

Legislativo no que tange às emendas individuais feitas à LOA. O autor verifica que 

existe uma mudança de pensamento sobre o papel das emendas individuais nas 

relações entre os Poderes mencionados. A visão dominante, de que as emendas 

individuais funcionam como moeda de troca - expressa principalmente através das 

obras de Barry Ames, alterou-se em função dos trabalhos de Figueiredo e Limongi 

apresentados nos anos 2000, que demonstram que as emendas individuais não são 

“[...] fator decisivo para a aprovação ou não de matérias críticas ao Executivo” 

(MELLO, 2012, p. 39). 

Ao analisar a utilização das emendas individuais ao Orçamento Geral da União 

sob a ótica dos princípios constitucionais, Jales (2015) aponta a existência daquilo 

que chama de desvirtuamento parlamentar, por motivos como a extrapolação de “[...] 

princípios constitucionais como o equilíbrio federativo, o sistema de freios e 

contrapesos, entre outros [...]” (JALES, 2015, p. 56).  

Fernandes (2012) analisa o sistema de apresentação de emendas aos projetos 

de lei do orçamento do Distrito Federal em 2010, 2011 e 2012, considerando questões 

técnicas e as relações políticas entre Legislativo e Executivo. Uma das principais 

conclusões a que chega o estudo é que a negociação de emendas não é a principal 

base na sustentação do governo, que consegue manter amplo apoio da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal. Segundo o autor, é possível inferir que tal apoio é 

alicerçado na distribuição de cargos e em indicações de comando para órgãos 

públicos. 
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Moutinho (2016) investiga a descentralização de recursos do governo federal 

para os municípios brasileiros por intermédio de transferências voluntárias no ano de 

2012. O autor identifica que tais transferências, quando realizadas via emendas 

parlamentares, foram mais eficazes do que as transferências não provenientes de 

emendas.  

Carvalho (2007) explora a questão do desequilíbrio representativo existente no 

Congresso Nacional. Ele aponta que as regiões sobre-representadas são justamente 

as menos desenvolvidas, de forma que essa sobre-representação supostamente 

poderia favorecer a diminuição das desigualdades regionais. Dentro do processo 

orçamentário, tal desequilíbrio se manifesta na forma de emendas individuais e de 

bancadas estaduais, “[...] cujos valores são determinados pelo número de 

parlamentares de cada unidade da federação e não pela população representada” 

(CARVALHO, 2007, p. 01). O autor, então, apura se existe relação “[...] entre os 

recursos destinados pelas emendas parlamentares individuais e de bancada 

estaduais na função de saúde e a melhoria das condições de saúde em cada unidade 

da federação” (CARVALHO, 2007, p. 2). Sua conclusão é que “[...] as emendas 

parlamentares ao orçamento federal têm propensão de reduzir as desigualdades 

regionais, refletida na melhoria dos indicadores de saúde dos Estados” (CARVALHO, 

2007, p. 44). 

Baptista et al. (2012) e Castro, Starepravo e Souza (2018) também priorizaram 

áreas temáticas específicas em seus estudos. Os primeiros analisam a participação 

das emendas parlamentares no orçamento federal da saúde entre 1997 e 2006 e 

verificaram que elas representaram proporção expressiva dos investimentos federais 

em saúde. Os segundos examinaram a composição orçamentária entre 2004 e 2011 

de um programa do Ministério do Esporte, o Esporte e Lazer da Cidade, e concluíram 

que seu orçamento não apenas foi composto quase em sua totalidade por emendas 

parlamentares, como as emendas também aumentaram o volume de recursos do 

programa de R$ 198 milhões previstos no PLOA para R$ 5,3 bilhões sancionados pelo 

Executivo. 

Sobre emendas ao orçamento e participação, Zorzal e Carlos (2017) analisam 

a efetividade da participação em audiências públicas da LOA do estado do Espírito 

Santo entre os anos de 2007 e 2014. Para tanto, as autoras apreciam fatores 

endógenos (formato institucional, perfil dos legisladores e perfil dos participantes) e 

exógenos (relação entre Executivo e Legislativo e emendas parlamentares) às 
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audiências públicas. A avaliação que fazem é que existe baixa efetividade dos 

resultados das audiências, já que [...] “um conjunto muito reduzido de demandas dos 

participantes nesses fóruns da LOA é transformado em emendas parlamentares” 

(ZORZAL e CARLOS, 2017, p. 36). 

Merecem destaque também os trabalhos de Greggianin (2014a; 2014b) e de 

Gontijo et al. (2014). O Estudo Técnico nº 17/14, de Greggianin (2014a), trata da 

experiência participativa conduzida em 2011, durante a elaboração do orçamento da 

União para 2012. A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 

(CMO) do Congresso conduziu o processo, que  

[...] teve como um dos fundamentos garantir que todos os pequenos 
municípios pudessem participar diretamente do orçamento da união. Cada 
pequeno município passou a ter o direito de destinar, dentre um conjunto de 
ações, entre R$ 300 mil e R$ 600 mil, conforme a faixa populacional.  

Além disso, exigiu-se que a deliberação, quanto à programação 
pretendida, fosse feita em audiência pública local, com ampla divulgação e 
participação da sociedade, requisitos a serem observados em uma ação 
conjunta promovida pela Câmara de Vereadores e pela Prefeitura Municipal. 
As indicações deveriam constar em ata pública com lista de presença, 
devendo ser encaminhadas à Comissão Mista para inclusão automática no 
projeto de lei orçamentária (GREGGIANIN, 2014a, p. 7). 

Mais de 74% dos municípios com população de até 50 mil habitantes 

conduziram audiências e fizeram 3.677 indicações de emendas, o que resultou em 

um montante de cerca de R$ 2,2 bilhões (GREGGIANIN, 2014a). A iniciativa, no 

entanto, fracassou, pois nenhuma das emendas foi executada, o que gerou descrédito 

e o abandono da prática nos projetos de leis orçamentárias dos anos seguintes 

(GREGGIANIN, 2014a). A causa do insucesso pode ter sido a “[...] intenção deliberada 

do Executivo, seja por iniciativa da unidade responsável pela execução ou do órgão 

de articulação política, de não promover qualquer execução orçamentária das 

dotações aprovadas nas instâncias participativas” (GREGGIANIN, 2014a, p. 19). 

Outro Estudo Técnico (nº 16/14) conduzido por Greggianin (2014b), analisou 

as percepções de chefes de gabinetes e assessores parlamentares da Câmara dos 

Deputados especializados na matéria orçamentária e, dentre outros temas, investigou 

a experiência do orçamento participativo conduzida em 2011. Por meio de um 

questionário, o autor apurou, por exemplo, que cerca de 34% dos gabinetes 

respondentes deram apoio ou participaram do processo; 50% receberam demandas 

políticas pela liberação dos recursos, mas não foram atendidos pelo Executivo; 78% 

apontaram a falta de interesse do Executivo como razão para a não execução das 
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emendas (GREGGIANIN, 2014b). Chama a atenção ainda que, apesar do fracasso 

da iniciativa do orçamento participativo da União de 2011, 56% dos gabinetes avalia 

que ela deveria ser retomada e aperfeiçoada (GREGGIANIN, 2014b). 

Gontijo et al. (2014) também fazem alusão à experiência participativa do 

orçamento da União em 2011 e, mencionando as controvérsias relacionadas às 

emendas individuais - de que esse instrumento está relacionado a trocas por apoio 

eleitoral, por apoio político e à corrupção -, propõem atrelá-las a uma gestão 

participativa do orçamento. Os autores citam exemplos de experiências orçamentárias 

participativas para apresentar uma série de sugestões com o intuito de acrescentar 

valor, credibilidade e qualidade às emendas parlamentares ao orçamento federal 

(GONTIJO et al., 2014). 

 

2.4.5.2 A iniciativa de vereadores de Florianópolis para apresentação de emendas 

de iniciativa popular ao orçamento 

 

 Em 2017, um grupo de vereadores de Florianópolis, capital do estado de Santa 

Catarina, lançou uma iniciativa para que o destino de suas emendas ao orçamento 

fosse decidido pela população. Tal iniciativa instigou a presente pesquisa.  

Chamada de Orçamento Legislativo Participativo (OLP), a prática surgiu como 

estratégia para promover a participação cidadã no orçamento, e é resultado da união 

entre cinco parlamentares da Câmara Municipal que, por meio de oficinas na 

comunidade, compartilham a decisão de destinar recursos para a área de 

infraestrutura (CARDOSO et al., 2018). Além do OLP, dois vereadores ainda optaram 

por criar editais de subvenção social, cujos objetivos são destinar a verba de 

subvenção social com base em critérios técnicos e dar transparência ao processo 

(CARDOSO et al., 2018). As emendas apresentadas no âmbito do OLP totalizam R$ 

2,5 milhões anuais, correspondentes a R$ 500 mil por parlamentar (CÂMARA 

MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 2017).  

No primeiro ano da experiência - 2017, para execução na LOA 2018 -, a região 

do sul da Ilha de Santa Catarina foi a escolhida para receber o projeto-piloto do OLP 

(PORTAL ELETRÔNICO DO VEREADOR AFRÂNIO, 2018). Na época, foram 

convocadas reuniões comunitárias na região, chamadas de oficinas, em três datas 

distintas do mês de dezembro. Conforme observado em vídeo da Primeira Oficina do 

OLP (2017), durante as reuniões, o grande grupo de cidadãos participantes foi dividido 
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em grupos de trabalho, responsáveis por mapear: 1) problemas, assim entendidos 

como as situações que “prejudicam a região”; e 2) potencialidades, eventuais obras 

com capacidade de alavancar o desenvolvimento da região. Os próprios grupos de 

trabalho já realizavam uma filtragem dos problemas e potencialidades antes de levá-

los ao grande grupo, onde passariam por novo escrutínio. Entre uma oficina e outra, 

os vereadores averiguavam a viabilidade de levar a cabo o que havia sido proposto e 

informavam à população. A partir daí, os projetos foram, então, escolhidos. 

 Nas oficinas, que reuniram cerca de 200 pessoas, a comunidade local optou 

por destinar as emendas para construção de praças, áreas de lazer e trapiches 

comunitários (PORTAL ELETRÔNICO DO VEREADOR AFRÂNIO, 2017). No 

segundo ano do OLP - 2018, para execução na LOA 2019 -, foi a vez da comunidade 

pertencente ao Maciço do Morro da Cruz decidir como alocar os recursos das 

emendas, e a construção de áreas verdes de lazer, pavimentação e recuperação de 

ruas e escadarias estiveram entre os projetos selecionados (PORTAL ELETRÔNICO 

DO VEREADOR AFRÂNIO, 2017). 

A iniciativa do OLP remete à aprovação de uma emenda à Lei Orgânica de 

Florianópolis em 2016. A emenda nº 39/2016 altera o art. 88 da Lei Orgânica e passou 

a obrigar a execução da programação constante na LOA, tornando as emendas ao 

orçamento impositivas. A prática já havia sido adotada antes no município, por meio 

da LDO de anos anteriores (CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 2017). 

Apesar do orçamento impositivo, o Executivo municipal ainda não executou nenhuma 

das emendas previstas no OLP (PORTAL ELETRÔNICO DO VEREADOR AFRÂNIO, 

2019).  
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3. METODOLOGIA UTILIZADA NA PESQUISA 

 

 Este tópico versa sobre o método empregado na pesquisa, assim entendido 

como a ordem imposta aos procedimentos necessários para alcançar um resultado 

esperado (CERVO e BERVIAN, 2002). 

Dessa forma, nas páginas seguintes são explicados os passos que foram 

percorridos com o intuito último de responder o problema de pesquisa definido no 

primeiro capítulo.  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 No que tange à sua natureza, esta pesquisa é de finalidade aplicada. A 

característica fundamental desse tipo de pesquisa é ter seu interesse voltado à 

aplicação prática dos conhecimentos, em uma realidade circunstancial (GIL, 2008). 

Para Barros e Lehfeld (2010), diz-se que uma pesquisa é aplicada quando contribui 

para fins práticos e quando a motivação do pesquisador é a necessidade de conhecer, 

visando uma aplicação imediata dos resultados. O que motiva esta pesquisa é 

elaborar um panorama das práticas participativas utilizadas pelos parlamentares 

brasileiros na definição de emendas aos orçamentos públicos. 

Em relação aos objetivos, a presente pesquisa se identifica como descritiva e 

exploratória, métodos mais comumente utilizados por pesquisadores sociais que 

pretendem uma atuação prática (GIL, 2002). É descritiva por buscar levantar atitudes 

de uma população e descrever as características de tais atitudes (GIL, 2002). E é 

também exploratória por objetivar a familiarização ou uma nova percepção do 

fenômeno analisado (CERVO e BERVIAN, 2002). Para Severino (2007), a pesquisa 

exploratória procura realizar o levantamento de informações acerca de um objeto, 

delimitando um campo de trabalho e mapeando como tal objeto se manifesta. 

Quanto à abordagem do problema, tem-se uma pesquisa com base no método 

qualitativo. Na pesquisa qualitativa o pesquisador se preocupa não com a 

representatividade numérica do grupo pesquisado, e sim em aprofundar a 

compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma 

trajetória (GOLDENBERG, 2013). 

A metodologia qualitativa visa uma análise e interpretação mais profunda do 

que a metodologia quantitativa, pois descreve a complexidade do comportamento 
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humano (LAKATOS e MARCONI, 2010). Dessa maneira, é esse o método que melhor 

se adequa à proposta de 1) identificar legisladores que empregam práticas 

participativas quando emendam o orçamento público, 2) identificar os meios utilizados 

para a realização de tais práticas, 3) constatar as percepções daqueles que as 

conduzem e 4) incluir os resultados em um relatório. 

 

3.2 MÉTODO DA PESQUISA 

 

Vislumbrando identificar estudos semelhantes, conhecer o estado da arte do 

tema e amparar o desenvolvimento da pesquisa, este trabalho teve como primeiro 

passo uma pesquisa bibliográfica e documental, efetuada através de uma revisão 

sistemática da literatura.  

 

3.2.1 Primeiro passo: pesquisa bibliográfica e documental 

 

De acordo com Severino (2007), a pesquisa bibliográfica é realizada por meio 

do registro disponível, proveniente de pesquisas anteriores. Na acepção de Gil (2008), 

a pesquisa bibliográfica se fundamenta em consultar material já produzido, como é o 

caso de livros e artigos científicos, e a grande vantagem da pesquisa bibliográfica é a 

cobertura muito maior de fenômenos que pode ser realizada pelo pesquisador quando 

em comparação com sua capacidade de pesquisar diretamente. 

A pesquisa documental, por sua vez, diz respeito, segundo Fachin (2003, p. 

136), à “[...] coleta, classificação, seleção difusa e utilização de toda espécie de 

informações, compreendendo também as técnicas e os métodos que facilitam a sua 

busca e a sua identificação [...]”, e considera documento toda informação encontrada 

na forma de textos, imagens, sons e outros. 

Para empreender a pesquisa bibliográfica e documental optou-se por realizar 

uma revisão sistemática da literatura em bases de dados reconhecidas, selecionando 

os textos que convergiam com o tema da pesquisa. Uma revisão sistemática é uma 

visão geral de estudos primários que contém uma explicação dos seus objetivos, 

materiais e métodos e que tenha sido conduzida de acordo com uma metodologia 

clara e capaz de ser reproduzida (GREENHALGH, 1997). 

Na primeira etapa da revisão sistemática foram definidas as bases de dados 

onde as pesquisas seriam efetivadas e os termos da busca. Foram selecionadas as 
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bases eletrônicas de dados Scopus (www.scopus.com), Web of Science 

(www.webofknowledge.com), Scientific Electronic Library Online (SciELO) 

(www.scielo.org), Biblioteca Digital da Câmara (http://bd.camara.leg.br/bd/) e 

Biblioteca Digital do Senado (https://www2.senado.leg.br/bdsf/). Outras buscas 

exploratórias no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), no buscador do Google e no acervo disponível para 

consulta em diferentes bibliotecas universitárias - foram utilizadas obras encontradas 

nas bibliotecas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) -, complementaram a construção da pesquisa bibliográfica e 

documental. 

A escolha da Scopus ocorreu em razão de esta ser a maior base de dados de 

resumos e citações da literatura com revisão por pares, dispondo de mais de 21,5 mil 

periódicos de mais de 5 mil editores internacionais (KHISTE, 2017). A Web of Science, 

por sua vez, permite acessar mais de 10 mil periódicos das áreas de ciências, ciências 

sociais, artes e humanidades (KHISTE e AMANULLAH, 2017). A SciELO foi escolhida 

por ser uma importante biblioteca virtual de periódicos científicos brasileiros, por incluir 

a indexação e publicação online de mais de mil revistas e por publicar no ano de 2014 

mais de 40 mil novos artigos (PACKER, 1998; CETTO et al., 2015). A seleção das 

bases das bibliotecas das duas Casas do Congresso Nacional se deu pela ligação 

intrínseca de ambas com o tema da pesquisa e pelos numerosos estudos delas 

provenientes. 

Levando em consideração o tema e a pergunta da pesquisa, utilizaram-se as 

palavras “orçamento” e “emenda” para as buscas nas bases de dados, realizadas no 

mês de março de 2019. Aplicou-se ainda o operador booleano “AND” entre as palavras 

mencionadas para que apenas os textos que contivessem ambas aparecessem nos 

resultados.   

A busca na base de dados Scopus foi feita por “documentos” e considerou 

“todos os campos”; na Web of Science a busca se deu por “tópico ou título”; na SciELO 

os termos da busca consideraram “todos os índices”; na Biblioteca Digital da Câmara 

e na do Senado as buscas foram feitas por “título” e consideraram “toda a biblioteca 

digital”. Não foram impostos limites temporais, de idioma ou de localização em 

nenhuma das bases de dados, mas apenas o material com conteúdo acessível foi 
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analisado, o que possibilitou que se chegasse a um universo de 90 documentos 

(Quadro 3).  

 

Quadro 3 - Número de documentos encontrados, por base de dados, sem filtros 

Base de dados 
Número de 

documentos 

Scopus 27 

Web of Science 8 

SciELO 8 

Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados 13 

Biblioteca Digital do Senado Federal 34 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após a exclusão de notícias, indexadas pela busca da Biblioteca Digital do 

Senado, e dos documentos duplicados (as bases de dados da Web of Science e 

SciELO apresentaram resultados idênticos, além de apontarem para um mesmo artigo 

da Scopus; e as Bibliotecas Digitais da Câmara e do Senado continham três 

resultados semelhantes) o número de documentos passou a 48 (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Número de documentos encontrados, por base de dados, após a exclusão de notícias e 
de documentos duplicados 

Base de dados 
Número de 

documentos 

Scopus 27 

Web of Science 7 

SciELO 0 

Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados 13 

Biblioteca Digital do Senado Federal 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Uma nova filtragem, realizada por meio da leitura dos títulos e resumos, fez 

com que 15 documentos fossem selecionados para a leitura integral (Quadro 5). 

 

Quadro 5 - Número de documentos encontrados, por base de dados, após a leitura de títulos e 
resumos 

Base de dados 
Número de 

documentos 

Scopus 6 

Web of Science 0 

SciELO 0 

Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados 9 

Biblioteca Digital do Senado Federal 0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O resultado da revisão sistemática da literatura consta no Quadro 6, que 

apresenta os trabalhos indexados na Scopus. 

 

Quadro 6 - Resultado da revisão sistemática da literatura 
(Continua) 

Ano 
Título do 

documento 
Autores 

Qualis - 
Melhor 

avaliação 
de área 
(2013-
2016) 

Qualis da 
área 

Pesquisa e 
Planejamento 

Urbano e 
Regional 

(2013-2016) 

JCR Web 
of 

Science 
2018 

SJR 
Scopus 

2018 

2018 

Programa 
“Esporte e Lazer 
da Cidade”: uma 

análise da 
composição 
orçamentária 
(2004-2011) 

Suélen 
Barboza 
Eiras de 
Castro, 

Fernando 
Augusto 

Starepravo, 
Doralice 
Lange de 

Souza 

A2 - 0.307 0.244 

2017 

Audiências 
públicas do 
Legislativo 

estadual: fatores 
endógenos e 
exógenos na 

análise da 
efetividade da 
participação 

Gabriela 
Zorzal e 

Euzeneia 
Carlos 

A1 B1 - 0.480 

2017 

A eficácia do 
pork barrel: a 

importância de 
emendas 

orçamentárias e 
prefeitos aliados 

na eleição de 
deputados 

Alexandre L. 
Baião e 

Cláudio G. 
Couto 

A1 - - 0.534 

2016 

Transferências 
voluntárias da 

União para 
municípios 
brasileiros: 

mapeamento do 
cenário nacional 

José A. 
Moutinho 

A1 - - 0.270 

2014 

O efeito das 
emendas ao 

orçamento no 
comportamento 
parlamentar e a 

dimensão 
temporal: velhas 

teses, novos 
testes 

Fabricio 
Vasselai e 
Umberto G. 
Mignozzetti 

A1 A1 0.361 0.340 
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(Conclusão) 

Ano 
Título do 

documento 
Autores 

Qualis - 
Melhor 

avaliação 
de área 
(2013-
2016) 

Qualis da 
área 

Pesquisa e 
Planejamento 

Urbano e 
Regional 

(2013-2016) 

JCR Web 
of 

Science 
2018 

SJR 
Scopus 

2018 

2012 

As emendas 
parlamentares 
no orçamento 

federal da saúde 

Tatiana W. F. 
Baptista, 

Cristiani V. 
Machado, 
Luciana D. 

Lima, Marcia 
Garcia, Carla 

L. T. 
Andrade, 
Camila D. 
Gerassi 

A1 A1 1.170 0.590 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme apontado no tópico 2.5.5.1, que tratou de estudos anteriores 

específicos acerca da temática das emendas, não foram encontradas pesquisas cujo 

objetivo tenha sido elaborar um panorama das práticas participativas utilizadas pelos 

legisladores brasileiros na definição de emendas aos orçamentos públicos. 

 

3.2.2 Segundo passo: obtenção de dados 

 

O segundo passo desta pesquisa consistiu em obter dados primários através 

de uma consulta ao Poder Legislativo, cujo propósito foi identificar os parlamentares 

que utilizam meios participativos na definição das emendas apresentadas ao 

orçamento, no sentido de responder ao primeiro objetivo específico da pesquisa. Aos 

legisladores que correspondessem ao objeto da pesquisa seria enviado um 

questionário, com vistas a obter as respostas para o segundo e o terceiro objetivos 

específicos - de conhecer os meios como as emendas de iniciativa popular são 

construídas e a percepção dos legisladores proponentes das emendas de iniciativa 

popular. 

Assim, entre os meses de abril e maio de 2019 foram enviados pedidos de 

informação aos órgãos que representam o Poder Legislativo no Brasil: a Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal, as Assembleias Legislativas de todos os estados e a 

Câmara Distrital do Distrito Federal, e as Câmaras de Vereadores dos municípios com 

os cem maiores PIBs do país (IBGE, 2019a). Embora não tenham sido consultados 

todos os municípios do país, a amostra escolhida reflete um contingente populacional 
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estimado em aproximadamente 80,4 milhões de pessoas em 2018 (38,6% da 

população brasileira) (IBGE, 2019b) e um Produto Interno Bruto no ano de 2016 de 

mais de 3,5 trilhões de reais (em torno de 56% do PIB brasileiro de 2016) (IBGE, 

2019a; IBGE, 2016). Esse mesmo recorte municipal já foi utilizado por Silva e Vicentin 

(2018). 

As solicitações aos órgãos do Poder Legislativo foram feitas com base na Lei 

Federal nº 12.527/2011 - a Lei de Acesso à Informação (LAI) -, e registradas nos 

sistemas dedicados ao recebimento de pedidos de informação, mantidos nas páginas 

dos órgãos mencionados. Nos portais eletrônicos em que não foi possível registrar o 

pedido de informação pela impossibilidade de acessar o sistema dedicado ao seu 

recebimento - por falha ou indisponibilidade do mesmo -, o questionamento foi enviado 

para o endereço eletrônico da assessoria de imprensa ou através de formulários de 

contato do próprio portal. 

Não foram incluídos nas solicitações os entes estatais cujo Poder Legislativo, 

à época da realização dos pedidos de informação, apresentava portais eletrônicos em 

manutenção ou erros quando do envio do pedido de informação eletrônico, não 

dispunha de meios para contato eletrônico e apenas aceitava pedidos de informação 

protocolados fisicamente. Considerando tais aspectos, não foram consultados os 

municípios de Manaus, São Luís, Niterói, Joinville, Natal, João Pessoa, Cubatão, 

Florianópolis, Porto Velho, Uberaba, Feira de Santana, Indaiatuba, Volta Redonda, 

Vila Velha, Macapá, Angra dos Reis, Rondonópolis, Gravataí e Araraquara (19% do 

total), além dos seguintes estados: Bahia, Paraíba, Rondônia e Roraima (em torno de 

15% do total). 

A partir do início do recebimento das respostas, pôde-se notar que a maior parte 

dos entes não dispunha das informações sobre a forma de seleção de emendas ao 

orçamento adotada por seus respectivos parlamentares e que a obtenção dos dados 

via LAI se mostrou infrutífera.  

Como o resultado obtido a partir dos questionamentos feitos com base na LAI 

não foi o esperado, optou-se por construir um questionário cujas perguntas e 

respostas pudessem satisfazer de uma única vez os três primeiros objetivos 

específicos da pesquisa (Apêndice A).  

Se com os pedidos de acesso à informação a intenção era primeiro identificar 

os legisladores para, em seguida, solicitar que um questionário fosse respondido 

apenas por aqueles que se encaixassem no perfil de interesse da pesquisa, a solução 
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encontrada foi contatar todos os parlamentares individualmente e requisitar o 

preenchimento do questionário, o que foi feito com o envio de e-mails (Apêndice B). 

Para enviar os e-mails foram utilizadas as soluções Drive, Planilhas e 

Formulários, do Google, e Yet Another Mail Merge, da Awesome Gapps. O Drive é a 

ferramenta do Google que permite armazenar, abrir e editar arquivos na nuvem 

(GOOGLE, 2019a). Como parte do Drive, a empresa oferece o Planilhas e o 

Formulários. Conforme o nome indica, o primeiro funciona como um editor de 

planilhas, com diversas opções de formatação e onde podem ser aplicadas fórmulas 

e funções (GOOGLE, 2019b). Com o segundo podem ser elaborados e 

personalizados questionários, além de a própria ferramenta auxiliar na organização e 

análise das respostas com a geração de informações e gráficos (GOOGLE, 2019c). 

O Yet Another Mail Merge, por sua vez, é disponibilizado pela Awesome Gapps como 

um complemento do Google Planilhas e sua função é enviar e acompanhar 

campanhas de e-mails a partir dos dados de uma planilha (YET ANOTHER MAIL 

MERGE, 2019).  

Então, durante os meses de maio e junho, os endereços eletrônicos de 

senadores, deputados federais, deputados estaduais e dos vereadores dos 

municípios com os cem maiores PIBs do país foram coletados através de visitas aos 

portais do Legislativo. No caso dos deputados estaduais e especialmente vereadores, 

nem todos os portais disponibilizavam os e-mails em suas páginas, impedindo a 

identificação da totalidade dos contatos. Os parlamentares dos municípios de Maceió, 

Teresina, São Francisco do Conde, Cajamar, Volta Redonda, Macapá, Ipojuca e São 

João de Meriti (8% dos municípios) acabaram não sendo contatados, pois seus 

endereços de e-mail não constavam nas páginas na Internet ou as páginas estavam 

indisponíveis para acesso. As demais Câmaras Municipais, as Assembleias 

Legislativas e o Congresso Nacional dispunham da totalidade ou de pelo menos parte 

dos e-mails. Por essas razões, a quantidade de e-mails para a qual foi possível enviar 

a solicitação com o questionário foi de 3.470: 1.879 para vereadores, 997 para 

deputados estaduais, 513 para deputados federais e 81 para senadores. O envio do 

questionário aos parlamentares ocorreu durante os meses de outubro e novembro. 

Com uma população tão grande como público-alvo, uma das preocupações 

passou a ser obter um número razoável de respostas para o questionário. Essa e 

outras inquietações são constantes para os pesquisadores que enviam questionários, 

tendo sido mencionadas, com maior ou menor ênfase, em outros trabalhos 
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acadêmicos do PPGPGP/UTFPR (VILLANUEVA, 2019; FARIA, 2019; RIBEIRO, 

2019), e também em pesquisas envolvendo parlamentares (GREGGIANIN, 2014b). 

Visando obter um índice de resposta satisfatório, optou-se por enviar todos os 

e-mails nominalmente. Para que o Yet Another Mail Merge enviasse corretamente as 

mensagens, a disposição dos dados no Planilhas foi feita em colunas, cada uma 

contendo os endereços eletrônicos, informação sobre sexo do(a) parlamentar, e seus 

respectivos nomes (Imagem 4). 

 

Imagem 4 - Planilha de envios dos e-mails para as Assembleias Legislativas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para evitar o bloqueio das mensagens como spam, os envios foram realizados 

ao longo de semanas e os endereços eletrônicos de cada Casa Legislativa 

distribuídos, de forma que cada uma recebesse poucos e-mails a cada envio. Mesmo 

com esses cuidados, as respostas recebidas foram poucas: o questionário foi 

preenchido 58 vezes, das quais duas precisaram ser descartadas por terem sido 

recebidas em duplicidade. 

Para elevar esse número, um último experimento foi tentado: telefonar para 

uma amostra de gabinetes e solicitar o preenchimento do questionário. Utilizando-se 

os números de telefone disponibilizados nos portais eletrônicos, 111 tentativas foram 
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feitas, elevando as respostas de 56 a apenas 58. Algumas mensagens com o mesmo 

texto do e-mail ainda foram enviadas às páginas oficiais de parlamentares no 

Facebook, mas nenhuma foi respondida, o que encerrou o esforço de aumentar a 

quantidade de questionários preenchidos.  

Embora não seja um número considerável do ponto de vista da estatística, as 

informações recebidas foram analisadas e aglutinadas em um relatório (Apêndice C), 

que intenta atingir o último objetivo da pesquisa, sistematizando e documentando as 

práticas de parlamentares brasileiros a respeito da temática das emendas 

participativas. 

O relatório foi elaborado e apresentado para discussão a assessoria de um dos 

vereadores proponentes do Orçamento Legislativo Participativo de Florianópolis, que 

tem definido suas emendas ao orçamento a partir da vontade popular desde o início 

da legislatura atual (2017-2020). A intenção foi poder aproveitar uma janela de contato 

aberta com o parlamentar e, assim, coletar e analisar suas percepções para melhoria 

do relatório. Com isso, buscou-se construir um documento capaz de auxiliar outros 

parlamentares interessados em implementar práticas de participação na destinação 

de emendas a conhecer e superar os desafios desse tipo de iniciativa; além de poder 

informar a população, para que aja como peça central de controle social. 

 Uma linha temporal com os procedimentos de toda a pesquisa pode ser 

visualizada na Imagem 5:  
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Imagem 5 - Linha temporal da pesquisa  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No capítulo seguinte são apresentados e analisados os dados recebidos 

através do questionário.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo está dividido em quatro partes. A primeira é dedicada a identificar 

quem são os parlamentares implementadores das emendas participativas. A segunda 

discorre sobre os meios utilizados para que as emendas sejam selecionadas e a 

terceira abarca as percepções dos parlamentares. Na última parte, estão as 

considerações do autor sobre os resultados. 

 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS LEGISLADORES QUE APRESENTAM EMENDAS AO 

ORÇAMENTO A PARTIR DE PRÁTICAS RELACIONADAS À PARTICIPAÇÃO  

 

 Das 58 respostas válidas obtidas pelo questionário, 23 foram dadas por 

vereadores, 33 por deputados federais e estaduais (recebidas por meio do mesmo 

arquivo) e duas por senadores. Dentre os primeiros, 15 (65% do total de vereadores 

respondentes) identificaram-se nas respostas, número que cai para 13 (39% do total 

de deputados federais e estaduais respondentes) quando os respondentes eram 

deputados federais ou estaduais e a zero nos casos de senadores (Tabela 1). Convém 

mencionar que durante a elaboração do questionário optou-se por disponibilizar a 

possibilidade de respondê-lo anonimamente para os casos em que os parlamentares 

preferissem manter sua identidade sob sigilo, mas desejassem participar da pesquisa. 

 

Tabela 1 - Respostas válidas obtidas 

  
Nº 

Respostas 
Identificaram-se Anônimos 

Vereadores 23 15 (65,2%) 8 (34,8%) 

Deputados 33 13 (39,4%) 20 (60,6%) 

Senadores 2 0 (0,0%) 2 (100,0%) 

Total 58 28 48,3% 30 51,7% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

A Tabela 1 demonstra uma predileção maior dos vereadores na revelação de 

suas identidades, o que pode estar relacionado ao menor volume de recursos que 

dispõem para divulgação das atividades parlamentares quando em comparação com 

deputados e senadores, fazendo com que a participação em pesquisas seja um meio 

de ampliar a publicização de suas ações. Já os congressistas destinam parte da Cota 

para o Exercício da Atividade Parlamentar a que têm direito para divulgar suas 
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atividades parlamentares (FIGUEIREDO FILHO e SILVA JÚNIOR, 2012; PARANHOS 

et al., 2015), tornando menos premente a participação e divulgação de seus nomes 

em pesquisas, comparativamente à necessidade dos vereadores. 

Isso se confirma se levada em conta a parcela dos vereadores que não adota 

as emendas participativas, e mesmo assim optou por se identificar no questionário: 

61,5% dos respondentes. O número se aproxima do de vereadores que adotam as 

emendas participativas e se identificaram: 70%. No caso dos deputados que não 

adotam as emendas participativas, apenas 26,3% se identificaram; contra 57% de 

identificação dos que adotam as emendas. 

De todos os respondentes, 24 afirmaram adotar o modelo de emendas de 

iniciativa popular ao orçamento público: 10 vereadores e 14 deputados (entre federais 

e estaduais). Entre legisladores municipais que adotam as emendas participativas, 

três preferiram o anonimato e sete se identificaram, dos quais apenas um não está 

nas regiões sul e sudeste do país - seu mandato é exercido em Goiânia (os demais 

foram eleitos em Vila Velha, Belo Horizonte, Gravataí, Santo André, Florianópolis e 

Porto Alegre). Duas vereadoras são mulheres, uma é preta e possui ensino 

fundamental, e a outra é branca e concluiu o ensino superior. Todos os outros são 

homens, brancos, têm curso superior ou são pós-graduados. Nenhum dos vereadores 

tem idade inferior a 36 anos (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Vereadores que adotam o modelo de emendas de iniciativa popular 

Respondentes Região Sexo Cor Faixa etária Escolaridade 

Identificaram-
se 

7 

Sudeste 3 

Masculino 5 Branca 5 

De 36 a 50 
anos 

3 
Ensino superior 
ou equivalente 

2 

Sul 3 

Mais de 50 
anos 

2 Pós-graduação 3 

Feminino 2 

Preta 1 

Mais de 50 
anos 

2 

Ensino 
fundamental ou 
equivalente 

1 

Centro-
oeste 

1 
Branca 1 

Ensino superior 
ou equivalente 

1 

Anônimos 3           

Total 10           

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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No caso dos deputados que adotam as emendas participativas, seis optaram 

pelo anonimato e oito revelaram suas identidades: três são deputados federais, dois 

são estaduais e três são deputados distritais. Além dos deputados do Distrito Federal, 

os demais foram eleitos nas regiões nordeste (Maranhão), norte (Tocantins) e sudeste 

(Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo), e apenas uma é mulher. No que diz 

respeito à cor, dois são pretos, um é pardo e os restantes são brancos. A faixa etária 

variou da seguinte maneira: quatro parlamentares têm de 25 a 35 anos, dois 

parlamentares têm de 36 a 50 anos e dois têm mais de 50 anos. Todos possuem nível 

superior ou pós-graduação (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Deputados que adotam o modelo de emendas de iniciativa popular 

Respondentes 
Esfera de 
atuação 

Região Sexo Cor Faixa etária Escolaridade 

Identificaram-
se 

8 

Federal 3 Nordeste 1 

Masculino 7 

Parda 1 
De 25 a 
35 anos 

3 Ensino 
superior ou 
equivalente 

2 

Estadual 2 
Norte 1 Preta 2 

De 36 a 
50 anos 

2 

Pós-
graduação 

5 

Sudeste 3 Branca 4 
Mais de 
50 anos 

2 

 
 
Distrital 

 
 
3 

Centro-
Oeste 

3 Feminino 1 Branca 1 
De 25 a 
35 anos 

1 
Pós-
graduação 

1 

Anônimos 6             

Total 14             

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

A partir dos dados das Tabelas 2 e 3, é possível observar uma convergência 

entre as regiões geográficas de onde vêm os parlamentares que empregam emendas 

participativas e as experiências de orçamento participativo identificadas como 

duradouras por Costa (2010b). Dos 15 legisladores que revelam suas identidades, 

nove (60%) são das regiões sul ou sudeste, quatro (26%) são do centro-oeste, um 

(7%) é do norte e um (7%) é do nordeste. As mesmas regiões se destacam como 

implementadoras de casos duradouros de orçamento participativo: no sul e sudeste, 

são 21 cidades; no nordeste, quatro; e no norte, uma (COSTA, 2010b).  
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Assim, à exceção do centro-oeste, que responde por pelo menos quatro das 

iniciativas de emendas participativas, mas onde não foi encontrado um histórico de 

casos de orçamentos participativos duradouros, denota-se que o fomento à 

participação no Legislativo pode ter se difundido a partir da cultura participativa 

perpetrada por vários anos pelo Executivo.  

Outro aspecto que pode explicar a distribuição das iniciativas é o econômico: 

segundo Wampler (2008), existe uma clara associação entre incrementos de renda e 

demandas civis por um papel maior em decisões sobre a distribuição de recursos 

públicos. Além disso, no Brasil, localidades mais ricas são mais propensas a apoiar 

esforços de boa governança, por razões de transparência e de combate à corrupção 

(WAMPLER, 2008). Portanto, a concentração das iniciativas nas regiões mais ricas 

do país não parece ser mero acaso.  

No que concerne aos partidos, a maioria dos respondentes que se identificaram 

é filiada a agremiações localizadas à esquerda do espectro político (MACIEL, 

ALARCON e GIMENES, 2017) (Tabela 4): dois vereadores são do Partido dos 

Trabalhadores (PT), um do Partido Socialista Brasileiro (PSB), um do Partido 

Democrático Trabalhista (PDT), dois do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e 

um do Partido Social Liberal (PSL). Entre deputados, a distribuição partidária foi a 

seguinte: dois são membros do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), dois são do 

Partido Socialista Brasileiro (PSB), dois são da Rede Sustentabilidade (REDE), um é 

do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e um é do Republicanos.  

 

Tabela 4 - Distribuição partidária dos parlamentares que se identificaram e que adotam o modelo de 
emendas de iniciativa popular 

Partidos Vereadores Deputados 

MDB 2  

PDT 1  

PSB 1 2 

PSL 1  

PSOL   2 

PT 2  

PTB   1 

REDE   2 

REPUBLICANOS   1 

Total 7 8 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Os dados partidários apontam para a existência de uma inclinação dos partidos 

de centro-esquerda em liderar práticas participativas na alocação de recursos públicos 

via emenda. Essa tendência remete às origens do orçamento participativo, quando o 

Partido dos Trabalhadores faz com que o OP seja adotado em distintas localidades 

do país e sistematiza a prática por meio de trocas de informações, que foram 

amplamente difundidas (PIRES, 2000). Costa (2010b) confirma essa liderança dos 

partidos à esquerda do espectro ideológico, ao demonstrar que 72 das 104 

experiências duradouras do OP têm à frente o PT (53), o PSB (11) e o PDT (8). 

 

4.2 MEIOS UTILIZADOS PARA A DEFINIÇÃO DAS EMENDAS DE INICIATIVA 

POPULAR AO ORÇAMENTO  

  

A partir das respostas recebidas, pôde-se verificar que o meio mais utilizado 

para definir as emendas é o digital. Dos 10 vereadores que adotam a prática das 

emendas participativas, sete afirmaram que suas páginas oficiais na Internet ou em 

redes sociais e aplicativos para celular são os métodos utilizados como instrumento 

participativo para a seleção das emendas. Assim também age a maioria dos 

deputados: 12 dos 14 respondentes que adotam a prática das emendas deram essa 

mesma resposta. 

 Somente cinco dos parlamentares que responderam à pesquisa utilizam meios 

participativos presenciais para seleção das emendas: três vereadores e dois 

deputados.  

 Há tempos o acesso aos meios digitais vem crescendo e disputando espaço 

com os tradicionais meios de comunicação, como revistas e jornais impressos e a 

televisão: de acordo com o IBGE (2019c), em 2016, 68% da população residia em 

domicílios com acesso à Internet, proporção que passou a 79,9% em 2018.  

Como reflexo dessa importância das redes, os parlamentares vêm buscando 

ampliar sua atuação digital: levantamento do Instituto FSB Pesquisa, divulgado pelo 

jornal O Estado de São Paulo, revelou que 100% dos 513 deputados e 81 senadores 

estão presentes no Facebook, 99,3% no Instagram e 87,5% no Twitter (SAMPAIO, 

2019). Outro dado relevante é que os congressistas, que chegam a ter milhões de 

seguidores, têm se empenhado em fazer uso da Internet para prestar contas e para 

ouvir eleitores - um senador, por exemplo, consultou os internautas para decidir seu 

voto na escolha do atual presidente do Senado (CALGARO, 2019). 
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Além do aspecto da evolução tecnológica em si - que cria novos métodos de 

comunicação e substitui antigos, e acaba exigindo a adaptação de todos, inclusive 

dos políticos -, não se pode ignorar a praticidade que a utilização da Internet oferece 

aos legisladores. Um argumento comum em pesquisas sobre participação política dos 

cidadãos é o de que obstáculos técnicos e outras dificuldades para a promoção do 

envolvimento político podem ser reduzidos com o emprego dos recursos digitais, 

fazendo com que a Internet apresente vantagens como (1) a superação dos limites de 

tempo e espaço para a participação política, (2) a extensão e a qualidade do estoque 

de informações, (3) a comodidade, o conforto, a conveniência e o custo, (4) a 

facilidade e a extensão de acesso, (5) o livre fluxo de informação, (6) a interatividade 

e a interação e (7) a oportunidade para vozes minoritárias ou excluídas (MARQUES, 

2010; GOMES, 2005). 

De outro lado, a realização de plenárias tende a ser mais complexa, pois existe 

uma longa lista de particularidades que precisam ser levadas em conta durante a 

organização de um evento presencial, como a acessibilidade dos cidadãos ao local 

da plenária - o que abrange variáveis como transporte, tempo de deslocamento, 

distância etc. -; o dia em que a plenária será realizada; o horário da plenária; a 

estrutura do local da plenária; a forma como será conduzida, entre muitas outras. Sob 

esse ponto de vista, é compreensível, portanto, que os parlamentares prefiram utilizar 

as facilidades proporcionadas pela Internet e seu poder de encurtar distâncias a um 

custo reduzido. 

Essa preferência, todavia, enseja a existência de certa contradição. Ao mesmo 

tempo em que os meios digitais predominam entre os parlamentares como forma de 

selecionar as emendas participativas, verificou-se durante a pesquisa, conforme 

reportado no capítulo anterior, notáveis obstáculos para o desenvolvimento de uma 

comunicação efetiva com os legisladores através da Internet, especialmente no caso 

dos municípios. E, se existe dificuldade de disponibilizar informações básicas em 

muitos portais eletrônicos do Poder Legislativo nacional, a participação política e o 

controle social são prejudicados. 

 Há ainda outra questão envolvendo a preferência pelos meios digitais que 

instiga reflexões: a exclusão de parte da sociedade do debate. Mesmo com o acesso 

à Internet tendo avançado consistentemente nos últimos anos no país, em 2018 mais 

de 20% dos domicílios ainda não estavam aptos a acessar a rede mundial de 

computadores. Considerando-se o número de domicílios no Brasil e a média de 
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moradores que neles reside (IBGE, 2010), a exclusão atinge em torno de 38 milhões 

de brasileiros. E quando o crescente aumento das oportunidades digitais de 

participação política fica fora do alcance de uma parte significante da população, a 

distribuição desigual de competências técnicas, de recursos financeiros e de 

habilidades educacionais se transforma em uma nova desigualdade de oportunidades 

políticas, que agrava ainda mais as desigualdades anteriores (GOMES, 2005). 

 Quando perguntados sobre o prazo para que todo o processo de ouvir a 

população e apresentar uma emenda ao orçamento seja concluído, 16 parlamentares 

afirmaram que ele não ultrapassa dois meses, ao passo que somente cinco 

parlamentares utilizam mais do que 60 dias. Três respondentes não souberam ou não 

desejaram responder ao questionamento. Depreende-se, portanto, que os prazos 

adotados pelos parlamentares para incentivar o processo de participação e selecionar 

as emendas são relativamente curtos. 

Conhecer o tempo que as sugestões dos cidadãos levam para efetivamente se 

transformarem em emendas ao orçamento é importante para que se comece a 

compreender esse tipo de política pública. O ciclo de políticas públicas tem sete fases 

principais, quais sejam: 1) identificação do problema, 2) formação da agenda, 3) 

formulação de alternativas, 4) tomada de decisão, 5) implementação, 6) avaliação, 7) 

extinção (SECCHI, 2015); e inúmeros temas levam muito tempo para completar ou 

sequer completam esse ciclo. É o que ocorre, por exemplo, com a reforma tributária, 

que há décadas promete minimizar problemas como a desigualdade, a complexidade 

tributária e a produtividade das empresas, mas segue sem implementação.  

Enquanto política pública, portanto, os processos participativos encampados 

pelas emendas participativas possuem ciclos curtos - de até dois meses, conforme as 

respostas apontaram - e, assim, com potencial de apresentarem resultados rápidos, 

uma vez que as emendas participativas têm capacidade de gerar novas e importantes 

políticas públicas (como obras, por exemplo) em um pequeno espaço de tempo (o 

tempo de vigência da LOA). 

Mas, para que o processo participativo tome forma, um ponto-chave das 

emendas de iniciativa popular é o que diz respeito à divulgação e mobilização. Essa 

etapa pode representar um desafio por envolver a divulgação de informações que 

precisam ser sistematizadas, com linguagem clara e que mobilize todos os setores da 

população (COSTA, 2010b). E, para fazer a informação chegar até o cidadão, diversos 

instrumentos podem ser utilizados. 
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Ao estudarem o orçamento participativo em três municípios do ABC paulista - 

Mauá, Ribeirão Pires e Santo André -, Carvalho e Felgueiras (2000) apontam os 

seguintes materiais adotados para divulgação: cartilhas explicativas, regimentos 

internos, folhetos com a programação de assembleias, folhetos de prestação de 

contas, e mesmo atividades pedagógicas como as chamadas TV de rua e Teatro do 

Oprimido.  

Costa (2010b), analisando 26 municípios que implementaram o OP, verificou 

que os instrumentos mais utilizados pelas prefeituras para divulgar o orçamento 

participativo e informar os seus resultados eram, respectivamente, carros de som, 

imprensa local, rádio, correspondência, faixas e outdoors. 

Nabuco et al. (2009, p. 145-146 apud SAMPAIO, MAIA E MARQUES, 2010) 

mencionam que, para mobilizar o cidadão de Belo Horizonte durante o Orçamento 

Participativo Digital realizado na cidade, fez-se uso de diferentes mídias para a 

divulgação: jornais impressos, rádios locais, televisão, Internet, letreiros, relógios 

digitais da cidade, jornal do ônibus, folders e cartazes. É ainda ressaltada a divulgação 

feita pela própria população, através de associações de moradores, organizações 

religiosas e negócios locais. 

Visando identificar como as emendas participativas são divulgadas, os 

parlamentares foram questionados sobre os meios que utilizam para tanto, sendo 

possível a seleção de mais de uma opção. As respostas revelam a Internet (redes 

sociais, site do parlamentar, lista de e-mails etc.) como a principal fonte de divulgação, 

tendo sido selecionada por 19 respondentes; seguida da colaboração da própria 

população (líderes comunitários etc.) (11 respondentes), do rádio (três respondentes) 

e da televisão (um respondente). Foram mencionados ainda, através da opção 

“Outros”, a utilização de veículos de imprensa (dois respondentes), da página da 

Câmara Municipal (um respondente), e de reuniões com a população (um 

respondente).  

Os parlamentares também foram questionados sobre os meios que utilizam 

para informar a população acerca da execução dos projetos selecionados. Entende-

se que tão importante quanto a divulgação - cujo objetivo é chamar ao debate -, é a 

comunicação sobre a implementação dos projetos, visando manter a sociedade 

mobilizada: os cidadãos devem ser constantemente informados e mantidos a par dos 

motivos que podem estar evitando que um projeto saia do papel. Além de ser uma 

maneira de prestar contas à sociedade, uma boa comunicação facilita a compreensão 
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dos trâmites legais e burocráticos que estão entre a aprovação da emenda e sua 

efetivação enquanto obra física. 

As respostas novamente destacaram a Internet, haja vista que todos os 

respondentes afirmaram utilizá-la para fornecer um feedback sobre a execução dos 

projetos. A televisão e o rádio receberam duas respostas cada, e um dos 

respondentes afirmou realizar novas plenárias. A opção “Outros” recebeu três 

respostas: trabalho de campo de assessoria e informativos; imprensa local; e 

imprensa. 

Para observar a eficácia da comunicação adotada pelos parlamentares 

implementadores das emendas participativas, buscou-se apurar o número de 

cidadãos que adere às iniciativas, isto é, que participa através da Internet ou 

presencialmente. A participação pode ocorrer, por exemplo, com a proposição de 

sugestões ou votando nos projetos a serem contemplados com as emendas. Os 

legisladores foram, então, questionados sobre a média de participantes nas plenárias 

presenciais ou pela Internet - aos parlamentares que utilizam a Internet para seleção 

das emendas foram apresentadas médias maiores de participação, já considerando o 

fato de os cidadãos poderem se engajar de qualquer lugar que ofereça acesso à rede, 

sem a necessidade de deslocamentos. 

As respostas constam nos Gráficos 3 e 4: 

 

Gráfico 3 - Número de participantes nas iniciativas de emendas participativas (meios digitais) 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Gráfico 4 - Número de participantes nas iniciativas de emendas participativas (meios presenciais) 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Entre os parlamentares que utilizam meios digitais para seleção das emendas, 

prevaleceram as respostas que indicam a participação de menos de 100 pessoas nas 

iniciativas (sete respostas). Também é possível observar que somente quatro 

marcaram a opção com a maior média de participantes (mais de 300). Entre as 

iniciativas presenciais, destacam-se as que reúnem de 20 a 50 participantes (três 

respostas); e apenas uma delas conseguiu a participação de mais de 50 pessoas.  

A análise dos gráficos permite inferir que, a julgar pelo número de participantes, 

as iniciativas das emendas participativas ainda mobilizam pouco o cidadão. Isso 

porque a população potencial de participantes é muito maior do que a que 

efetivamente participa: considerando os entes federativos dos parlamentares que se 

identificaram no questionário, o menos populoso, Gravataí, tem mais de 273 mil 

habitantes.  

A percepção dos próprios parlamentares vai no sentido de avaliar o número de 

participantes como baixo: esse item foi o segundo mais votado na indagação feita aos 

legisladores sobre as maiores dificuldades enfrentadas para definir as emendas ao 

orçamento através de iniciativa popular. 

Algumas hipóteses são aqui levantadas para buscar explicar o fenômeno da 

baixa participação. A primeira está relacionada justamente ao processo da 

comunicação, que precisa ser planejado e executado de maneira a facilitar o 

intercâmbio entre os atores sociais envolvidos (NOVELLI, 2006), sendo essencial sua 

inserção como etapa relevante da política participativa.  
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Quando leva em conta mecanismos de governança, a comunicação passa a 

contribuir para a promoção da cidadania e da participação, deixando de ser apenas 

um instrumento de disseminação das ações e políticas públicas (NOVELLI, 2006). Na 

maior parte dos casos, é necessária a utilização de um mix de ferramentas de 

comunicação, já que as abordagens isoladas tendem a ser menos eficientes quando 

comparadas com as estratégias de abordagens múltiplas (NOVELLI, 2006).  

A segunda hipótese diz respeito à cultura política nacional que, mesmo após 

os instrumentos participativos incluídos na Constituição de 1988, ainda faz com que 

uma parcela pequena da população opte por se engajar ativamente em assuntos 

relacionados ao Estado. Freitas, Lima e Lima (2015, p. 646) sintetizam bem a questão: 

Apesar da existência de várias iniciativas para participação política no Brasil, 
poucos são os que delas participam. Ainda que se observe, atualmente, 
movimentos nacionais e internacionais que demonstram o anseio das 
sociedades contemporâneas por transformações políticas, o uso efetivo dos 
espaços para participação e atuação nesse processo de transformações não 
se verifica de forma abrangente no país. 

Isso pode ser um reflexo da forma como o Estado teria evoluído no Brasil: 

socializando valores de distanciamento e apatia, tornando improvável a influência da 

sociedade na política (BAQUERO, 2001). Assim, a experiência política brasileira, cuja 

característica predominante é o autoritarismo, gera como consequência restrições às 

possibilidades de participação política mais efetiva (BAQUERO, 2001). 

O regime democrático, do qual se esperava grande capacidade para sanar os 

problemas herdados do período autoritário, também apresenta fatores que acabam 

por distanciar representantes e representados, como distorções no sistema de 

representação proporcional e complexidade da legislação eleitoral (MOISÉS, 2008), o 

que influencia negativamente a satisfação dos cidadãos com a democracia e 

compromete sua confiança nas instituições (MOISÉS, 2008).  

No que tange à forma como é feita a seleção dos projetos que se transformarão 

em emendas ao orçamento, identificou-se que a vontade do parlamentar tem um 

grande peso sobre as decisões tomadas. Isso porque, dos 24 parlamentares, 16 

responderam que são os participantes das iniciativas que apresentam projetos, mas 

é o parlamentar o responsável por selecioná-los. Outros sete parlamentares 

afirmaram que os participantes selecionam os projetos, mas que isso é feito a partir 

de uma lista pré-definida pelo próprio parlamentar. Somente um dos respondentes 

delega aos cidadãos a possibilidade tanto de apresentar projetos como de escolhê-
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los. Assim, embora a população tenha poder de decisão, na quase totalidade dos 

casos ele não é pleno.  

Quando apontaram as maiores dificuldades para a implementação das 

emendas participativas, os legisladores ofereceram indícios que explicam, pelo menos 

em parte, sua preferência em manter considerável influência sobre o direcionamento 

dos recursos orçamentários. Essa e outras percepções dos parlamentares 

proponentes das emendas participativas são abordadas abaixo. 

 

4.3 PERCEPÇÃO DOS LEGISLADORES SOBRE AS EMENDAS DE INICIATIVA 

POPULAR 

 

A maior parte dos parlamentares afirmou que a dependência do Poder 

Executivo para a execução das emendas é a maior dificuldade para que elas sejam 

implementadas (14 respostas). O relato de um dos vereadores respondentes da 

pesquisa transparece as implicações disso: para ele, existem grandes dificuldades 

para a execução das emendas, pois elas são apenas sugestões, de forma que o 

Executivo não cumpre ou cumpre apenas parcialmente a execução dos R$ 300 mil a 

que cada membro do Legislativo tem direito em seu município (R$ 100 mil para 

beneficiar entidades e R$ 200 mil para intervenções municipais). 

Não à toa, existe uma predileção parlamentar por uma legislação que torne 

obrigatória a execução das emendas ao orçamento. Esse tipo de emenda, chamado 

de impositiva, tem apoio de boa parte dos respondentes do questionário: em se 

tratando de emendas de iniciativa popular, foram 14 respostas favoráveis à 

impositividade, oito respostas em favor das emendas continuarem sendo autorizativas 

e duas abstenções (não soube/não desejou responder). Tal movimento, em favor da 

impositividade das emendas, tem crescido nos últimos tempos (PIOVESAN e BITTAR, 

2015; AGÊNCIA SENADO, 2019). Ademais, deve-se levar em conta que apresentar 

emendas ao orçamento é considerada a atividade mais importante ou uma das mais 

importantes no exercício do mandato por 20 dos respondentes do questionário, e que 

apenas três deles não contam com pelo menos um funcionário cujo trabalho é tratar 

exclusivamente de emendas ao orçamento (11 dos respondentes dispõem de dois ou 

mais funcionários para tal), o que evidencia o enorme interesse dos legisladores em 

participar da discussão orçamentária e de poder selecionar projetos para o 

recebimento de recursos. 
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Por isso, a dependência do Executivo é um fator fundamental para que os 

legisladores, conhecedores dos meandros da política, mantenham para si a decisão 

de direcionar os recursos orçamentários, pois caso deleguem aos cidadãos todo o 

processo decisório e as emendas por estes propostas e selecionadas não sejam 

executadas, incidirá sobre o parlamentar um custo político que não pode ser 

menosprezado. Apresentando uma lista de projetos para votação ou resguardando 

seu direito de selecionar aqueles que tenham sido aprovados pela população, o 

parlamentar tem alguma capacidade de direcionar os recursos para os projetos que 

julgue ter maior chance de implementação. 

Uma ação que poderia minimizar esse tipo de disputa entre os Poderes seria 

os parlamentares realizarem consultas aos projetos de interesse do Executivo, que 

muitas vezes já contam com estudos de viabilidade, e a estes direcionarem as 

emendas. Para Limongi e Figueiredo (2005, p. 760-761) “[...] se há intenção de ver a 

emenda executada, o parlamentar deve levar em conta as prioridades do governo, e 

os legisladores podem saber quais são essas prioridades no interior do próprio 

processo orçamentário”.  

Questionados sobre a realização de consultas prévias ao Executivo, 12 

parlamentares revelaram que não agem dessa forma antes de apresentarem 

emendas, ao passo que 10 respondentes informaram realizar consultas e dois não 

souberam ou não desejaram responder. 

No entanto, é curioso observar que, mesmo quando optam por um caminho de 

alinhamento ao Executivo, os parlamentares ainda podem enfrentar dificuldades. Na 

seção do questionário para comentários, uma deputada estadual mencionou a 

iniciativa por ela conduzida, em que os participantes selecionaram as emendas com 

base em projetos já elaborados pelo Executivo e que estivessem alinhados com as 

pautas defendidas pelo seu mandato. Apesar disso, a parlamentar não deixou de 

apontar a dependência do Executivo como a maior dificuldade para a implementação 

das emendas. 

Outra grande dificuldade para a implementação das emendas, indicada por oito 

parlamentares, está relacionada à baixa participação popular. Isso também serve 

como indício da preferência em manter o poder de decisão sobre o destino dos 

recursos. A razão é simples: sem envolvimento dos cidadãos, os parlamentares são 

menos cobrados, o que tende a diminuir a transparência e tornar inócuo o processo 
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participativo. Ademais, quanto menos pessoas participam da seleção dos projetos, 

menos ampla será a visão dos problemas a serem resolvidos.  

Um outro ponto a ser mencionado é o da falta de recursos para execução de 

todas as demandas. 17 parlamentares julgam serem insuficientes as verbas de que 

dispõem para atender às reivindicações da população, enquanto somente seis 

acreditam que os valores sejam apropriados e um parlamentar não soube/não desejou 

responder. Dada essa escassez de recursos, torna-se compreensível que os 

legisladores prefiram manter as decisões sob sua competência, o que possibilita, por 

exemplo, a escolha de projetos que gerem maior impacto em termos de pessoas 

beneficiadas, e também de ganhos políticos. 

Mas esses fenômenos percebidos pelos parlamentares - baixa participação, 

reduzida capacidade de decisão da população sobre o orçamento, e recursos 

insuficientes - podem estar ocorrendo não apenas em razão dos formatos adotados 

nas iniciativas participativas e das dificuldades inerentes ao processo orçamentário.  

Rennó e Souza (2012), investigando o orçamento participativo de Porto Alegre entre 

os anos de 1989 e 2008, identificaram categorias semelhantes como razões capazes 

de conduzir a um nível baixo de empowerment dos cidadãos: falta de organização 

popular nos movimentos de pressão política, reduzida capacidade de intervenção no 

orçamento, poucos recursos disponibilizados e poder de ação reduzido. E, à medida 

que o termo emporwerment está relacionado à inclusão das pessoas ao processo de 

tomada de decisão, permitindo-lhes acesso às estruturas políticas e às decisões 

formais (ROWLANDS, 1995), existe a necessidade de mantê-lo em níveis elevados.  

Assim, para os autores, o fortalecimento do empowerment depende do alcance 

de bons resultados, como a conclusão de obras, o que, por sua vez, nutre a 

participação popular (RENNÓ e SOUZA, 2012), formando um ciclo virtuoso entre o 

empoderamento cidadão e a execução de políticas públicas. 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES DO AUTOR SOBRE OS RESULTADOS 

 

 Já há bastante tempo, parece-me que um dos problemas com maior impacto 

na vida de toda a sociedade é a forma como tomamos decisões conjuntas, ou que 

deveriam ser conjuntas. Há décadas temos conhecimento das mazelas que precisam 

ser resolvidas e, se ainda não as enfrentamos apropriadamente, muito é em função 

da falta de um planejamento de longo prazo.  
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Ainda na década de 1980, alguns seminários foram organizados para debater 

o planejamento no Brasil e, naquele que celebrou os 25 anos do Ipea, a agenda 

apresentada continha pontos que muito se assemelham àqueles que mobilizam a 

agenda política em 2020: formulação de um plano nacional de desenvolvimento, 

discutido com a sociedade; definição do papel do Estado na implementação desse 

projeto, equilibrando as ações estatais com as do setor privado; modernização da 

Administração Pública, para melhorar a eficiência e a eficácia do governo; concepção 

de novos relacionamentos federativos; ampliação do controle da sociedade sobre o 

Estado; estabelecimento de uma convivência harmônica entre os Poderes Executivo 

e Legislativo (REZENDE, 2010). Da comparação entre o debate de 40 anos atrás e o 

que é discutido hoje, emerge a percepção de que houve tempo suficiente para que 

tivéssemos avançado e para que a agenda atual do planejamento pudesse ser outra. 

É bem verdade que o Brasil, historicamente, sofre com os efeitos de questões 

que estão além de sua capacidade de ação, como as crises econômicas 

internacionais que de tempos em tempos atingem o país, o que interfere na 

capacidade de planejamento. Mas existem pautas que atravancam sobremaneira o 

nosso desenvolvimento e que dependem exclusivamente da nossa habilidade de agir 

em conjunto: a falta de transparência da informação que deveria ser pública, 

distanciamento e comunicação precária entre os tomadores de decisões e os que por 

elas são mais afetados, as desigualdades e seus mais diversos aspectos - social, 

econômico, cultural, de oportunidades. Em última instância, nossas deliberações 

continuam surtindo efeitos inadequados por falta de governança, pois o poder de 

decidir acaba restrito a uma minúscula parcela de pessoas, que não necessariamente 

está comprometida com a resolução das questões que afetam a coletividade. 

Por isso, quando optei, em conjunto com meu orientador, professor Ivan Carlos 

Vicentin, por investigar a participação cidadã nas decisões que abarcam o destino dos 

recursos públicos que todos os anos são empreendidos via emendas ao orçamento, 

a intenção foi compreender um pouco mais o funcionamento dentro do Poder 

Legislativo de uma forma de democracia ativa, direta, que alimenta e é alimentada 

pela governança. 

Mesmo com as dificuldades em extrair informações de uma população tão 

demandada como a dos legisladores, o que restringiu a amplitude dos resultados, 

entendo que estes foram satisfatórios. As diversas iniciativas participativas 

identificadas revelaram um fenômeno não isolado de incentivo ao envolvimento 
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cidadão em decisões relevantes dos membros do Poder Legislativo. Ao início da 

pesquisa, a única iniciativa que conhecia sobre emendas participativas era a do 

Orçamento Legislativo Participativo, em Florianópolis. Ao final da pesquisa, foi 

possível mostrar que existe uma movimentação para a adaptação do orçamento 

participativo em todas as esferas do Legislativo, e que independe de posição 

ideológica (apesar do predomínio dos partidos à esquerda do espectro político). 

Ainda que de forma embrionária, pôde-se compreender mais a fundo como 

decisões que dizem respeito às emendas ao orçamento são tomadas, e a relação que 

possuem com atores tão diversos como o Poder Legislativo e os parlamentares, o 

Poder Executivo e o cidadão.  

A pesquisa demonstra, enfim, que é possível trazer o cidadão para o centro do 

debate e transformá-lo em protagonista. Por isso, acredito que, servindo as iniciativas 

identificadas como difusoras da boa governança, a pesquisa atendeu ao seu 

propósito. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Desde a democratização, a participação política no Brasil tem crescido de 

forma constante (AVRITZER, 2011). A promulgação da Constituição de 1988 criou os 

alicerces para a institucionalidade participativa que abrange conselhos, orçamentos 

participativos, planos diretores municipais e outras formas de participação 

(AVRITZER, 2009, apud AVRITZER, 2011).  

Em um cenário assim, de proliferação de iniciativas participativas, inúmeros 

estudos foram e são conduzidos no sentido de aprofundar o conhecimento empírico 

acerca do funcionamento das instituições participativas. Como mote para esta 

pesquisa de mestrado, optou-se pelo embrenhamento em um tema ainda pouco 

explorado pela literatura: a participação social no processo de emendar o orçamento 

público. A ciência de que parlamentares estão conduzindo iniciativas nesse sentido, 

como no caso do Orçamento Legislativo Participativo, em Florianópolis, levou ao 

questionamento sobre as formas empreendidas por legisladores para oportunizar à 

sociedade que participe desta etapa de emendar o orçamento do Estado. 

Para começar a preencher esta lacuna nos estudos orçamentários, identificada 

por meio de uma revisão da literatura em algumas das principais bases científicas de 

dados, o contato com uma considerável amostra dos parlamentares brasileiros - 

atuantes nas três esferas governamentais - foi escolhido como o caminho a ser 

trilhado. O envio de um questionário pareceu ser a maneira mais simples, porém 

efetiva, de se levantar dados junto ao grande contingente de indivíduos.  

As respostas obtidas permitiram explorar cada um dos objetivos específicos 

propostos: o tópico 4.1 atendeu ao primeiro deles, identificando legisladores que 

apresentam emendas ao orçamento público a partir de práticas relacionadas à 

participação popular. No tópico 4.2 foram identificados os meios utilizados para a 

definição das emendas de iniciativa popular ao orçamento, conforme proposto no 

segundo objetivo específico. O terceiro objetivo específico, que versa sobre a 

percepção dos legisladores, foi abordado no tópico 4.3. Por fim, o relatório que busca 

concatenar as práticas encontradas de orçamentos participativos do Legislativo - o 

quarto objetivo específico - foi elaborado e está disponível no Apêndice C. 

A análise das respostas obtidas através do questionário possibilitou apresentar 

como resultado desta pesquisa um panorama inicial das práticas participativas que os 

legisladores brasileiros usam para apresentar emendas aos orçamentos públicos. 
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Trata-se de um quadro inicial por não haver possibilidade de aqui se falar em dados 

estatisticamente representativos. Assim, o objetivo geral, de elaborar um panorama 

das práticas participativas utilizadas pelos legisladores brasileiros na definição de 

emendas aos orçamentos públicos, foi em parte atendido: o inicialmente proposto foi 

alcançado, apesar de não ter sido na proporção ansiada. 

Como contribuições da pesquisa, destaca-se, em primeiro lugar, a exploração 

de um tema para o qual não foram encontrados estudos semelhantes. Isso demonstra 

que, mesmo já tendo suscitado muitos trabalhos científicos, o orçamento participativo 

ainda está longe de esgotar seu potencial como objeto de pesquisa. A adaptação do 

OP para utilização na deliberação das emendas orçamentárias confirma sua 

dinamicidade como uma das instituições participativas mais exitosas. 

Este estudo observou que, dentre as iniciativas descobertas, a maioria dos 

legisladores tem optado por utilizar a Internet para incentivar a população a decidir 

quais serão os projetos beneficiados com as emendas. Isso, ao mesmo tempo em que 

legitima o poder da tecnologia como instrumento incentivador da democracia, também 

significa que, em um país com grandes desigualdades de acesso à Internet como o 

Brasil, parte das pessoas é totalmente excluída do debate. 

Ademais, a pesquisa permitiu constatar que, mesmo com a participação social 

sendo incentivada, a decisão final sobre o projeto contemplado com uma emenda, em 

quase todos os casos, é do parlamentar. Mas, como a pesquisa também apontou, 

empecilhos para a execução das emendas como a dependência da boa vontade do 

Executivo e a baixa participação popular justificam a preferência dos legisladores em 

manter o poder de decisão, por mais que isso implique em uma diminuição do 

empowerment social, visto como vital para uma mobilização perene. 

O destaque dado aos parlamentares, não apenas como principal fonte dos 

dados, mas como responsáveis por fomentar a participação na seara das emendas 

orçamentárias, também merece ser elencado como uma das contribuições da 

pesquisa. O noticiário majoritariamente negativo que atinge a classe política nacional 

muitas vezes afasta do público o bom trabalho que é por ela realizado. De um lado, 

isso gera à sociedade um forte sentimento de antipolítica, que enfraquece a 

democracia. De outro, desincentiva iniciativas inovadoras entre políticos, pois elas 

acabam sendo minimizadas. Nesse sentido, a pesquisa atua em favor do debate 

construtivo e traz os legisladores para o centro da discussão, como ocorreu com a 
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elaboração do relatório, construído em conjunto com um dos vereadores do OLP 

florianopolitano.  

O relatório é a contribuição prática trazida pela pesquisa. Sua função foi 

registrar as ações identificadas, sistematizando-as e tornando-as acessíveis a todos. 

Ao conhecer o funcionamento das emendas participativas transcritas no relatório, a 

sociedade civil pode passar a cobrar de seus representantes sua institucionalização. 

Os parlamentares que ainda não fazem uso desse tipo de mecanismo podem ter no 

relatório uma base para avaliar a implementação das emendas participativas. O 

desejo é incitar, de alguma forma, a adoção de alternativas como a que propõe 

Carvalho (2018, p. 185), de “[...] construção de candidaturas que dialoguem com as 

demandas concretas dos que ainda sofrem, em todo o mundo, as consequências da 

crise econômica e das desigualdades crescentes”. Para a autora, abrir a política 

institucional à participação efetiva da sociedade é o primeiro passo a ser dado 

(CARVALHO, 2018). 

Por fim, a construção deste estudo permite concluir que o orçamento 

participativo tem forte potencial para se transformar em um mecanismo de ação do 

Poder Legislativo. Apesar de desafios como a inclusão de todos os cidadãos 

interessados em participar, a dependência do Poder Executivo, e a necessidade de 

mobilização popular constante, a utilização do OP contribui para o estreitamento de 

laços entre representantes e representados e possibilita a estes uma ampliação da 

capacidade de ação política dentro do debate sobre a utilização dos recursos públicos, 

responsáveis, em última análise, por toda atividade estatal. 

 

5.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 A utilização de questionário foi, ao mesmo tempo, a solução e o principal 

obstáculo para alcançar resultados satisfatórios à pesquisa. Representou a solução 

porque, após a tentativa por intermédio da Lei de Acesso à Informação, não se 

vislumbrou outro meio plausível para a realização da pesquisa. Foi o principal 

obstáculo por ser um instrumento que transfere a terceiros um dos pontos cruciais de 

todo o estudo. 

 A dependência das respostas dos parlamentares constitui-se, assim, como a 

grande limitação da pesquisa, pois teve reflexos diretos no alcance do objetivo geral, 

de elaborar um panorama das práticas participativas utilizadas pelos legisladores 
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brasileiros na definição de emendas aos orçamentos públicos. Em função do baixo 

retorno aos convites para participação da pesquisa, tal panorama não teve a 

envergadura desejada. 

 Convém mencionar também a grande quantidade de respostas anônimas. 

Apesar de não comprometer a pesquisa e do entendimento de que era necessário 

oferecer essa opção aos parlamentares, as respostas anônimas restringiram a 

identificação de parte dos respondentes.  

 

5.2 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Baseados nesta pesquisa, estudos futuros podem buscar ampliar o panorama 

das práticas participativas que os legisladores brasileiros usam para apresentar 

emendas aos orçamentos públicos. Isso pode ser feito com investigações locais, que 

facilitem a obtenção dos dados junto aos parlamentares.  

Além disso, visando conhecer a quem as emendas mobilizam, e levando em 

conta que uma democracia de fato só existe quando uma variedade considerável de 

representantes de diversos grupos políticos e estratos sociais da população participa 

do processo de tomada de decisões (BARBER, 1984 apud FREITAS, LIMA e LIMA, 

2015), pode-se realizar um estudo do perfil dos cidadãos que participam das emendas 

participativas e compará-lo com o dos participantes de outras formas de orçamento 

participativo. 

Ainda, seria interessante analisar as iniciativas de emendas participativas 

considerando o aspecto para o qual Lavalle (2011) e outros autores têm chamado a 

atenção: a existência de um descompasso entre a riqueza das experiências 

participativas e o conhecimento precário que detemos sobre seus efeitos. Conhecer 

os efeitos das experiências de emendas participativas, isto é, seus impactos sobre a 

composição e a distribuição do orçamento - e, portanto, sobre o fundo público - pode 

contribuir com o debate da efetividade da participação enquanto meio para alocação 

de recursos públicos.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Olá!  
 
Obrigado por contribuir com sua relevante experiência legislativa e aceitar responder a este 
questionário. Suas respostas auxiliarão na elaboração de um relatório técnico com as melhores práticas 
sobre orçamentos participativos do Legislativo!  
 
O preenchimento do questionário é rápido e leva de 5 a 10 minutos. 
 
Pergunta para que o parlamentar escolha se deseja responder a pesquisa anonimamente. 
1. Deseja identificar o(a) parlamentar ou responder a pesquisa anonimamente? 
( ) Desejo identificar o(a) parlamentar. 
( ) Desejo responder a pesquisa anonimamente. 
 

Cenário 1 - Caso a resposta à pergunta anterior tenha sido a letra “a” 
 

Seção 1. Perguntas para identificação e obtenção de informações como nome, unidade 
federativa, sexo, cor ou raça/etnia, faixa etária, escolaridade e partido do(a) parlamentar 
respondente. 
 
1. Por favor, escreva o nome do(a) parlamentar para o(a) qual está respondendo esta pesquisa. 
 
2. Por favor, selecione a unidade federativa em que o(a) parlamentar foi eleito(a). 
 
3. Sexo do(a) parlamentar: 
( ) Feminino  ( ) Masculino 
 
4. Selecione a cor ou raça/etnia do(a) parlamentar, considerando a classificação utilizada pelo IBGE. 
( ) Cor amarela  ( ) Cor branca  ( ) Cor parda  ( ) Cor preta  
( ) Raça/etnia indígena 
  
5. Selecione a faixa etária do(a) parlamentar. 
( ) De 18 a 20 anos  ( ) De 21 a 24 anos ( ) De 25 a 35 anos   
( ) De 36 a 50 anos ( ) Mais de 50 anos 
 
6. Selecione a escolaridade do(a) parlamentar. 
( ) Sem instrução   
( ) Ensino fundamental ou equivalente  
( ) Ensino médio ou equivalente  
( ) Ensino superior ou equivalente 
( ) Pós-graduação 
 
7. Selecione o partido do(a) parlamentar. 

 
Seção 2. Identificação dos(as) parlamentares que apresentam emendas ao orçamento público a 
partir de práticas relacionadas à participação popular. 
 
- Parlamentares brasileiros(as) têm adotado emendas de iniciativa popular como forma de orçamento 
participativo. Nesse modelo, a população seleciona de maneira participativa os projetos que serão 
apresentados pelos(as) parlamentares como emendas ao orçamento público. O(A) parlamentar permite 
que a população selecione, de alguma forma, os projetos que serão contemplados com emendas ao 
orçamento público? 
 
a) Sim, o modelo de emendas de iniciativa popular ao orçamento público é adotado pelo(a) parlamentar.  
b) O modelo de emendas de iniciativa popular ao orçamento público foi adotado em alguns anos, mas 
foi abandonado.  
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c) Não, o modelo de emendas de iniciativa popular ao orçamento público não é adotado pelo(a) 
parlamentar, mas são utilizados outros modelos participativos para selecionar as emendas ao 
orçamento público.  
d) Não são utilizados modelos participativos para selecionar as emendas que são apresentadas ao 
orçamento público.  
e) Não sabe/não deseja responder.
 
Seção 3. Identificação dos meios utilizados 
para a definição das emendas de iniciativa 
popular ao orçamento. 
 
Resposta “a” na pergunta da Seção 2 
 
Sobre o nome e o método utilizados 
- A iniciativa de seleção participativa das 
emendas tem nome? 
a) Sim. Qual? 
b) Não. 
 
- Qual método o(a) parlamentar utiliza como 
instrumento participativo para que a população 
selecione os projetos que serão contemplados 
com emendas ao orçamento público? 
a) Plenárias presenciais abertas à participação 
popular. 
b) Aplicativos para celular/Página oficial do(a) 
parlamentar na Internet/Redes sociais. 
 
Resposta “a” na pergunta anterior 
 
Sobre os prazos do processo 
- Quantas plenárias são realizadas até que as 
emendas de iniciativa popular sejam definidas? 
a) Uma. 
b) Duas. 
c) Três ou mais. 
d) Não sabe/não deseja responder. 
 
- Qual é o prazo para que todo o processo seja 
realizado (desde a divulgação e a realização 
das plenárias até a definição dos projetos 
selecionados)? 
a) Até duas semanas. 
b) Mais de duas semanas até um mês. 
c) Mais de um mês até dois meses. 
d) Mais de dois meses. 
e) Não sabe/não deseja responder. 
 
Sobre a forma como a população é chamada ao 
debate 
- Como é feita a divulgação para que a 
população participe das plenárias? 
( ) Pela Internet (Redes sociais/Site do(a) 
parlamentar/Lista de e-mails etc.).  
 
( ) Pelo rádio. 
( ) Pela televisão. 
( ) Com a colaboração da própria população 
(líderes comunitários etc.). 
( ) Outros meios. 

( ) Não sabe/não deseja responder. 
 
Sobre a participação nas plenárias e sua 
condução 
- Em média, quantas pessoas participam das 
plenárias? 
a) Menos de 20. 
b) De 20 a 50. 
c) Mais de 50. 
d) Não sabe/não deseja responder. 
 
- Em geral, quem conduz as plenárias? 
a) O(A) parlamentar. 
b) A assessoria do(a) parlamentar. 
c) Uma pessoa sem ligação direta com o(a) 
parlamentar (líder comunitário, por exemplo).  
d) Não sabe/não deseja responder. 
 
Sobre a seleção dos projetos 
- Como os participantes das plenárias 
selecionam os projetos que serão 
contemplados com emendas ao orçamento?  
a) Os participantes votam em uma lista de 
projetos pré-definida pelo(a) parlamentar. 
b) Os participantes apresentam projetos e 
votam para selecionar os que serão 
contemplados com emendas. 
c) Os participantes apresentam projetos e o(a) 
parlamentar seleciona os que serão 
contemplados com emendas. 
d) Não sabe/não deseja responder. 
 
- Como o(a) parlamentar procede quanto à 
verificação da viabilidade dos projetos que 
serão contemplados com emendas ao 
orçamento?  
a) São feitas consultas ao Poder Executivo, que 
informa sobre a viabilidade do projeto antes da 
apresentação da emenda ao orçamento. 
b) Não são feitas consultas ao Poder Executivo 
antes da apresentação da emenda ao 
orçamento. 
c) Não sabe/não deseja responder. 
 
Sobre o retorno dado à população acerca da 
execução dos projetos 
- Como a população é informada sobre a 
execução dos projetos selecionados? 
( ) Pela Internet (Redes sociais/Site do(a) 
parlamentar/Lista de e-mails etc.). 
( ) Pelo rádio. 
( ) Pela televisão. 
( ) Com a realização de novas plenárias. 
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( ) A população não é informada sobre a 
execução dos projetos selecionados. 
( ) Outros meios. 
( ) Não sabe/não deseja responder. 
 
Sobre registros das plenárias 
- Existem registros das plenárias? 
a) Sim. 
b) Não. 
c) Não sabe/não deseja responder. 
 
Resposta “a” na pergunta anterior passa às 
perguntas abaixo antes de seguir para a Seção 
4 
 
- Quais registros? 
( ) Atas. 
( ) Vídeos. 
( ) Áudios. 
( ) Não sabe/não deseja responder. 
 
- Os registros estão disponíveis para consulta? 
a) Sim. 
b) Não. 
c) Não sabe/não deseja responder. 
 
Resposta “b” na segunda pergunta da Seção 3 
 
Sobre os prazos do processo 
- Qual é o prazo para que todo o processo seja 
realizado (desde a divulgação e a realização da 
iniciativa até a definição dos projetos 
selecionados)? 
a) Até duas semanas. 
b) Mais de duas semanas até um mês. 
c) Mais de um mês até dois meses. 
d) Mais de dois meses. 
e) Não sabe/ não deseja responder. 
 
Sobre a forma como a população é chamada ao 
debate 
- Como é feita a divulgação para que a 
população participe da iniciativa? 
( ) Pela Internet (Redes sociais/Site do(a) 
parlamentar/Lista de e-mails etc.).  
( ) Pelo rádio. 
( ) Pela televisão. 
( ) Com a colaboração da própria população 
(líderes comunitários etc.). 
( ) Outros meios. 
( ) Não sabe/não deseja responder. 
 
Sobre a participação na iniciativa e sua 
condução 
- Em média, quantas pessoas aderem à 
iniciativa? 
a) Menos de 100. 
b) De 100 a 300. 
c) Mais de 300. 
d) Não sabe/não deseja responder. 

 
Sobre a seleção dos projetos  
- Como os participantes da iniciativa 
selecionam os projetos que serão 
contemplados com emendas ao orçamento? 
a) Os participantes votam em uma lista de 
projetos pré-definida pelo(a) parlamentar. 
b) Os participantes apresentam projetos e 
votam para selecionar os que serão 
contemplados com emendas. 
c) Os participantes apresentam projetos e o(a) 
parlamentar seleciona os que serão 
contemplados com emendas. 
d) Não sabe/não deseja responder. 
 
- Como o(a) parlamentar procede quanto à 
verificação da viabilidade dos projetos que 
serão contemplados com emendas ao 
orçamento? 
a) São feitas consultas ao Poder Executivo, que 
informa sobre a viabilidade do projeto antes da 
apresentação da emenda ao orçamento. 
b) Não são feitas consultas ao Poder Executivo 
antes da apresentação da emenda ao 
orçamento. 
c) Não sabe/não deseja responder. 
 
Sobre o retorno dado à população acerca da 
execução dos projetos 
- Como a população é informada sobre a 
execução dos projetos selecionados? 
( ) Pela Internet (Redes sociais/Site do(a) 
parlamentar/Lista de e-mails etc.). 
( ) Pelo rádio. 
( ) Pela televisão. 
( ) A população não é informada sobre a 
execução dos projetos selecionados. 
( ) Outros meios. 
( ) Não sabe/não deseja responder. 
 
Seção 4. Percepção dos(as) parlamentares 
proponentes das emendas de iniciativa 
popular. 
 
Sobre a execução das emendas 
- Em relação aos prazos para execução, as 
emendas de iniciativa popular: 
a) São executadas mais rapidamente do que as 
emendas que não têm caráter participativo. 
b) São executadas mais lentamente do que as 
emendas que não têm caráter participativo. 
c) Os prazos são os mesmos 
independentemente da participação popular na 
seleção das emendas. 
d) Não sabe/não deseja responder. 
 
Sobre as dificuldades do processo 
- Quais as maiores dificuldades que o(a) 
parlamentar enfrenta ao definir as emendas ao 
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orçamento através do modelo de emendas de 
iniciativa popular?  
( ) Pouca participação popular. 
( ) A execução das emendas depende da 
vontade do Poder Executivo. 
( ) Os projetos selecionados pela população 
são de difícil execução (exigem licitação, por 
exemplo). 
( ) Outras dificuldades. 
( ) Não sabe/não deseja responder. 
 
Visão do(a) parlamentar sobre o papel 
legislativo na aprovação da peça orçamentária 
- As emendas de iniciativa popular ao 
orçamento devem ter caráter: 
a) Autorizativo. 
b) Impositivo. 
c) Não sabe/não deseja responder. 
 
- As emendas ao orçamento, independente se 
são de iniciativa popular ou não, devem ter 
caráter: 
a) Autorizativo. 
b) Impositivo. 
c) Não sabe/não deseja responder. 
 
- A peça orçamentária como um todo deve ter 
caráter: 
a) Autorizativo. 
b) Impositivo. 
c) Não sabe/não deseja responder. 
 
- Apresentar emendas ao orçamento é 
considerada pelo(a) parlamentar:  
a) A sua atividade mais importante. 
b) Uma das suas atividades mais relevantes, 
mas não a mais importante. 
c) Não é uma atividade importante. 
d) Não sabe/não deseja responder. 
 
- De quantos funcionários o(a) parlamentar 
dispõe para tratar exclusivamente de emendas 
ao orçamento público?  
a) Nenhum. 
b) Um. 
c) Dois ou mais. 
d) Não sabe/não deseja responder. 
 
- O valor das emendas ao orçamento às quais 
o(a) parlamentar tem direito:  
a) É suficiente para atender às reivindicações 
da população. 
b) Não é suficiente para atender às 
reivindicações da população. 
c) Não sabe/não deseja responder. 
 
- Espaço reservado para comentários e 
observações. 
 

- Deseja receber informações sobre esta 
pesquisa? 
a) Sim. 
b) Não. 
 
- Caso deseje informar um endereço de e-mail 
para contato, por favor, escreva abaixo. 
 
Cenário 2 - Caso a resposta à pergunta da 
Seção 2 tenha sido a letra “b” 
 
Seção 3. Identificação dos meios utilizados 
para a definição das emendas de iniciativa 
popular ao orçamento. 
 
Resposta “b” na pergunta da Seção 2 
 
Sobre o nome e o método utilizados 
- A iniciativa de seleção participativa das 
emendas tinha nome? 
a) Sim. Qual? 
b) Não.  
 
- Qual método o(a) parlamentar utilizava como 
instrumento participativo para que a população 
selecionasse os projetos que eram 
contemplados com emendas ao orçamento 
público? 
a) Plenárias presenciais abertas à participação 
popular. 
b) Aplicativos para celular/Página oficial do(a) 
parlamentar na Internet/Redes sociais. 
 
Resposta “a” na pergunta anterior 
 
Sobre os prazos do processo 
- Quantas plenárias eram realizadas até que as 
emendas de iniciativa popular fossem 
definidas? 
a) Uma. 
b) Duas. 
c) Três ou mais. 
d) Não sabe/não deseja responder. 
 
- Qual era o prazo para que todo o processo 
fosse realizado (desde a divulgação e a 
realização das plenárias até a definição dos 
projetos selecionados)? 
a) Até duas semanas. 
b) Mais de duas semanas até um mês. 
c) Mais de um mês até dois meses. 
d) Mais de dois meses. 
e) Não sabe/não deseja responder. 
 
Sobre a forma como a população era chamada 
ao debate 
- Como era feita a divulgação para que a 
população participasse das plenárias? 
( ) Pela Internet (Redes sociais/Site do(a) 
parlamentar/Lista de e-mails etc.). 
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( ) Pelo rádio. 
( ) Pela televisão. 
( ) Com a colaboração da própria população 
(líderes comunitários etc.). 
( ) Outros meios. 
( ) Não sabe/não deseja responder. 
 
Sobre a participação nas plenárias e sua 
condução 
- Em média, quantas pessoas participavam das 
plenárias? 
a) Menos de 20. 
b) De 20 a 50. 
c) Mais de 50. 
d) Não sabe/não deseja responder. 
 
- Em geral, quem conduzia as plenárias? 
a) O(A) parlamentar. 
b) A assessoria do(a) parlamentar. 
c) Uma pessoa sem ligação direta com o(a) 
parlamentar (líder comunitário, por exemplo). 
d) Não sabe/não deseja responder. 
 
Sobre a seleção dos projetos 
- Como os participantes das plenárias 
selecionavam os projetos que eram 
contemplados com emendas ao orçamento? 
a) Os participantes votavam em uma lista de 
projetos pré-definida pelo(a) parlamentar. 
b) Os participantes apresentavam projetos e 
votavam para selecionar os que eram 
contemplados com emendas. 
c) Os participantes apresentavam projetos e 
o(a) parlamentar selecionava os que eram 
contemplados com emendas. 
c) Não sabe/não deseja responder. 
 
- Como o(a) parlamentar procedia quanto à 
verificação da viabilidade dos projetos que 
eram contemplados com emendas ao 
orçamento? 
a) Eram feitas consultas ao Poder Executivo, 
que informava sobre a viabilidade do projeto 
antes da apresentação da emenda ao 
orçamento. 
b) Não eram feitas consultas ao Poder 
Executivo antes da apresentação da emenda 
ao orçamento. 
c) Não sabe/não deseja responder. 
 
Sobre o retorno dado à população acerca da 
execução dos projetos 
- Como a população era informada sobre a 
execução dos projetos selecionados? 
( ) Pela Internet (Redes sociais/Site do(a) 
parlamentar/Lista de e-mails etc.). 
( ) Pelo rádio. 
( ) Pela televisão. 
( ) Com a realização de novas plenárias. 

( ) A população não era informada sobre a 
execução dos projetos selecionados. 
( ) Outros meios. 
( ) Não sabe/não deseja responder. 
 
Sobre registros das plenárias 
- Existem registros das plenárias? 
a) Sim. 
b) Não. 
c) Não sabe/não deseja responder. 
 
Resposta “a” na pergunta anterior passa às 
perguntas abaixo antes de seguir para a Seção 
4 
 
- Quais registros? 
a) Atas. 
b) Vídeos. 
c) Áudios. 
d) Não sabe/não deseja responder. 
 
- Os registros estão disponíveis para consulta? 
a) Sim. 
b) Não. 
c) Não sabe/não deseja responder. 
 
Resposta “b” na segunda pergunta da Seção 3 
 
Sobre os prazos do processo 
- Qual era o prazo para que todo o processo 
fosse realizado (desde a divulgação e a 
realização da iniciativa até a definição dos 
projetos selecionados)? 
a) Até duas semanas. 
b) Mais de duas semanas até um mês. 
c) Mais de um mês até dois meses. 
d) Mais de dois meses. 
e) Não sabe/ não deseja responder. 
 
Sobre a forma como a população era chamada 
ao debate 
- Como era feita a divulgação para que a 
população participasse da iniciativa? 
( ) Pela Internet (Redes sociais/Site do(a) 
parlamentar/Lista de e-mails etc.).  
( ) Pelo rádio. 
( ) Pela televisão. 
( ) Com a colaboração da própria população 
(líderes comunitários etc.). 
( ) Outros meios. 
( ) Não sabe/não deseja responder. 
 
Sobre a participação na iniciativa e sua 
condução 
- Em média, quantas pessoas aderiam à 
iniciativa? 
a) Menos de 100. 
b) De 100 a 300. 
c) Mais de 300. 
d) Não sabe/não deseja responder. 
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Sobre a seleção dos projetos  
- Como os participantes da iniciativa 
selecionavam os projetos que eram 
contemplados com emendas ao orçamento? 
a) Os participantes votavam em uma lista de 
projetos pré-definida pelo(a) parlamentar. 
b) Os participantes apresentavam projetos e 
votavam para selecionar os que eram 
contemplados com emendas. 
c) Os participantes apresentavam projetos e 
o(a) parlamentar selecionava os que eram 
contemplados com emendas. 
d) Não sabe/não deseja responder. 
 
- Como o(a) parlamentar procedia quanto à 
verificação da viabilidade dos projetos que 
eram contemplados com emendas ao 
orçamento? 
a) Eram feitas consultas ao Poder Executivo, 
que informava sobre a viabilidade do projeto 
antes da apresentação da emenda ao 
orçamento. 
b) Não eram feitas consultas ao Poder 
Executivo antes da apresentação da emenda 
ao orçamento. 
c) Não sabe/não deseja responder. 
 
Sobre o retorno dado à população acerca da 
execução dos projetos 
- Como a população era informada sobre a 
execução dos projetos selecionados? 
( ) Pela Internet (Redes sociais/Site do(a) 
parlamentar/Lista de e-mails etc.). 
( ) Pelo rádio. 
( ) Pela televisão. 
( ) A população não era informada sobre a 
execução dos projetos selecionados. 
( ) Outros meios. 
( ) Não sabe/não deseja responder. 
 
Seção 4. Percepção dos(as) parlamentares 
proponentes das emendas de iniciativa 
popular. 
 
Sobre a execução das emendas 
- Em relação aos prazos para execução, as 
emendas de iniciativa popular: 
a) Eram executadas mais rapidamente do que 
as emendas que não tinham caráter 
participativo. 
b) Eram executadas mais lentamente do que as 
emendas que não tinham caráter participativo. 
c) Os prazos eram os mesmos 
independentemente da participação popular na 
seleção das emendas. 
d) Não sabe/não deseja responder. 
 
Sobre as dificuldades do processo 

- Quais as maiores dificuldades que o(a) 
parlamentar enfrentou ao definir as emendas 
ao orçamento através do modelo de emendas 
de iniciativa popular? 
( ) Pouca participação popular. 
( ) A execução das emendas dependia da 
vontade do Poder Executivo. 
( ) Os projetos selecionados pela população 
eram de difícil execução (exigiam licitação, por 
exemplo). 
( ) Outras dificuldades. 
( ) Não sabe/não deseja responder. 
 
Visão do(a) parlamentar sobre o papel 
legislativo na aprovação da peça orçamentária 
- As emendas de iniciativa popular ao 
orçamento devem ter caráter: 
a) Autorizativo. 
b) Impositivo. 
c) Não sabe/não deseja responder. 
 
- As emendas ao orçamento, independente se 
são de iniciativa popular ou não, devem ter 
caráter: 
a) Autorizativo. 
b) Impositivo. 
c) Não sabe/não deseja responder. 
 
- A peça orçamentária como um todo deve ter 
caráter: 
a) Autorizativo. 
b) Impositivo. 
c) Não sabe/não deseja responder. 
 
- Apresentar emendas ao orçamento é 
considerada pelo(a) parlamentar: 
a) A sua atividade mais importante. 
b) Uma das suas atividades mais relevantes, 
mas não a mais importante. 
c) Não é uma atividade importante. 
d) Não sabe/não deseja responder. 
 
- De quantos funcionários o(a) parlamentar 
dispõe atualmente para tratar exclusivamente 
de emendas ao orçamento público? 
a) Nenhum. 
b) Um. 
c) Dois ou mais. 
d) Não sabe/não deseja responder. 
 
- O valor das emendas ao orçamento às quais 
o(a) parlamentar tem direito atualmente: 
a) É suficiente para atender às reivindicações 
da população. 
b) Não é suficiente para atender às 
reivindicações da população. 
c) Não sabe/não deseja responder. 
 
Razões para ter abandonado a prática 
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- O que levou o(a) parlamentar a abandonar a 
prática das emendas de iniciativa popular? 
 
- Espaço reservado para comentários e 
observações. 
 
- Deseja receber informações sobre esta 
pesquisa? 
a) Sim. 
b) Não. 
 
- Caso deseje informar um endereço de e-mail 
para contato, por favor, escreva abaixo. 
 
Cenário 3 - Caso a resposta à pergunta da 
Seção 2 tenha sido a letra “c” 
 
Seção 3. Identificação de outros modelos 
participativos utilizados na definição de 
emendas ao orçamento público 
 
Resposta “c” na pergunta da Seção 2. 
 
- Por favor, descreva brevemente o modelo 
participativo utilizado pelo(a) parlamentar para 
selecionar as emendas ao orçamento público. 
 
- Espaço reservado para comentários e 
observações. 
 
- Deseja receber informações sobre esta 
pesquisa? 
a) Sim. 
b) Não. 
 
- Caso deseje informar um endereço de e-mail 
para contato, por favor, escreva abaixo. 
 
Cenário 4 - Caso a resposta à pergunta da 
Seção 2 tenha sido a letra “d” ou a letra “e” 
 
Seção 3. Possíveis razões para a não 
utilização das emendas de iniciativa 
popular. 
 
Resposta “d” ou “e” na pergunta da Seção 2 
 
- O(A) parlamentar conhece o modelo de 
emendas de iniciativa popular? 
a) Sim, mas optou por não utilizá-lo por 
considerar sua implementação difícil. 
b) Sim, mas optou por não utilizá-lo por 
considerar que não seja um bom modelo para 
definição das emendas ao orçamento público. 
c) Não, mas esta pesquisa pode servir como 
incentivo para a adoção das emendas de 
iniciativa popular. 
d) Não, e esta pesquisa não servirá como 
incentivo para a adoção das emendas de 
iniciativa popular. 

e) Não sabe/não deseja responder. 
 
Resposta “a” na pergunta anterior 
 
- Quais são as maiores dificuldades para a 
implementação do modelo de emendas de 
iniciativa popular? 
( ) Pouca participação popular. 
( ) A execução das emendas depende da 
vontade do Poder Executivo. 
( ) Os projetos selecionados pela população 
podem ser de difícil execução (exigirem 
licitação, por exemplo). 
( ) Outras dificuldades. 
( ) Não sabe/não deseja responder 
 
- Espaço reservado para comentários e 
observações. 
 
- Deseja receber informações sobre esta 
pesquisa? 
a) Sim. 
b) Não. 
 
- Caso deseje informar um endereço de e-mail 
para contato, por favor, escreva abaixo. 
 
Resposta “b” na primeira pergunta da Seção 3 
 
- Para ser considerado bom, um modelo para 
definir as emendas ao orçamento público: 
( ) Deve ter participação popular, mas é tarefa 
do(a) parlamentar selecionar os projetos que 
serão contemplados com emendas ao 
orçamento público. 
( ) Não deve ter participação popular, pois esse 
é um papel a ser desempenhado 
exclusivamente por parlamentares. 
( ) Deve ter participação do Poder Executivo, 
cujo papel é elaborar um portfólio de projetos 
possíveis de serem contemplados com 
emendas, para que exista garantia de 
execução. 
( ) Deve ter participação do Poder Executivo, 
cujo papel é apenas executar as emendas 
definidas pelos(as) parlamentares. 
( ) Outra opção. Qual? 
( ) Não sabe/não deseja responder. 
 
- Espaço reservado para comentários e 
observações. 
  
- Deseja receber informações sobre esta 
pesquisa? 
a) Sim. 
b) Não. 
 
- Caso deseje informar um endereço de e-mail 
para contato, por favor, escreva abaixo. 
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Resposta “c”, “d” ou “e” na primeira pergunta da 
Seção 3 
 
- Deseja receber informações sobre esta 
pesquisa? 
a) Sim. 
b) Não. 
 
- Caso deseje informar um endereço de e-mail 
para contato, por favor, escreva abaixo.
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APÊNDICE B - E-MAIL ENVIADO AOS PARLAMENTARES 
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APÊNDICE C - RELATÓRIO DAS PRÁTICAS PARTICIPATIVAS UTILIZADAS 

PARA DEFINIÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO PÚBLICO 
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