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LOCHAGIN, G. L. A Flexibilidade da Execução Orçamentária. 2012. 169 p. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2012. 

A flexibilidade da execução do orçamento exige que diversos instrumentos sejam 

utilizados, os quais não são homogêneos no que se refere à participação do Poder 

Legislativo. Em algumas situações, este necessita se manifestar prévia e especificamente, 

aprovando créditos suplementares que estão fora das margens de remanejamento, créditos 

especiais e transferências. Em outros casos, a decisão do parlamento é enfraquecida, como 

nos créditos suplementares abertos nos limites das margens de remanejamento ou nos 

créditos extraordinários. Nos primeiros, a autorização parlamentar é concedida 

anteriormente à necessidade de suplementação, de forma genérica. Nos segundos, a abertura 

dá-se por medida provisória, nem sempre se cumprindo o requisito da imprevisibilidade. É, 

porém, nos casos em que o Poder Executivo promove o contingenciamento de recursos que 

o controle exercido pelo Legislativo se mostra mais tênue. Justificam-no algumas 

concepções predominantes sobre o orçamento. De um lado, a divisão do ciclo orçamentário 

em fases distribuídas com exclusividade entre Executivo e Legislativo, em que o governo 

elabora e executa o orçamento, ao passo que o parlamento o aprova e controla sua 

execução, pode dar a entender que as decisões que necessitam ser tomadas na fase de 

execução orçamentária competem exclusivamente ao Poder Executivo. De outro lado, é 

dominante a ideia de que a natureza jurídica do orçamento é a de uma lei meramente formal 

da qual não se podem extrair obrigações positivas ao governo para determinar o gasto até o 

teto das dotações. Estas noções têm suas origens em momentos históricos e situações 

constitucionais distintos e não mais prevalecem diante das funções orçamentárias do 

parlamento, a quem compete aprovar a lei e decidir a propósito de políticas, que 

subordinam a atividade administrativa de execução. Diante disso, o orçamento impositivo 

se mostra uma forma possível de melhorar o cumprimento da vontade parlamentar e 

aprimorar o planejamento, embora encontre dificuldades de implementação.   
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

LOCHAGIN, G. L. Die Flexibilität des Haushaltsvollzuges. 2012. 169 p. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

Die Flexibilität des Haushaltsvollzuges setzt die Anwendung vielfältiger Instrumente 

voraus, die nicht homogen hinsichtlich der Mitwirkung der gesetzgebenden Gewalt 

sind. In gewissen Fällen muss die Legislative sich vorher und spezifisch manifestieren, 

indem sie über- oder auβerplanmäβige Ausgaben bewilligt. In anderen Fällen ist die 

parlamentarische Entscheidung weicher, einige auβerplanmäβige Krediten können 

nämlich entweder vorher pauschal oder durch ein Dekret in auβergewöhlichen 

Situationen ermächtigt werden. Im letzten Fall ist die Voraussetzung der 

Unvorhersehbarkeit nicht immer beobachtet. Die legislative Kontrolle zeigt sich aber 

enorm abgeschwächt, wenn die Regierung entscheidet, Ausgaben zu sperren. Man 

findet in der beherrschenden Meinung des Haushaltsrechts eine Begründung dafür. Der 

Budgetkreislauf ist in verschiedenen Phasen geteilt, in denen die Regierung das Budget 

vorbereit und ausführt, während das Parlament für die Feststellung und Kontrolle des 

Vollzuges  zuständig ist. Diese Aussage kann hindeuten, dass der Etat zum 

Eigenbereich der Exekutive gehört. Auf der anderen Seite geht die bislang 

vorherrschende Rechtsansicht davon aus, dass das Budget mangels eines materiellen 

Rechtssatzcharakters eine bindende Verpflichtung der Regierung zu seinem Vollzug 

nicht enthalten könne. Diese Rechtsansichten werden auf unterschiedlichen historischen 

Zeitpunkten und verfassungsrechtlichen Kontexten zurückbezogen. Die veränderte 

Verfassungslage unter der Bundesverfassung hat eine umfassende Prärogative des 

Parlaments eingeführt, die die parlamentarische Entscheidung des Haushaltsgesetz 

zuläβt. Angesichts der politischen Bedeutung des staatlichen Haushalts muss die 

Verwaltungstätigkeit, die im Haushaltsvollzug stattfindet, der Politik und dem Gesetz 

unterordnen. In dieser Hinsicht zeigt sich ein bindendes Haushaltsgesetz als eine 

Möglichkeit, die Planung und die parlamentarische Bewilligung zu stärken, wenn es 

auch Ausführungsschwierigkeiten gibt. 

Schlüsselwörter: Haushaltsvollzug; Flexibilität; über- und auβerplanmäβige Krediten; 

Sperrvermerke; bindendes Haushaltsgesetz. 



1. INTRODUÇÃO 

O orçamento deve ser executado da maneira como o Parlamento o votou, de 

modo que os recursos públicos sejam destinados às necessidades ali escolhidas e não a 

outras. Orçamentos incompletos ou inexatos são prejudiciais. Denotam mau trabalho do 

Poder Executivo, senão deliberada tentativa de escapar às suas responsabilidades. 

Indicam também a falta de controle do Poder Legislativo. O governo abusa dos créditos 

suplementares e extraordinários, não raro tomando um pelo outro. É preciso que os 

representantes do povo retomem suas prerrogativas e que o governo elabore propostas 

orçamentárias sinceras, porque, como preconiza o velho adágio, “boas finanças, boa 

política”. E as alterações necessárias, destoantes das dotações votadas, que sejam feitas 

conforme a lei. 

Não tivessem sido expressas em 1880 por um senador do Império
1
, estas ideias 

poderiam ser encontradas atualmente em qualquer editorial ou discurso de um 

parlamentar insatisfeito. Se fosse perguntado sobre a existência de uma linha de 

continuidade na história orçamentária do Brasil, a secular diferença entre o orçamento 

votado e o orçamento executado seria uma boa resposta. 

Isto se deve a uma série de instrumentos que autorizam a flexibilidade da 

execução orçamentária. Por cumprir diversas funções, o orçamento público, não poucas 

vezes, depara-se com intrincada sorte de problemas, conflitos e urgências presentes, por 

assim dizer, no ambiente em que ele se insere. Não são apenas embates decorrentes do 

bem conhecido fato das necessidades serem ilimitadas e os recursos, escassos – o que 

leva o administrador a realizar, inevitavelmente, escolhas trágicas na elaboração da 

proposta. Trata-se, antes, de uma questão estrutural de todo orçamento público, 

amplificadora das dificuldades que já seriam grandes se apenas fosse considerado o 

modo como se deve elaborar o seu conteúdo. Estas dificuldades aparecem no momento 

de executá-lo, em que o cumprimento da proposta inicial e necessidades imprevistas ou 

impostergáveis provocam sua contínua revisão. 

Esta maleabilidade do orçamento faz com que nada pareça mais distante do que 

o sentido original da palavra budget – a bolsa que contém todas as contas do Estado –, 
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embora as raízes etimológicas do termo ainda se deixem entrever quando se ouve falar 

dos “pacotes” econômicos dos quais o governo brasileiro tantas vezes teve que lançar 

mão. O orçamento como único pacote levado pelo Chancellor of the Exchequer ao 

Parlamento inglês soa uma figura antiga. Verdadeiramente, a tradicional cerimônia em 

que o ministro britânico das Finanças assoma à porta do número 11 de Downing Street 

carregando a caixa de Gladstone, com o discurso que levará ao Parlamento no Dia do 

Orçamento, poderia bem ser finalizada com a seguinte ressalva: não lacrem a bolsa. 

Depois de discutida e aprovada, a lei orçamentária ainda passará por outras tantas 

modificações.  

No caso brasileiro, menos cerimonioso, a apresentação do orçamento se dá por 

leis distintas, em períodos distintos, com prazos de vigência diferentes, para médio e 

curto prazo, devendo, entretanto, apresentar coerência entre si. Os inúmeros projetos de 

suplementação e de criação de novos programas, ou, ainda, o atraso na liberação dos 

recursos, continuam a ser uma constante. As despesas, depois de aprovadas, podem ser 

– e de fato o são – contingenciadas, por decreto, pelos mais diferentes motivos, seja 

porque a arrecadação não atendeu às expectativas, seja porque sempre se pode 

barganhar ao desbloqueá-las. No final das contas, o orçamento nacional é um conjunto 

de ações em contínua transformação. 

Propondo-se esta dissertação a tratar do tema da flexibilidade da execução 

orçamentária, haveria diversas formas de proceder. Uma delas seria levar em 

consideração a execução como uma fase do ciclo orçamentário que deve cumprir 

algumas finalidades jurídica e politicamente desejáveis, de modo que servisse 

exclusivamente para garantir o cumprimento dos programas aprovados no orçamento. 

Poder-se-ia optar, desta forma, pela análise e construção de um assim generosamente 

chamado tipo-ideal de execução. Outra perspectiva poderia ser a de levar em conta, 

empiricamente, o substrato jurídico-positivo ou mesmo político no seio do qual operam 

as normas e os interesses de modificação dos créditos no caso brasileiro. Ao menos dois 

eixos de análise, respectivamente normativo e positivo, seriam, então, possíveis. 

Tais modelos apresentariam duas incompletudes fundamentais: no primeiro 

caso, seriam descritas, com caráter de recomendação, práticas que dificilmente são, de 

forma integral, observadas por algum Estado. No segundo caso, a exclusiva análise do 

que de fato está previsto nas normas e ocorre na realidade poderia obscurecer a 



preocupação com a necessidade de se dotar o ciclo orçamentário de maior 

sistematicidade entre suas fases para que o orçamento possa cumprir seus objetivos.  

Este trabalho se lançará por outro caminho, procurando o contraste entre uma 

execução orçamentária destinada a assegurar o cumprimento da proposta inicial com um 

grau adequado de eficiência na gestão, e a forma como ela foi, efetivamente, organizada 

no Brasil. Constrói-se, então, a seguinte hipótese: a de que há um desencontro entre as 

práticas mais recomendáveis de execução orçamentária e a organização do orçamento 

nacional. Não que estejam completamente dissociadas: seria flagrantemente incorreto 

dizer que os princípios tradicionais que regem a matéria e que recomendam a imposição 

de limites à possibilidade de o Executivo alterar livremente o orçamento não se 

encontram acolhidos pela norma posta. Ocorre que o direito orçamentário brasileiro 

apresenta-se, em alguns aspectos, como uma estrutura assistemática em que, ao mesmo 

tempo em que procura restringir a discricionariedade governamental de flexibilização da 

execução do orçamento, consagra permissões para que ela ocorra. Tais permissões 

parecem surgir principalmente em razão de normas que, ao distribuírem competências 

orçamentárias na fase de execução, facilitam que o Executivo se valha de atos próprios 

para alterar o orçamento votado, muitas vezes restringindo-se o controle exercido pelo 

Poder Legislativo ao controle político. 

Esta incompatibilidade entre uma estrutura orçamentária que garanta o 

cumprimento da vontade parlamentar e a amplitude dos instrumentos de flexibilidade à 

disposição do Executivo parece surgir não apenas de incongruências da norma posta, 

mas do anacronismo de interpretações insistentemente repetidas. É possível que 

algumas prerrogativas do Poder Executivo na fase de execução decorram de arraigadas 

opiniões a respeito do orçamento público, sem que encontrem, hoje, suficiente amparo 

constitucional. A ideia de que a execução orçamentária é matéria de competência 

privativa do Poder Executivo, excluindo-se a possibilidade constitucional do exercício 

de competências parlamentares nesta fase, parece se situar nesta categoria de 

anacronismos hermenêuticos. 

A metodologia adotada pelo trabalho é bastante simples: numa primeira parte, 

serão expostos os fundamentos constitucionais da distribuição de competências entre os 

Poderes Executivo e Legislativo no ciclo orçamentário, de modo que se possa definir a 

qual desses órgãos, e em que extensão, se atribui o poder de executar o orçamento. Em 



seguida, a fase de execução será apreciada em seu caráter mais abstrato, considerando 

suas principais finalidades, que acabam por lhe conferir racionalidade própria, distinta 

daquela apresentada na fase de elaboração e aprovação do orçamento. Numa terceira 

parte, será analisado o caso brasileiro, procurando levar em conta como as normas de 

atribuição de competências na fase de execução procuram, em partes, assegurar o 

cumprimento da lei orçamentária (atendendo a recomendações de índole técnica e 

política), mas, concomitantemente, apresentam particularidades que podem estimular o 

Poder Executivo a se sobrepor à vontade parlamentar originalmente expressa no 

orçamento aprovado, não raro com o consentimento do próprio Parlamento. Duas 

ressalvas quanto a esta segunda parte: para tratar do caso brasileiro não se prescindirá de 

recorrer a exemplos internacionais, de maneira a perceber em que aspectos estes se 

assemelham ou se dissociam daquele; e o enfoque da análise será dado à relação que 

Executivo e Legislativo estabelecem entre si nesta etapa do ciclo orçamentário – não 

porque sejam os únicos agentes do orçamento público, mas porque são os agentes que 

concentram a maior quantidade de competências e em função dos quais se organiza o 

ciclo orçamentário, tornando-se, assim, seus atores principais. 

O segundo capítulo dedica-se ao estudo constitucional do ciclo orçamentário, 

com a finalidade principal de investigar a “metafísica influente” do direito orçamentário 

que, por diferentes fundamentos, conclui pela competência privativa do Poder 

Executivo na fase de execução. Com isto, espera-se saber mais sobre a possibilidade de 

interferências do Poder Legislativo nesta fase. 

Àquela segunda parte corresponde o terceiro capítulo, denominado “Finalidades 

da execução orçamentária”. Aí se alinhará a ideia de que os instrumentos de 

flexibilidade orçamentária devem ser adotados apenas e tão somente à medida que 

permitam ao Poder Executivo (que toma a maioria das decisões de executar o 

orçamento) se aproximar da vontade manifesta no documento aprovado pelo Poder 

Legislativo. Por esta razão, o orçamento é visto, neste sistema ideal-típico de execução 

orçamentária, como uma solução aos conflitos que eventualmente surjam entre os 

Poderes: na dúvida entre a adoção de medidas administrativas que se afastem e outras 

que se aproximem dos programas votados, deve-se optar por estas segundas. E caso haja 

suficiente justificativa para que outra decisão seja tomada, que o Poder Legislativo 

assim autorize. Os atos de execução devem se propor, pois, a cumprir o que foi acertado 



entre governo e parlamento no momento de aprovação do orçamento, preservando a 

autoridade do Poder Legislativo, e não do Poder Executivo. 

A terceira e última parte se encontra no capítulo nomeado “A heterogeneidade 

dos instrumentos de flexibilidade orçamentária”. Aí se procurará mostrar que diversas 

normas recomendam o cumprimento da proposta inicial. Outras, porém, se não 

conferem explicitamente ao Poder Executivo a competência de alterar livremente o 

orçamento, acabam por lhe facultar a adoção de instrumentos em que ou a anuência 

parlamentar é vaga e imprecisa, ou efetivamente não existe. Procurar-se-á mostrar a 

execução orçamentária brasileira, desta forma, como uma estrutura assistemática em 

que se identificam duas racionalidades conflitantes. De um lado, aquela associada ao 

princípio da legalidade – se o orçamento é aprovado por lei, também suas alterações 

devem sê-lo. De outra parte, aquela ligada a uma flexibilidade autônoma, sem relação 

com os créditos especificados no orçamento: a própria ordem jurídica parece permitir 

que essa autorização legislativa ou seja conferida previamente à decisão do Executivo e 

em caráter demasiadamente genérico (é o caso das margens de remanejamento), ou que 

a decisão de não gastar os montantes aprovados seja tomada exclusivamente pelo 

governo. Neste sentido, por diversas razões os programas do orçamento inicial podem 

ser vistos como um obstáculo aos interesses do governo, que dispõe de instrumentos 

para contorná-lo. 

 

2. CONCLUSÃO 

 A análise mais detida dos instrumentos de flexibilidade da execução 

orçamentária permite apontar uma espécie de indecisão normativa a respeito de suas 

finalidades. Se alguns deles são dotados de procedimento que garante, ao menos 

potencialmente, o exercício de competências parlamentares nesta etapa do ciclo 

orçamentário, outros não contam com esta disciplina mais rígida. 

 Se, no momento de executar o orçamento, o Poder Executivo se depara com 

insuficiência de recursos em alguma dotação destinada a determinado programa, há 

alguns instrumentos colocados pela ordem jurídica à sua disposição. É possível que abra 

créditos suplementares ou especiais, e situações excepcionais ainda lhe autorizam 



recorrer ao crédito extraordinário. No caso daqueles dois primeiros, deve apresentar a 

devida justificativa ao Poder Legislativo, que decidirá a respeito. No caso do terceiro, 

fica autorizado a se valer de ato próprio para cobrir a despesa imprevisível e urgente, 

mas, pelo procedimento próprio das medidas provisórias, cabe ao parlamento aceitá-lo 

ou não, ainda que em momento posterior. Há, ainda, a possibilidade de transferir, 

remanejar ou transpor recursos de uma dotação para outra, também por meio de lei 

específica, mesmo que não seja possível ver com nitidez a necessidade destas 

transferências, sendo possível abrir um crédito adicional. Situação ainda a ser 

considerada é a autorização concedida pelo Poder Legislativo, por meio de um decreto 

legislativo incorporado à lei de orçamento, para que o Presidente da República abra 

créditos suplementares dentro de determinados limites.  

Aqueles instrumentos em que o Poder Legislativo autoriza o gasto previamente e 

de maneira específica lhe conferem um elevado grau de participação na execução 

orçamentária, pois é de seu consentimento que depende o Poder Executivo. Em se 

tratando dos créditos extraordinários ou suplementares abertos nos limites das margens 

de remanejamento, esta interferência é menor, pois ou não é prévia, ou não é específica. 

Há maior espaço de liberdade para que o Executivo tome decisões a este respeito. O 

Legislativo se pronunciará sobre a medida provisória que instituiu o crédito 

extraordinário quando muitas vezes o gasto já foi realizado, inviabilizado sua rejeição. E 

as decisões sobre os créditos suplementares previamente autorizados ficam submetidas 

apenas a um controle político, quando divulgados os relatórios e balanços da execução 

orçamentária. 

De maneira mais intensa ou atenuada, o Parlamento é chamado a participar da 

decisão do governo quando é necessário superar a autorização inicial ou, ainda, criar 

autorização nova. Tais institutos se destinam, de forma clara, a assegurar o 

cumprimento da vontade parlamentar, manifestada no orçamento aprovado. Objetivam a 

um maior controle sobre o cumprimento das políticas definidas em conjunto entre 

Executivo e Legislativo. É para o cumprimento destas políticas que se destina a etapa de 

execução, que, por seu caráter administrativo, não poderia inovar a lei. 

Quando se trata da decisão de não gastar, porém, o problema é mais delicado. E 

é mais delicado porque é neste momento em que o silêncio da disciplina constitucional 

(que fala muito de créditos adicionais e transferências, mas nada de bloqueio de 



recursos) estimula o surgimento de posições que consagram a fase de execução como 

uma prerrogativa eminentemente governamental. Sem que haja suficiente 

fundamentação constitucional para tanto, a idéia de que a lei de orçamento tem caráter 

de autorização surge com grande força para afastar as possibilidades de participação 

parlamentar. Nisto há uma incoerência: o Poder Legislativo não fica inerte durante a 

fase de execução orçamentária. Em diversos momentos é chamado a dela participar, 

como ficou demonstrado no processo legislativo de diversos instrumentos de 

flexibilização do orçamento. A execução orçamentária como uma prerrogativa 

governamental apenas tem algum sentido se se entende que cabe, efetivamente, ao 

Poder Executivo tomar as decisões administrativas para executar o orçamento aprovado. 

A natureza administrativa de sua atividade orçamentária não lhe permite, porém, 

modificar os objetivos orçamentários. 

Isto porque o orçamento é a expressão de uma política veiculada por lei. Trata-se 

de uma característica historicamente recente incorporada às funções do orçamento 

público, mas que lhe confere um traço fundamental: a de que se destina a atingir 

objetivos. Para estes objetivos é que existem os créditos orçamentários. A necessidade 

de que estes créditos sejam aprovados pelo Poder Legislativo não pode ter por sentido 

apenas que o parlamento, e o povo por ele representado, simplesmente tomem 

conhecimento das políticas adotadas, mas também que delas participem, decidindo-as. 

Ato conjunto entre Executivo e Legislativo, a previsão de que o orçamento se trata 

ainda de lei o situa no campo em que é o Poder Legislativo o órgão dotado de primazia 

constitucional. Alterar o orçamento significa, deste modo, alterar uma lei que define 

políticas, e isto não pode ser feito sem a participação parlamentar. 

Não deve subsistir, assim, a prática de conferir ao contingenciamento de 

recursos a característica de um instrumento autônomo de flexibilidade, que serve para 

modificar substancialmente os programas orçamentários, não os cumprindo. A 

disciplina legal do tema, conferida atualmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

autoriza a limitação de empenho e movimentação financeira numa hipótese específica, 

destinada a permitir o ajuste fiscal no caso de frustração da receita. Seu uso 

indiscriminado tem se firmado mais como um elemento das relações de poder existentes 

entre Executivo e Legislativo do que como uma ocorrência fundamentada na lei e na 

sistemática constitucional das atribuições parlamentares no orçamento público. 



Tem-se falado sobre a necessidade de um orçamento impositivo para resolver a 

situação. A tendência é que tais propostas reconheçam a necessidade de flexibilizar o 

orçamento, mas a condicionem à manifestação parlamentar. Como esta autorização já 

deve existir no caso de diversos outros instrumentos, de acordo com a Constituição 

Federal, instituir um orçamento impositivo, na prática, atingiria objetivamente os 

contingenciamentos de recursos. Não se trata, assim, de um orçamento absolutamente 

impositivo, mas de algo que pode ser alterado com o consentimento parlamentar, 

também no que toca ao descumprimento dos tetos das dotações. Conferiria maior 

efetividade ao princípio orçamentário da especialidade quantitativa, desdobramento da 

legalidade.  

 A relativização de uma rígida separação de fases do ciclo orçamentário foi uma 

proposta deste trabalho. A ideia de equilíbrio conferida pela atribuição de duas fases 

para o Executivo e duas para o Legislativo não cumpre bem seu objetivo, justamente 

porque a execução orçamentária comportaria uma série de medidas que, atribuídas 

exclusivamente ao governo, poderiam anular a função orçamentária do parlamento. E 

encontram-se na ordem constitucional vigente diversos elementos que já prevêem a 

participação parlamentar na execução, de forma ora mais, ora menos intensa. O 

orçamento impositivo, portanto, não seria uma inovação constitucional, mas uma 

efetivação concreta e específica de seus contornos mais fundamentais, levando à 

valorização do planejamento e da decisão político-legislativa no campo orçamentário. 

 Há sérias dificuldades para isso, no entanto, que ultrapassam apenas o elemento 

constitucional. Ou melhor, que ultrapassam a consideração constitucional formal e 

tocam nas efetivas relações de poder, tanto no campo político quanto na condução das 

finanças públicas. O contingenciamento de recursos adquiriu enorme importância para 

as negociações políticas entre governo e parlamento, e também para a gestão 

macroeconômica, ao se tornar um dos instrumentos por excelência do ajuste fiscal. 

Corrigir uma distorção consistente no desequilíbrio favorável ao Executivo, em 

detrimento da posição do Legislativo, envolve, portanto, uma série de outras medidas 

necessárias a uma maior racionalidade do processo orçamentário. Maior participação do 

Parlamento na decisão de não gastar seria um avanço relevante, mas, neste caso, 

cumprir a Constituição formal parece esbarrar na Constituição real, aquela que 

efetivamente rege as relações entre governo, parlamento e sociedade no país. 
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