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RESUMO 

 

CAPELLINI, G. A. Execução de emendas parlamentares e orçamento impositivo 

brasileiro. 46 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

O orçamento impositivo brasileiro, conforme estabelecido na Emenda Constitucional 

Nº 86 de 2015, normatiza a execução de emendas parlamentares individuais, atribuindo um 

limite anual para o empenho dessas despesas. Contudo, a liquidação fica sujeita ao Decreto de 

Contingenciamento do governo, fazendo com que na prática os empenhos não representem 

qualquer garantia de captação dos recursos pelos congressistas. A literatura de governos de 

coalizão explica as relações de poder entre executivo e legislativo na barganha política pela 

distribuição dos recursos. Nesse sentido, o comportamento nas votações em plenário seria 

decisivo para que os congressistas conseguissem liquidar suas emendas, o que parece não 

ocorrer na prática. A análise das votações em plenário e das emendas executadas no orçamento 

de 2017 traz evidências de que o apoio ao governo nas votações não está associado à maior 

liquidação das emendas parlamentares individuais ao longo do ano. Também se observou que 

o alinhamento das emendas propostas pelos congressistas ao orçamento executado representa 

uma alternativa para a distribuição discricionária dos recursos por parte do governo, o que pode 

ocorrer independentemente da posição do partido na coalizão de governo. 

  

Palavras-chave: Contabilidade pública; orçamento impositivo; emendas parlamentares; 

governos de coalizão; barganha política.  
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INTRODUÇÃO 

 

A controladoria e a contabilidade no setor público tratam do planejamento e 

monitoramento dos gastos públicos. Esta tese trata o assunto em nível federal, na qual se 

observa um grande movimento de interesse por estudos que relacionem governabilidade e 

governança no processo orçamentário. Dessa forma, trata-se também de ciências políticas, dado 

que a governabilidade em países democráticos apresenta desafios que envolvem relações de 

poder e conflitos de interesses entre os agentes políticos. Na gestão pública, a governança está 

relacionada às condições administrativas e diz respeito aos aspectos operacionais da gestão de 

recursos, como a capacidade do governo de implementar as políticas públicas e sua capacidade 

gerencial, técnica e financeira. Por sua vez, governabilidade está relacionada às condições 

políticas e trata a questão da legitimidade para o exercício do poder, além de aspectos políticos 

do Estado, como o sistema partidário, a forma de governo, as relações entre Poderes e a 

intermediação de interesses (FONTES FILHO, 2003; SANTOS, 1997). 

A literatura de Presidencialismo de coalizão trata da toolbox do presidente para manter 

uma coalizão política, incluindo pork barrel e a nomeação de cargos em ministérios. Pork barrel 

é uma metáfora para a apropriação de gastos do governo ao orçamento público. Esses gastos 

geram negociações políticas entre Poder Executivo e Poder Legislativo, no Brasil o recurso está 

relacionado às emendas parlamentares individuais (EPI) empenhadas pelos congressistas no 

orçamento público, pois historicamente se observa o uso discricionário da execução dessas 

despesas por parte do governo, gerando um processo de barganha parlamentar que influencia o 

comportamento dos legisladores nas votações em plenário (ALSTON E MUELLER, 2006; 

BERTHOLINI E PEREIRA, 2017; RAILE; PEREIRA E POWER, 2010). 

Entende-se barganha como uma transação fraudulenta, trapaça, ou troca de favores, 

vantagens e privilégios, no sentido pejorativo (Dicionário Michaelis, 2018). Assim, o termo 

barganha parlamentar confere um entendimento aproximado do conceito que envolve a 

negociação do pork barrel, referente ao uso de fundos do governo para projetos destinados a 

agradar eleitores ou legisladores e ganhar votos (Dicionário Oxford, 2018, tradução livre). 

Evidências sugerem que o número e a heterogeneidade dos partidos que compõem a 

base de governo aumentam o custo para se manter uma coalizão (BERTHOLINI E PEREIRA, 

2017). Já é sabido que os partidos brasileiros têm baixo conteúdo programático e que o espectro 

desse conteúdo muda com o tempo (POWER E ZUCCO JR, 2009; 2012). Assim, um menor 

http://www.geraldoloureiro.com/wiki/index.php?title=FONTES_FILHO%2C_2003
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conteúdo programático tende a fazer com que a coalizão seja menos associada a políticas 

públicas ou conceitos e ideias de governo e mais associada a interesses de grupos específicos 

no curto prazo. 

Um vez que esse efeito impacta o orçamento anual, tanto no projeto de lei quanto na 

aprovação e execução de emendas parlamentares, observa-se uma distorção do orçamento 

público como instrumento de planejamento, fazendo dele um instrumento base para a barganha 

na toolbox do presidente, provocando um “esgarçamento” do Presidencialismo de coalizão, 

talvez para aquilo que o Ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) chamou de 

Presidencialismo de cooptação (LINDNER, 2017). Afinal, o que é coalizão no Brasil? A 

coalizão em torno de ideias e programas ocorre ex-ante, contudo, entende-se que a coalização 

brasileira é fluida, podendo ser alterada a cada votação e dessa forma até romper a barreira da 

cooptação. Isso implicaria em custos mais elevados, uma vez que os congressistas podem gerar 

incertezas sobre seu posicionamento antes das votações em plenário para maximizar sua 

utilidade e barganhar mais recursos. Ao utilizar a aprovação de emendas parlamentares com o 

propósito de aumentar a governabilidade, o governo deve recorrer apenas às emendas 

parlamentares individuais, não às emendas coletivas, que por estarem ligadas a questões 

(instituições/institutions) consensuais, não resultam em suporte do Poder Legislativo para o 

Poder Executivo (PEREIRA E ORELLANA, 2009). 

Na literatura está consolidado o estudo das ferramentas de governo para manutenção da 

coalizão por meio de partidos (LIMONGI, 2006; 2007), o que funciona bem quando os líderes 

mantêm seus parlamentares votando em bloco. A distribuição do pork barrel se dá por meio de 

projetos concedidos, visando o apoio dos membros do partido em questões de maior 

importância para os líderes (EVANS, 1994). Mas, indo além, o que parece acontecer no Brasil 

é a perda de poder dos líderes para manter o voto unido, o que faz com que o presidente tenha 

que negociar no varejo, com cada parlamentar individualmente. As estratégias de atacado 

(benefícios coletivos) e varejo (benefícios privados) são entendidas como substitutas e não 

complementares, assim, quanto mais se utiliza uma, menos precisa utilizar a outra. Dessa forma, 

o Executivo otimizaria sua estratégia transferindo poder aos aliados, próximos ideologicamente, 

e recursos via emendas para os congressistas mais distantes (PEREIRA et al., 2016). 

A discricionariedade do executivo, no entanto, parece estar perdendo espaço. Em março 

de 2015 o fenômeno da barganha parlamentar no processo de execução orçamentária sofreu 

uma mudança significativa em seu modus operandi. A Emenda Constitucional nº 86 (EC Nº 

86/2015) alterou (artigos 165, 166 e 198) a Constituição Federal de 1988 (CF/88), tirando o 
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caráter autorizativo da programação orçamentária para dar lugar ao orçamento impositivo. A 

tentativa de limitar ações discricionárias por parte do governo, com ênfase no 

contingenciamento dos gastos, é vista como uma vitória por parte dos parlamentares. A grande 

mudança observada na EC Nº 86/2015 consiste na reserva de 1,2% da Receita Corrente Líquida 

(RCL), com base na proposta orçamentária apresentada pelo Poder Executivo, para emendas 

individuais dos parlamentares na dotação inicial da Lei Orçamentária Anual. Essa dotação pode 

ainda sofrer impedimentos de ordem técnica para o empenho (por exemplo, deve-se respeitar 

que metade do valor seja destinado a despesas com ações e serviços públicos de saúde, 

conforme § 9º do art. 166 da CF/88), posteriormente, a liquidação das emendas fica sujeita ao 

cronograma de contingenciamento estabelecido pelo governo, que deverá respeitar a 

proporcionalidade da participação de cada órgão orçamentário dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, no conjunto das 

dotações orçamentárias iniciais em despesas primárias discricionárias, conforme o art. 54 do 

Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de  2017. 

A medida teve impacto na famosa política do “toma lá, dá cá”. Além do interesse da 

academia, esse fenômeno é discutido com frequência na mídia, inclusive por políticos. Contudo, 

há ainda uma lacuna na busca por evidências que expliquem esse impacto, notadamente sobre 

o comportamento dos congressistas em relação às EPI, ou até mesmo em relação a esse possível 

“esgarçamento” do Presidencialismo de coalizão para a cooptação, que poderia se refletir na 

compra de votos sob demanda, em votações específicas de grande interesse do governo. É 

complexo o desafio para relacionar os custos de gerência de coalizão ao apoio legislativo em 

votações. Na verdade, evidências sugerem não haver relação, ou seja, maiores custos não 

refletem maior apoio dos parlamentares (e o inverso é verdadeiro), um aparente paradoxo 

observado, por exemplo, no governo da presidente Dilma Rousseff, quando “mesmo com 

grande investimento, seja pela criação de ministérios, seja pela liberação de emendas, ou ainda 

pelo desembolso de maiores recursos dos ministérios, o governo teve pouco apoio às suas 

iniciativas” (BERTHOLINI, PEREIRA, 2017, p. 545). 

É preciso considerar também que as dificuldades para levantamento de dados relativos 

à execução de emendas parlamentares impõe limitações metodológicas. Até 2013 não existia 

classificação orçamentária para identificar recursos decorrentes das emendas individuais, 

dificultando ou mesmo impedindo o acompanhamento detalhado da execução financeira. A 

introdução do orçamento impositivo em 2014 trouxe consigo o indicador de resultado primário 

(RP 6), mas só a partir de 2015 o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
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Federal (SIAF) passou a especificar o autor da emenda, por determinação da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO). Ainda assim, as dotações orçamentárias de emendas coletivas passaram 

a ser identificadas só a partir de 2016, com avanços em 2017 para a identificação das emendas 

referentes às bancadas estaduais (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017). 

Até a conclusão da pesquisa em agosto de 2018 o SIAFI não informava as datas de 

liquidação das emendas, o que contribuiria significativamente para o desenvolvimento de 

estudos mais sofisticados sobre a dinâmica em torno do uso do pork barrel.  Mesmo diante 

dessas limitações, os pesquisadores interessados no tema têm criado abordagens criativas 

capazes de contribuir para uma compreensão mais profunda desse fenômeno. As mudanças 

normativas, os avanços tecnológicos e a promoção da transparência que ampliam a 

disponibilidade de informações, assim como o próprio ineditismo das práticas de gerência de 

coalizão que se pode observar a cada governo, justificam novas abordagens que buscam 

relacionar o nível de adesão à coalizão de governo com a execução de recursos via emendas 

parlamentares.  

O orçamento impositivo objetiva eliminar a discricionariedade do governo na execução 

dos gastos públicos, nesse sentido, a EC Nº 86/2015 normatiza a execução das EPI. Porém, a 

norma estabelece apenas limites rígidos relacionados ao estágio de fixação das despesas, 

definindo anualmente uma dotação orçamentária para o empenho das emendas individuais dos 

congressista, mas deixando a liquidação ainda sujeita à discricionariedade do cronograma de 

contingenciamento. Os próprios reguladores ao desenharem a referida emenda apenas 

reduziram a publicidade dessa discricionariedade e talvez tenham privilegiado os grupos mais 

próximos ao governo, que poderiam ter mais informação sobre os tipos de despesa, unidades 

orçamentárias e ministérios (órgãos de governo) que não seriam alvo futuro de 

contingenciamento. Se os grupos mais próximos do governo alinharem o empenho na mesma 

rubrica, conforme os critérios de classificação para alocação das despesas com EPI, isso 

facilitaria para que o governo não contingenciasse as emendas de seus aliados.  

Portanto, a tese faz uma análise do mecanismo adotado na execução das EPI no 

orçamento impositivo e observa se os grupos mais próximos do governo conseguem o 

alinhamento prévio empenhando em ministérios, unidades orçamentárias e tipos de despesa que 

escaparão de contingenciamentos futuros. Adicionalmente, analisa se alguns deputados que não 

fazem parte da base do governo conseguiriam alinhar suas emendas de forma a evitar o 

contingenciamento, mesmo sem ter que votar com o governo, em um típico comportamento 

free-rider. Para captar esse fenômeno, o estudo propõe a variável Alinhamento das emendas, 
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que estabelece uma relação entre as emendas empenhadas pelo congressista e a liquidação das 

emendas conforme o contingenciamento estabelecido pelo governo. 

O estudo oferece também uma análise sobre o comportamento dos deputados federais 

nas votações em plenário. Normalmente, a recomendação do líder para votar contra ou a favor 

do governo seria um sinal para indicar se a coalizão está sendo preservada. Se o líder deixa o 

voto em aberto, ou recomenda contra o governo, significa que naquele momento a matéria 

prevaleceu (voto programático/de conteúdo) ou o partido não estava satisfeito com os 

benefícios da coalizão e estava em pleno processo de barganha. Assim, existe uma instabilidade 

de alguns partidos para se manterem na coalizão, mas também do parlamentar para se descolar 

no próprio partido. Quanto mais isso acontece, mais o processo vai para o varejo da Câmara, 

ou seja, a negociação se dá com os legisladores em nível individual e não por meio líderes de 

partidos e bancadas. Assim, em tese, o preço de se manter o apoio sobe para o governo, pois o 

que mantinha a coalizão dentro de cada partido era a disciplina partidária, consequentemente, 

o governo passaria a negociar esse apoio (que lhe custava “zero” por parlamentar isolado) por 

um valor em emendas. Ou seja, o que normalmente era distribuído em cargos e outros benefícios 

apenas para poucos líderes e parlamentares seniores, por partido, passaria a ser negociado com 

cada parlamentar.  

Além da mudança normativa, o contexto político apresenta particularidades que devem 

ser observadas. Ao longo da história a política brasileira teve breves (se de fato teve) momentos 

de calma e estabilidade. O conflito parece prevalecer. A formação de coalizões desafia o 

pesquisador a compreender conciliações muitas vezes improváveis sob perspectivas simplistas. 

Contudo, o momento político em que se desenvolve este trabalho oferece toda a complexidade 

necessária, de forma ímpar e estimulante, exigindo um novo olhar sobre a forma como se faz 

política e se definem os gastos públicos no Brasil. 

A princípio, a coalizão política não é prejudicial ao processo democrático, trata-se de 

uma prática que viabiliza o apoio parlamentar necessário ao Poder Executivo para colocar em 

prática seu programa de governo. Contudo, se o pork barrel for utilizado também para outras 

finalidades, rompendo a barreira da coalizão para a cooptação, em tese esse fenômeno pode ser 

observado em casos específicos, quando a votação dos parlamentares em congresso não está 

diretamente relacionada às políticas públicas, mas sim à processos investigativos como as 

Comissões Parlamentares de Inquérito e denúncias de corrupção. 
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Tem-se então um cenário propício para análise, em 2017 o Brasil viu pela primeira vez 

um presidente da república em pleno mandato ser denunciado no Supremo Tribunal Federal 

(STF) sob acusação de organização criminosa e obstrução de Justiça. O líder do Poder 

Executivo foi absolvido pela Câmara dos Deputados duas vezes. Trata-se de um episódio 

atípico na (nada tediosa) política brasileira que, por si só, justificaria um olhar cuidadoso sobre 

a relação entre os Poderes Executivo e Legislativo. Adicionalmente, outro elemento importante 

a se observar consiste no fato de que o presidente acusado já havia contado com o apoio da 

Câmara dos Deputados em outra votação crucial, quando deixou a vice-presidência e assumiu 

o governo. 

O processo de impeachment que cassou o mandato da presidente Dilma Rousseff 

deixando o cargo ao seu companheiro de chapa, o presidente Michel Temer, é possivelmente a 

votação mais notável já ocorrida no Congresso Nacional brasileiro, marcando a transição de um 

governo imerso em crise de governabilidade (e crise para manutenção da coalizão) para um 

governo extremamente hábil em gerenciar coalizões (não necessariamente com relação aos 

custos). Sob a perspectiva do Presidencialismo de coalizão o resultado do processo de 

impeachment faz sentido, afinal, Dilma demonstrava sua insatisfação e inabilidade para 

negociar com os congressistas nesses moldes: 

"Não gosto desse negócio de toma lá dá cá. Não gosto e não vou deixar que isso 

aconteça no meu governo. [...] Perder ou ganhar votações faz parte do processo 

democrático e deve ser respeitado. [...] A tensão é inerente ao Presidencialismo de 
coalizão com base partidária. No governo passado perdemos a votação da CPMF, 

e o céu não caiu sobre nossas cabeças" (Dilma Rousseff, 2012, in Moura Brasil, 

2016). 

 

Já em 2011 ao ser questionada sobre o “toma lá dá cá” a presidente afirmara: “eu não 

dei nada pra ninguém que eu não quisesse” (MOURA BRASIL, 2016). Governando dessa 

forma Dilma perdeu o Congresso, mas como ganhou a eleição presidencial novamente em 2014 

a situação se agravou. Menos de um ano após o início do mandato, em dezembro de 2015, o 

presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, autorizou a abertura do processo de 

impeachment. Sem Congresso, sem surpresas, Dilma caiu. O Brasil ganhou um presidente no 

Executivo com experiência como ex-presidente da Câmara, mais do que isso, o Brasil ganhou 

um presidente considerado do “centrão”, com habilidade para negociar e trocar de lado em 

momentos importantes. Um novo governo que veio com reformas, algumas tidas como 

improváveis e impopulares. Ainda que seja considerado o presidente mais impopular da história 

do país (CNI/IBOPE, 2017; CNT/MDA, 2017), Temer obteve vitórias significativas com o 
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apoio dos deputados, desde o impeachment, passando por denúncias e implementando políticas. 

O segredo do sucesso em suas próprias palavras: 

Não adianta ter má vontade com o Congresso. As pessoas acham que o 
presidente faz o que quer, mas ele depende do Legislativo e do Judiciário. [...] 

Eu trouxe o Congresso para o governo comigo. O meu governo é 

semipresidencialista. [...] Senão, hoje eu não estaria sentado aqui nessa cadeira 

(Presidente Michel Temer, 2018, in Trindade, 2018). 

 

 É nesse contexto, com a proposta apresentada, que se desenvolve o trabalho a seguir. 

No próximo capítulo apresenta-se a revisão de literatura, posteriormente é descrito o capítulo 

dedicado à metodologia da pesquisa, seguido pela análise dos resultados e as considerações 

finais. Enfim constam as referências bibliográficas e anexos do trabalho. 
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CONCLUSÃO 

 

Esta tese propôs um estudo sobre a execução das despesas públicas com emendas 

parlamentares individuais (EPI) após a adoção do orçamento impositivo no Brasil, conforme 

estabelecido na Emenda Constitucional Nº 86 de 2015.  

A literatura apresentada forneceu os fundamentos necessários para compreensão do 

fenômeno sob diferentes perspectivas e abordagens. O tema central diz respeito à questões de 

controladoria e contabilidade no setor público, principalmente àquelas relacionadas ao processo 

orçamentário. Mas o trabalho explorou também questões mais voltadas à ciência política, 

discutindo relações de poder, governabilidade, governança e pork barrel em governos de 

coalizão. 

A abordagem quantitativa se sustentou em um modelo teórico desenvolvido para análise 

do comportamento dos congressista nas votações em plenário, levantando questionamentos 

sobre seu posicionamento em relação ao próprio partido e à coalizão de governo. Também 

foram analisados os recursos distribuídos pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, 

notadamente via liquidação das EPI. Por fim, investigou-se uma alternativa capaz de explicar 

como os congressistas poderiam obter mais recursos com a liquidação de suas emendas. A partir 

daí foram desenvolvidas análises para medir o alinhamento das emendas propostas pelos 

deputados com as despesas efetivamente liquidadas pelo governo. 

O período analisado compreende a totalidade das votações ordinárias com matérias 

polarizadas entre base de governo e oposição no ano de 2017. Adicionalmente foram analisadas 

as votações referentes às denúncias contra o presidente da república, das quais o chefe do 

executivo se livrou com o apoio da Câmara dos Deputados. 

Os resultados trouxeram indícios de que o nível de apoio dos deputados à coalizão 

governista não está relacionado com o aumento das liquidações das EPI. Para obter mais 

recursos com a liquidação das emendas, os congressistas devem alocar seus empenhos em 

órgãos de governo (ministérios), unidades orçamentárias e tipos de despesas que estejam mais 

protegidos do contingenciamento de gastos, de acordo com o cronograma estabelecido pelo 

governo. Nesse sentido, a classificação por tipo de despesa, ainda que mais complexa, constitui 

a dimensão de análise mais interessante para o alinhamento das emendas por parte dos 

congressistas, pois sua variável é altamente correlacionada à liquidação das emendas. 

Assim como não houve relação entre os recursos liquidados e o comportamento dos 
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deputados nas votações, tampouco se observou relação entre as votações e o nível de 

alinhamento das EPI propostas. Há um grande descolamento no comportamento de alguns 

deputados em relação a seus partidos, o que poderia indicar negociações no varejo, contudo 

existem outros argumentos que podem explicar esse comportamento, como as diferenças 

ideológicas e programáticas entre o congressista e o partido. 

As votações de denúncias contra o presidente evidenciaram uma redução no tamanho 

da coalizão, sugerindo que votações dessa natureza ofereçam maior risco de perda do capital 

político para os congressistas que apoiarem o governo. Já a tese da cooptação foi rechaçada. Se 

isso de fato ocorreu não foi possível observar pela liquidação de EPI em 2017. 

Como limitação destaca-se que a complexidade do fenômeno político observado 

compreende alguns aspectos dificilmente captados pela metodologia proposta. Por exemplo, 

existem outras formas possíveis de negociação e transferências de recursos do executivo ao 

legislativo, inclusive o caixa dois. Também como limitação vale destacar que a base de dados 

do SIAFI ainda carece algumas informações, com destaque aqui para a data de liquidação das 

emendas. O sistema vem sendo atualizado e sofisticado a cada ano, dessa forma deverá 

proporcionar análises mais robustas na medida em que disponibilizar essas informações. 

Pesquisas futuras podem aprofundar esses aspectos. Além disso, espera-se que os 

pesquisadores interessados em contribuir para essa linha de pesquisa tenham em mente a 

importância da adoção de abordagens (i) criativas, capazes de captar evidências sobre questões 

dificilmente observadas, e (ii) comprometidas, dada a relevância do fenômeno observado e o 

impacto que as ações políticas trazem para toda a sociedade. 

Para os estudos em contabilidade pública, notadamente na linha de controladoria, esta 

tese contribui com uma nova compreensão sobre um fenômeno diretamente relacionado ao 

planejamento e monitoramento dos gastos públicos.  

Os resultados encontrados foram diferentes dos resultados esperados, uma vez que a 

literatura acadêmica e a mídia especializada apontavam para uma maior probabilidade de que 

os estudos do governo de coalizão brasileiro confirmariam a tese da cooptação. Contudo, nesse 

sentido é importante destacar como limitação do trabalho a dificuldade para se mensurar se (e 

como) o Brasil respeita sua institucionalidade, uma vez que os mecanismos de controle 

existentes são insuficientes. Dessa forma, é possível que a cooptação tenha ocorrido de outra 

maneira, não via liquidação das EPI. 

Enfim, destaca-se a contribuição desta tese ao aprofundar o entendimento sobre o 
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comportamento dos políticos envolvidos no processo orçamentário brasileiro, expondo as 

limitações do sistema de governança do governo federal na execução orçamentária e mostrando 

caminhos para o desenvolvimento de ferramentas mais eficientes, que possam orientar e 

monitorar as ações políticas, eliminando ou pelo menos reduzindo seus impactos negativos 

sobre o orçamento público. 
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