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A reforma do processo orçamentário sob a égide da LRF: a urgência de uma 

nova lei de finanças públicas 

 

1. Introdução 

O aperfeiçoamento da legislação sobre finanças públicas no Brasil tem sido um 

processo gradual e cumulativo, em que os agentes sociais definem os limites de sua 

atuação e estabelecem regras para o seu relacionamento. Eventualmente, nesse 

processo, podem surgir rupturas ou marcos transformadores, a que denominamos 

reformas, que redefinem de modo profundo os padrões até então estabelecidos. 

Para que essas regras novas sejam aplicáveis, no entanto, precisam emergir de um 

consenso, de um pacto na direção da mudança, algo mais complexo do que 

simplesmente escrever regras. Seguindo a tradição brasileira, a aprovação sob a 

forma de lei, precedida de discussão no Congresso Nacional e nos meios de 

comunicação, tem desempenhado o papel de legitimar esse pacto. 

A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF1 de 

2000 foram dois marcos das normas de finanças públicas, intensamente pactuados 

e profundamente transformadores, pelo que podem denominar-se reformas.  

 A Constituição Federal introduziu o conceito de seguridade social, fazendo 

com que as despesas com a previdência social fossem incorporadas, sob a forma do 

orçamento da seguridade social, e promoveu a universalização da lei orçamentária, 

determinando que as entidades que gozavam de autonomia financeira, 

administrativa e patrimonial deixassem de figurar nos orçamentos apenas de forma 

                                                           
1 A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. De acordo com a Constituição Federal de 1988, algumas 
matérias devem ser reguladas por leis complementares, as quais detalham a Constituição e estabelecem normas 
gerais aplicáveis a todos os entes da federação. Dentro dessa competência legal, uma lei complementar possui 
um status superior relativamente às leis ordinárias e sua aprovação requer um quorum qualificado (maioria 
absoluta) no Congresso Nacional. 
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global e passassem a ter suas programações detalhadas como qualquer unidade 

fiscal.  

Como era de se esperar, essas duas reformas encontraram os limites do seu 

tempo. A falta de consenso em relação a alguns temas ou de discernimento, à 

época, sobre a importância de certas matérias impediu que as mudanças fossem tão 

abrangentes quanto deveriam. Para além da LRF, o desafio atual é criar condições 

para melhorar a qualidade do gasto público e abrir espaço para investimentos em 

infra-estrutura e gastos sociais. 

Este trabalho concentra-se na análise do lado do gasto público, sob a ótica das 

instituições orçamentárias. A tese central é que políticas públicas melhores 

dependem de reformas institucionais capazes de avançar na integração do processo 

orçamentário descentralizado, inclusive com a definição clara das competências na 

federação no contexto do novo papel do Estado, ultrapassando sobreposições, 

áreas nebulosas e falta de coordenação nas matérias ou regiões comuns. 

A segunda seção, logo após esta introdução, descreve algumas das 

características do processo orçamentário aplicado na federação brasileira, o 

diagnóstico específico de política fiscal que emerge desse arcabouço complexo e, 

brevemente, como as regras da LRF tentaram minorar os problemas apresentados.  

Na terceira seção, sugerem-se algumas das possíveis inovações que poderiam 

ser feitas através da revisão da Lei 4.320, de 1964, uma lei complementar já prevista 

constitucionalmente, a qual seria válida para toda a federação e deveria aplicar-se 

ao planejamento, orçamento, contabilidade e controle.  

A quarta seção analisa um dos desafios que permanece ainda na agenda fiscal 

brasileira: a questão da coordenação entre políticas macroeconômicas. Além de 

conciliar equilíbrio e descentralização, é enfatizada a necessidade de enfrentar 
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outros problemas de coordenação, na área macroeconômica, abrindo o debate 

sobre metas fiscais, para evitar a miopia do resultado primário e o viés contra o 

crescimento econômico, os investimentos e os gastos sociais.  

 

2. O processo orçamentário no Brasil – PPA, LDO e LOA; da Constituição 

Federal à LRF 

A Constituição Federal previu três peças no ciclo orçamentário, o Plano 

Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária 

Anual – LOA, cada uma delas com funções bem definidas. A LRF, por sua vez, 

fortaleceu as instituições orçamentárias desenhadas pela Constituição. 

Paralelamente à metodologia do PPA que começou a desenvolver-se com o Plano 

Brasil em Ação em 1996 e à integração planejamento-orçamento empreendida a 

partir de 2000, a LRF evidenciou a importância do planejamento para a gestão 

pública, primeiramente, ao tornar obrigatória a elaboração do PPA.  

Diferentemente da LDO e da LOA, que mereceram várias disposições na 

Constituição Federal e na LRF, no que se refere ao PPA, a prática ainda está muito 

além da norma. A legislação apenas prevê, em termos genéricos, que se 

“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.” (CF, 

art.165, parágrafo 1º).  

A obrigatoriedade da elaboração do PPA para todos os entes da federação 

somente ficou clara depois da LRF. Ressalvadas as disposições que nitidamente se 

aplicam apenas à União, seria razoável interpretar que todas as disposições 

constitucionais sobre Finanças Públicas se aplicam a todos os entes da federação, 
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tendo em vista a autonomia política, financeira e administrativa que lhes foi 

outorgada. Contudo, em diversas passagens, ao tratar da matéria orçamentária, o 

texto constitucional, faz referência apenas à União2. Por essa razão, muitos 

municípios, especialmente os menores, na ausência de sanção ou de vedação 

constitucional expressa que exigisse a elaboração do PPA, entenderam que este 

não era mandatório.  Esta interpretação vigorou até a edição da LRF, que 

estabeleceu: 

“Art. 5 º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma 

compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e 

com as normas desta Lei Complementar: (...)” 

E, ainda: 

“Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 

governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de: 

(...) 

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias.” 

Assim, a partir da obrigatoriedade imposta pela LRF, todos os municípios 

passaram a elaborar também o seu PPA, a exemplo do que já faziam a União, os 

Estados e os grandes municípios. A única orientação, no entanto, foi o exemplo 

prático da União, cuja metodologia, adotada desde o Plano “Brasil em Ação”, em 

1996, apresentava notáveis vantagens em relação ao que se fazia anteriormente. A 

                                                           
2 Ou à administração pública federal, ao Congresso Nacional, ao Presidente da República, razão pela 
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mudança fundamental consistiu em que se abandonasse a lógica que valorizava um 

gasto maior independentemente dos resultados alcançados.  

O PPA deixou de ser uma carta de boas intenções em que anualmente se 

repetiam alguns objetivos gerais, para voltar-se para a resolução de problemas 

concretos. Os programas passaram a ser construídos com objetivos específicos, 

voltados para a solução de problemas quantificados por indicadores. As ações que 

compunham cada programa, por sua vez, passaram a ter metas físicas. Essa 

metodologia, aliada a alterações contábeis da execução financeira, permitiu o 

monitoramento das políticas públicas. Mais recentemente, com o Plano “Brasil para 

Todos” vislumbrou-se a possibilidade de introduzir o aspecto participativo, embora 

ainda de forma incipiente. 

Depois da LRF, foram institucionalizadas na LDO as metas fiscais para 

receitas, despesas, resultados primário e nominal e dívida pública e inseridos 

demonstrativos que visam dar transparência a riscos fiscais, passivos contingentes e 

à situação atuarial da previdência, entre outros. Assim, a LOA passou a ser 

elaborada para cumprir as metas físicas do PPA e as metas fiscais da LDO. Na LOA, 

foi regulamentado o uso da reserva de contingência e, na execução financeira, 

tornaram-se obrigatórios a programação, o monitoramento e o contingenciamento. 

Além disso, a LRF também criou vínculos entre as peças legislativas que 

compõem o ciclo orçamentário e entre este e sua execução financeira. O mecanismo 

de compensação assegura o cumprimento das metas fiscais e desincentiva o mal 

planejamento (receitas superestimadas e despesas subestimadas). O Relatório 

Resumido de Execução Orçamentária, publicado a cada dois meses, pode indicar 

que é necessário um corte automático se está previsto que não serão atingidas as 

                                                                                                                                                                                     
qual, à falta de maior precisão conceitual, exige-se do leitor um esforço de interpretação.  
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metas fiscais para os resultados primário e nominal. Exceto para despesas 

vinculadas (algumas definidas na LRF e outras na LDO), o corte é obrigatório em 

todos os poderes e aplicado a todas as despesas, incluindo empenhos e restos a 

pagar.  

A LRF transformou o quadro mais geral de finanças públicas, com a criação de 

vários limites e regras aplicáveis às áreas de receita e despesa públicas, pessoal, 

previdência, dívida e endividamento, contabilidade pública e controle, para cujo 

cumprimento o ciclo orçamentário deveria contribuir. Para preservar a independência 

dos poderes e manter a autonomia do processo orçamentário, alguns limites e 

responsabilidades foram individualizados, tais como limites a despesas com pessoal, 

o contingenciamento, os restos a pagar e a divulgação de relatórios.  

Essas normas gerais, por sua vez, são perfeitamente consistentes com o 

processo orçamentário já que, para não ferir o princípio constitucional da autonomia 

federativa, cada ente estabelece, de forma autônoma, suas metas orçamentárias.  

 

3. A elaboração de uma nova lei de finanças públicas: a reforma orçamentária 

depois da LRF 

Algumas das dificuldades institucionais que causam distorções no 

processo orçamentário e ineficiência administrativa têm origem na ausência de 

regulamentação de dispositivos constitucionais. Na Constituição Federal de 1988, 

Capítulo II do Título VI, sob a denominação "Das Finanças Públicas", os 

constituintes haviam introduzido dois dispositivos prevendo a edição de leis 

complementares de finanças públicas, ambas aplicáveis a toda a federação – uma 

no Art. 163 e outra no Art. 165, § 9º. É de pressupor-se que as duas leis tenham 

objetivos distintos. A lei a que se refere o Art. 163 seria uma mais macro, voltada 
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para o equilíbrio intertemporal das finanças públicas, uma espécie de Código de 

Finanças Públicas. A aprovação da LRF, em 2000, supriu essa necessidade. Já a lei 

complementar mencionada no Art. 165 da Constituição conteria normas gerais para 

a elaboração e controle dos planos e orçamentos, além de normas contábeis 

voltadas para a fiscalização orçamentária, financeira e patrimonial.  

Embora algumas propostas de revisão da Lei nº 4.320, de 1964, tenham 

sido apresentadas, não foi alcançado o consenso necessário para aprovar essa lei 

complementar, e o dispositivo constitucional permanece, ainda, sem 

regulamentação. Assim, a Lei nº 4.320 foi recepcionada pela Constituição3, 

assumindo provisoriamente o papel dessa segunda lei de finanças públicas. A 

iniciativa mais recente de revisão, o Projeto de Lei Complementar nº 135/1996, ainda 

continua em tramitação no Congresso Nacional e, após a edição da LRF, vários de 

seus dispositivos tornaram-se obsoletos, razão pela qual seria necessário proceder a 

sua atualização. Além disso, seria preciso superar algumas das questões que 

obstaculizaram a tramitação do PLC nº 135/1996, basicamente: a) conflitos sobre 

prazos para elaboração/encaminhamento e aprovação/devolução dos projetos de lei 

do PPA, LDO e LOA; e b) conflitos quanto à natureza do orçamento, se autorizativo 

ou impositivo e em que grau.  

Relativamente a alguma sobreposição não intencional entre a LRF e a Lei 

nº 4.3204, tem prevalecido o entendimento de que, havendo algum dispositivo 

conflitante, devem prevalecer as determinações da LRF, que além de ser lei 

complementar, é mais recente. Contudo, essa interpretação não é suficiente, assim 

                                                           
3 Diz-se que uma lei é recepcionada pela Constituição quando já existia uma lei, anterior à promulgação da 
Constituição, tratando de matéria prevista em dispositivo constitucional e, depois da promulgação da 
Constituição não foi aprovada uma lei com os mesmos objetivos nem revogada a anterior. Então, o dispositivo 
constitucional é aplicado através da lei pré-existente, a qual permanece válida, ainda que parcialmente.  
4 Sendo os objetivos das leis distintos, procurou-se, na tramitação da LRF, delimitar o tratamento que ambas 
dariam à matéria Finanças Públicas. Algumas tangências, no entanto, tornaram-se difíceis de evitar. 
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como também é precária a tentativa de remediar a ausência da lei complementar 

com a introdução de dispositivos ou na LDO da União – válida apenas para um ano 

e para a União – ou em Portarias da Secretaria de Orçamento Federal - SOF e da 

Secretaria do Tesouro Nacional - STN5. Neste último caso, sempre surgem dúvidas 

quanto à competência jurídica de uma Portaria para sobrepor-se a uma lei, 

principalmente com status de lei complementar. Mais que isso, surgem dúvidas 

quanto à competência jurídica de Portarias do Executivo federal para obrigar todos 

os poderes de todos os entes da federação. Tem-se buscado fundamentação para 

as Portarias no § 2º do Art. 50 da LRF, que prevê que a edição de normas gerais 

para consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da 

União, enquanto não implantado o Conselho de Gestão Fiscal previsto no Art. 67. 

Contudo, há sempre o risco de extrapolar a competência de consolidação criando 

outras normas que, embora necessárias, são frágeis em termos da sua 

impositividade para outros entes. O ideal seria esclarecer divergências conceituais, 

promover a adequação às necessidades institucionais que se avolumaram desde 

1964 e revogar explicitamente dispositivos superados pela Constituição Federal para 

evitar dúvidas jurídicas. 

Além disso, o tratamento dessas matérias numa lei complementar tem a 

vantagem de permitir maior estabilidade das regras, pois é exigido quorum 

qualificado, de maioria absoluta, para a aprovação e/ou alteração das mesmas.  

O sucesso das políticas públicas não depende só de recursos, mas da gestão 

dos programas, que abrange o modo como se constroem e se executam os 

programas para atingir os resultados pretendidos. Num ambiente de escassez de 

recursos, em que se exige seletividade na alocação dos recursos e eficiência no 

                                                           
5 Um exemplo é a Portaria nº 163, de 4 de maio de 2001, da STN e SOF, que tratou da classificação de receitas e 
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gerenciamento dos programas, é mais que nunca necessário fazer um esforço para 

a superação de entraves institucionais e consolidação de regras estáveis, através da 

edição de uma lei de finanças públicas, que se constituiria, assim, numa terceira 

reforma orçamentária. 

A gestão tem sido prejudicada por essa falta de regulamentação do ciclo 

orçamentário, especialmente no que se refere ao PPA, pois sequer seu conteúdo e 

forma de elaboração estão normatizados. Além disso, faltam definições quanto à 

especificidade de cada instrumento, a sua elaboração e organização, as restrições 

quanto à natureza, o número e a periodicidade de alterações, o prazo para entrada 

em vigor e a modificação por outros instrumentos.  

Sem nenhuma orientação normativa que ordene e integre procedimentos, tem-

se corrido o risco de perder os avanços metodológicos acumulados, particularmente 

na transição de governo, quando ingressam servidores com pouca experiência na 

área. Nessas ocasiões, a indefinição e a freqüente mudança de regras tende a 

somar-se à inexperiência administrativa daqueles que assumem os governos, 

ocasionando uma perda de memória institucional que impede que o aprendizado 

gerado pelas avaliações se converta nas mudanças de curso nos programas que 

seriam necessárias.  

Assim, um objetivo da lei de finanças públicas seria preencher lacunas que 

afetam a gestão e decorrem da falta de uma compreensão integrada de todo o ciclo 

orçamentário e sua execução. Esta seção procura identificar e discutir as lacunas 

que impedem uma maior integração entre os processos de planejamento e 

orçamento e sugerir temas que não poderiam deixar de ser abordados nessa lei 

                                                                                                                                                                                     
despesas. 



 
10

complementar, pois requerem um tratamento coerente e integrado na federação, 

para permitir maior integração e racionalidade das decisões de política fiscal.  

Nesta seção, serão abordados os temas relativos a: a normatização do PPA, 

ainda inexistente; o estabelecimento de normas gerais para a elaboração do PPA, 

LDO e LOA, definindo-se a especificidade de cada peça e de seu instrumento 

revisor, num contexto de integração do processo orçamentário; a periodicidade da 

revisão; a abrangência das peças do processo orçamentário; a classificação da 

despesa e outras normas contábeis; a questão da regionalização da despesa; a falta 

de uniformidade e sincronia de prazos; e a questão da participação da sociedade 

civil.   

3.1. A falta de normatização do PPA 

O PPA destina-se a dar materialidade ao programa de governo por meio de 

objetivos e diretrizes que possam ser quantificados, monitorados e controlados 

através de indicadores e de metas físicas. Sua lógica, embora não seja propriamente 

a de um planejamento de longo prazo, tem um horizonte mais longo que o 

orçamento e volta-se para a capacidade do gasto público de solucionar problemas e 

gerar produtos finais. 

A boa técnica manda que as peças do ciclo orçamentário trabalhem de forma 

integrada entre si, com o desenho das políticas setoriais e com a execução 

financeira. Primeiro, parece óbvio que a elaboração do PPA deve ser precedida por 

um desenho bastante nítido das políticas públicas setoriais que se pretende 

empreender. É o que se denomina de “projeto de desenvolvimento” que, longe de 

abarcar apenas aspectos macroeconômicos, deve incluir a definição das políticas 

setoriais, especificando os objetivos e como serão atingidos. Isto é, além de um 

diagnóstico geral do governo, é preciso ter indicações claras sobre os problemas das 
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áreas específicas, onde estão suas causas e como enfrentá-las, indicando 

prioridades, prazos e recursos. Essas políticas deverão materializar-se nos 

programas do PPA.  

A despeito da óbvia necessidade de uma pré-definição do desenho das 

políticas setoriais, na prática, o PPA 2004-20076, por exemplo, foi concebido sem 

que houvesse essa definição. Apenas depois de já terem sido aprovados o PPA 

2004-2007, algumas políticas setoriais foram apresentadas, como é o caso do Plano 

Nacional de Reforma Agrária7 e da Política Nacional de Assistência Social8. Algumas 

políticas, ainda em discussão ou já definidas, não guardam qualquer relação com os 

programas do PPA aprovado, nem com o Projeto de Revisão do PPA que foi depois 

encaminhado ao Congresso Nacional. 

Além disso, não obstante as vantagens da metodologia do PPA empregada 

pela União, alguns problemas tem emergido, em virtude da ausência de 

sistematização na legislação, o que teria evitado dúvidas de interpretação e a 

cristalização de diferenças entre os entes da federação. Inicialmente, seria 

necessário definir conceitos como "diretrizes, objetivos e metas". De acordo com 

Afonso & Giomi (1992), as "diretrizes" seriam as orientações de determinada 

administração, isto é, as linhas gerais da política fiscal a ser perseguida no período, 

que devem indicar onde se quer chegar e como, enquanto os "objetivos" 

descreveriam uma situação ou cenário de um conjunto de ações desejadas ou 

esperadas para determinado setor ou área de governo e as "metas" passariam pela 

                                                           
6 Lei n°. 10.933, de agosto de 2004. 
7 Anunciado em 21 de novembro de 2003, com metas para 2003/2006 como, por exemplo, o assentamento de 
400mil famílias, enquanto o PPA 2004/2207 previa o assentamento de 520 mil famílias. Disponível em 
www.mda.gov.br. 
8 Anunciada em setembro de 2004. 
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expressão quantitativa dos resultados almejados, ou seja, corresponderiam aos 

produtos físicos das ações.  

Isto resgataria a interpretação original das metas do PPA que, na sua origem, 

foram entendidas como metas físicas, destinadas a quantificar os resultados físicos 

esperados dos programas de governo, permitindo seu monitoramento e dando 

materialidade às políticas públicas empreendidas. É bem verdade que para atestar a 

viabilidade financeira dos programas e a factibilidade dos objetivos e metas incluídos 

no PPA, é preciso mensurar os recursos financeiros necessários e disponíveis para 

as ações de expansão. Mas isto, originalmente, se fazia com um cenário para 

grandes indicadores, receitas e despesas. Com o tempo, no entanto, muitos 

passaram a defender a inclusão de metas financeiras no PPA.  

Vários problemas, então, emergiram dessa confusão entre metas físicas e 

financeiras. A primeira dificuldade consiste em que o PPA é, por sua natureza, 

menos detalhado que a LOA e excessos podem facilmente transformá-lo num 

orçamento plurianual. São conhecidas, na experiência internacional, as 

desvantagens dos orçamentos plurianuais, que normalmente embutem uma 

tendência dos governantes de adiar o cumprimento de suas promessas. Além disso, 

sendo uma lei aplicável a quatro anos, é natural que as metas financeiras fiquem 

logo desatualizadas, tendo em vista que a metodologia não inclui qualquer 

indexação. No passo seguinte, muitos passaram a defender, então, a revisão anual 

do PPA, o que se constitui em outro equívoco, como veremos.   

O pior, no entanto, é a perda da especificidade do instrumento de planejamento 

que, por sua natureza, não deve engessar a administração mas, antes, orientá-la. As 

metas físicas foram criadas para dar um norte à administração, o que é 

completamente diferente de exigir o cumprimento fiel de “metas financeiras”, que se 
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aproximariam de um orçamento impositivo. Diante dos constantes erros nas 

previsões de recursos e de imprevistos surgidos no gerenciamento dos programas, 

torna-se bastante difícil gerenciar metas financeiras. Por último, essa confusão 

espalhou-se pelo território nacional, fazendo com que convivam diferentes 

interpretações do significado das metas do PPA. A necessidade de padronização em 

uma norma única, definindo o que é físico e o que é financeiro, fica, portanto, 

evidente.  

A maior contradição talvez esteja no fato de que, mesmo utilizando metas 

financeiras que engessam a administração, não foi possível assegurar nem 

eficiência nem consistência aos programas. Por eficiência, entenda-se que os 

produtos das ações que compõem um programa deveriam contribuir e ser 

suficientes para que se alcançasse o objetivo do programa refletido na variação 

esperada do seu indicador. Por consistência, entenda-se a compatibilidade entre o 

valor dos projetos ou atividades e os custos das metas físicas correspondentes. 

Lamentavelmente, há sempre a tendência de tentar resolver grande número de 

problemas através da criação de vários programas, sem garantir os recursos 

necessários para que os programas sejam de fato executados e, o que é pior, sem 

garantir que a execução dos programas seja suficiente, para solucionar o problema. 

A dispersão de recursos já na elaboração do PPA, agravada pelo contingenciamento 

na execução, impede que sejam otimizados os parcos recursos disponíveis. 

Um outro problema associado à falta de normatização diz respeito ao fato de 

que as “dimensões” ou macro-objetivos estabelecidos no PPA deveriam ser 

respeitados em todos os programas. Assim, os programas, elaborados de forma 

multi-setorial, não deveriam ser conflitantes entre si, mas guardar coerência com as 

estratégias acordadas, de modo a garantir a lógica interna do PPA. Por exemplo, se 
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um macro-objetivo é a sustentabilidade ambiental, ele certamente não será atingido 

ao serem construídos programas que desconsideram ou agridem o meio ambiente, 

ainda que no mesmo PPA haja programas específicos voltados para o 

reflorestamento e a conservação de ecossistemas.  

Na verdade, é fundamental a idéia de um “projeto de desenvolvimento” dando 

suporte ao PPA, pois não basta ter uma coleção de programas, antes é preciso que 

todas as ações que se subdividem em programas ou organizações tenham um 

sentido único. A divisão de trabalho deve servir ao bom gerenciamento, mas dentro 

de uma unidade de propósitos, para não estimular a fragmentação. Para isto, não 

basta o cenário de um ano do orçamento e de quatro anos do PPA; é necessário 

que o PPA e o sistema de planejamento estejam orientados para uma visão de 

futuro, que tenham uma visão estratégica, a qual dará coerência e consistência à 

atuação de todos os programas e organizações. É preciso também deixar clara a 

própria definição de programa, o seu desdobramento em ações, e, destas, em 

projetos (ações específicas, limitadas no tempo, e cujos produtos constituem, em 

parte ou na íntegra, a meta física de um subprograma) e atividades (ações que se 

realizam de modo contínuo e permanente para atingir metas físicas dos programas 

de duração continuada).  

Ainda que essa consistência seja respeitada na elaboração, é bem verdade 

que não costuma ser na gestão dos programas. O PPA exige uma organização 

multisetorial, pois a concepção de programa não nasce da estrutura organizacional, 

mas dos problemas e dos objetivos que se quer atingir. Isto significa que a solução 

de problemas poderá exigir a cooperação de vários ministérios, ao invés de ser 

endereçada a apenas um ministério. Contudo, o que poderia ser uma vantagem, 

torna-se uma dificuldade, quando há grande resistência por parte dos diferentes 
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ministérios em trabalhar de forma integrada para cumprir os objetivos dos 

programas. Muitas vezes, os ministérios não se empenham em atingir as metas de 

ações encabeçadas por outros ministérios. O problema se agrava porque as 

atribuições dos gerentes também conflitam com as das unidades gestoras, 

ocasionando certa competição entre ministros e gerentes de programa. 

Deveria, pelo menos, haver uma assignação clara de responsabilidades do 

gerente de programa e de seu papel na estrutura administrativa dos órgãos, 

esclarecendo se a seu cargo deve ficar também a geração de produtos e resultados 

ou apenas o monitoramento do programa. Para romper as “caixinhas”, o atual 

governo tem proposto um plano de gestão, baseado na criação de comitês que, no 

caso dos programas multissetoriais, reuniriam o gerente do programa, o gerente 

executivo e os coordenadores das ações. É bem verdade que a regra decisória 

continua não sendo clara. Continua-se apostando na cooperação, o que torna difícil 

garantir a priori a eficiência do comitê para gerir os programas. 

3.2. A integração do processo orçamentário: definição da especificidade de 

cada peça e de seu instrumento revisor  

Uma importante missão da lei de finanças públicas seria deixar claro o papel de 

cada uma das peças que compõem o ciclo orçamentário. Além do PPA, que 

certamente requer uma normatização completa, há lacunas na elaboração da LDO e 

da LOA. Parece natural que, uma vez aprovado o PPA, a LDO eleja prioridades, 

dimensionadas por um ajuste conjuntural que, a cada ano, reflita o tamanho do 

orçamento possível. Através do Anexo de Metas Fiscais, a LDO já integra planos e 

orçamentos com uma espécie de “planejamento rolante para três anos”, com caráter 

mandatório para o primeiro exercício e de sinalização para os dois seguintes. Só 

depois, então, a LOA detalharia as despesas e suas respectivas fontes de receita, 
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de modo a cumprir, na execução, as metas físicas do PPA e as metas fiscais da 

LDO. 

A prática, no entanto, está muito distante do desenho ideal. Depois de um 

longo processo de elaboração do PPA 2004-2007, o trabalho precisou ser refeito. 

Para que se tenha uma idéia da abrangência da revisão, foi proposta9 a exclusão de 

17 programas, a inclusão de 18 e a alteração de 347 dos 382 do PPA, o que 

praticamente reconduziu a discussão sobre planejamento ao marco zero.  

Um outro problema é que o Projeto de Revisão do PPA tramitou num 

momento em que a LDO 2005 já estava aprovada e um Projeto de Lei Orçamentária 

para 2005 - PLOA 2005 estava em tramitação. Então, à aprovação do Projeto de 

Revisão do PPA, deveriam necessariamente seguir-se as alterações 

correspondentes na LDO e na LOA. Ou, como bem alertaram as Consultorias de 

Orçamento da Câmara e do Senado10, “as emendas parlamentares ao orçamento e 

toda a discussão legislativa relativa à inclusão de projetos e obras se perderão”, pois 

o PLOA 2005 prevê orçamento para apenas 23 das 674 ações novas criadas no 

PPA aprovado. O PLOA 2005, por sua vez, também não segue as prioridades 

elencadas no Anexo de Metas e Prioridades da LDO para 2005.  Das 452 ações 

prioritárias, apenas 324 têm recursos previstos no PLOA 2005. Assim, convivem, 

nada pacificamente, políticas ainda em discussão ou já definidas com um PPA 

aprovado e outro em tramitação (para o mesmo período), as prioridades da LDO e 

do PLOA. 

Tendo como fundo esse cenário, não é difícil concluir que uma importante 

missão da lei de finanças públicas seria definir o caráter supra-ordenador das peças 

                                                           
9 De acordo com a Justificativa da Proposta de Revisão do PPA 2004-2007. 
10 Nota Técnica Conjunta nº. 16/2004. 
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do ciclo orçamentário. O caráter supra-ordenador reflete o fato de que é da lógica do 

ciclo orçamentário que o PPA não possa ser alterado pela LDO ou a LOA, nem a 

LDO alterada pela LOA. A situação inversa, ainda que menos perversa, também não 

é desejável, pois descaracterizaria a especificidade que é própria desses 

instrumentos. A LDO elege prioridades dentre as estabelecidas pelo PPA; não deve 

criar novas, nem eliminar ou alterar as existentes. Do mesmo modo, a LOA não deve 

incluir despesas que não sejam compatíveis com os programas do PPA ou que 

desrespeitem as prioridades da LDO ou que, no seu conjunto, não cumpram as 

metas fiscais fixadas na LDO.  

A expressão “caráter supra-ordenador” parece mais adequada que 

“hierarquicamente superior”, já que PPA, LDO e LOA são leis ordinárias, de mesmo 

status e que, a exemplo de outras leis, podem ser alteradas por lei. Para garantir 

esse caráter supra-ordenador, no entanto, é preciso explicitar o objeto de cada uma 

dessas leis e que somente poderão ser alteradas por leis específicas, que 

obedecerão aos mesmos princípios das originais.  

Desta forma, a lei de finanças públicas estaria determinando a unidade e a 

exclusividade no tratamento da matéria própria de cada uma dessas leis, a exemplo 

do que já fazem em relação à lei orçamentária, respectivamente, a Lei 4.320/64, 

art.2º. e a Constituição Federal, art. 165, § 8º.: 

“Art. 2º. A Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa 

de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de 

trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade 

e anualidade.”(grifo nosso) 

“§ 8º A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à para 

previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição 
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a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de 

operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da 

lei.”(grifo nosso) 

Por mais óbvio que pareça, a aplicação desses princípios para todas as peças 

do ciclo orçamentário é necessária, em virtude da experiência recente. O art. 5° da 

Lei n° 9.989, de 21 de julho de 2000, que dispunha sobre o Plano Plurianual para o 

período 2000/2003, estabeleceu que a exclusão ou alteração de programas ou a 

inclusão de novos programas deveriam ser propostas pelo Poder Executivo por meio 

de projeto de lei específico. Já o art 7° da mesma lei estabelecia que "a inclusão, 

exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, quando envolverem 

recursos dos orçamentos da União, poderão ocorrer por intermédio da lei 

orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma 

proporção o valor do respectivo programa". Em outras palavras, determinou-se que, 

no período 2000-2003, a LOA poderia alterar o PPA. Em vez de alocar recursos para 

cumprir um plano, passou-se a redesenhar o plano em função dos recursos 

momentaneamente disponíveis, invertendo a lógica do planejamento. 

Em 2001, a Lei 10.297 adicionou ao parágrafo único do mesmo art. 7° da Lei n° 

9.989 o seguinte inciso: "III - adequar as metas físicas de ações orçamentárias para 

compatibilizá-las com as alterações nos seus valores, ou produto, ou unidade de 

medida respectivos, efetivadas pelas leis orçamentárias anuais e seus créditos 

adicionais ou por leis que alterem o Plano Plurianual." Assim, além da alteração dos 

programas, passou-se a permitir a alteração de suas metas físicas. O argumento 

utilizado era de que as metas físicas haviam ficado defasadas em função das 

restrições de disponibilidade financeira. Nada mais natural, então, que permitir que 
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essas metas fossem “atualizadas” pela LOA, quando já haveria uma noção mais 

precisa dos recursos disponíveis.  

O problema é que, com isto, perdeu-se o ponto de referência do PPA, o que 

ficou patente no momento de fazer a avaliação do PPA. Como avaliar se os objetivos 

foram ou não cumpridos e se as metas físicas foram ou não atingidas, quando estas 

se movem constantemente? A mudança do ponto de referência introduziu um viés 

na análise, como se a história estivesse sendo reescrita. Para a maior parte das 

ações em que se indicava 100% de cumprimento, uma comparação com o plano 

anunciado no primeiro ano de governo teria indicado um percentual de cumprimento 

muito inferior. 

Além disso, pelo menos uma definição de conteúdo da LDO é necessária. O 

conteúdo do Anexo de Metas e Prioridades da LDO deveria ser especificado, 

indicando-se que as metas físicas e as prioridades devem ser ordenadas pela sua 

importância. Assim, evitar-se-ia a apresentação de uma longa lista sem sentido de 

prioridade. 

3.3. A periodicidade da revisão 

Em 2003, deu-se um passo além na permissividade das alterações. Na 

tentativa de imprimir um tom mais participativo à elaboração do PPA, através do que 

se denominou de “escuta forte” da sociedade civil, ficou evidente a exigüidade de 

tempo para elaborar uma peça tão complexa, com uma equipe de governo 

inexperiente, e ainda incorporar as sugestões. Chegou-se, então, à idéia de fazer 

revisões periódicas, anuais, do PPA, para viabilizar os ajustes necessários. O art. 5° 

da Lei 10.933, de agosto de 2004, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o 

período 2004/2007,  fixou que qualquer "alteração ou exclusão de programa 

constante do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será 



 
20

proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou  

projeto de  lei específico". Isto é, o PPA 2004-2007 seria reelaborado anualmente 

para os quatro anos seguintes, devendo os projetos de lei de revisão ser enviados 

pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto dos exercícios 

de 2004, 2005 e 2006. 

Além da questionável possibilidade de alterar uma peça do ciclo orçamentário 

por outra cujo objeto é inerentemente distinto, e de alterar o ponto de referência do 

PPA, reeditou-se a idéia de transformar o PPA numa espécie de “planejamento 

rolante”. Esta, aliás, não é uma idéia nova; representa um retrocesso ao Orçamento 

Plurianual de Investimento, previsto na Constituição de 1967 e tantas vezes criticado 

justamente por confundir planejamento com orçamento. O extinto Orçamento 

Plurianual de Investimento, embora tivesse vigência por um período de três anos, 

era reelaborado ou ajustado periodicamente, por conta da falta de restrição para sua 

contínua revisão.  

Estranhamente, o argumento em prol do “planejamento rolante” é que o PPA 

elaborado no início de um governo encurta o horizonte de planejamento, que vai 

sendo reduzido à medida que o governo e o plano aproximam-se do final. A contínua 

revisão recém reeditada, no entanto, faz com que se perca o horizonte de 

planejamento que se pretendia, originalmente, alargar. Se o PPA se move, a cada 

ano, atrelado à LOA, o médio prazo fica subordinado ao curto prazo. Além disso, o 

“planejamento rolante” cede à fácil tentação de comparar-se ao também rolante 

Anexo de Metas Fiscais da LDO, criado pela LRF. Ao fazê-lo, deixa de lado o fato de 

que as metas físicas têm natureza distinta das metas fiscais. No segundo caso, a 

decisão política restringe-se ao tamanho do resultado fiscal, enquanto que, no 

primeiro, desce ao nível do planejamento detalhado das políticas públicas. E este 
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não pode ser dissociado de condicionantes políticas determinadas pelo plano de 

governo, o que, aliás, tem ficado patente nas discussões sobre a vigência do PPA.  

A Constituição não define por quanto tempo estará em vigência cada PPA. Há 

apenas uma disposição transitória (art. 35, § 2º, I) que aproxima a vigência do plano 

do período de mandato do Chefe de Governo, compreendendo do segundo ano do 

mandato até o primeiro ano do mandato do sucessor. A intenção era impedir a 

descontinuidade administrativa visto que, dada a complexidade do PPA, seria 

impossível elaborá-lo em pouco tempo, especialmente se faltam experiência técnica 

e conhecimento da máquina administrativa.  

Contudo, se a idéia de, no primeiro ano, trabalhar com o planejamento e o 

orçamento elaborados pelo governo anterior parece razoável em termos de gestão, 

não raro, o governo que assume hesita em executar o plano antigo, o que ocasiona 

certo imobilismo, ou antecipa as tentativas de imprimir sua marca aos programas já 

existentes. Surgem, então, justificativas de baixa execução por falta de tempo para 

avaliação das prioridades, tomada de decisão política quanto à continuidade de 

programas e auditoria de irregularidades. Se isto já é verdade para um PPA fixo de 

quatro anos, imagine-se o que ocorreria se o planejamento abrangesse dez ou vinte 

anos, ou mesmo se, no último ano de um governo, ele ousasse planejar de modo 

“rolante” os quatro anos seguintes de outro governo. Isto, aliás, fugiria ao conceito 

original da metodologia do PPA, que partia de um “projeto de desenvolvimento”, de 

uma visão estratégica, que para ter legitimidade democrática, precisava 

necessariamente ter vínculo com a proposta de governo do candidato vencedor. Por 

tudo isto, a eliminação da noção de plano de governo inerente ao PPA não promete 

ter grande resultado prático. 
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O fato de o PPA ter sido freqüentemente submetido a revisões tem afetado o 

seu papel como instrumento de planejamento governamental e impedido que exerça 

seu papel de condicionar, de fato, o orçamento. Atualmente, há duas formas de 

revisão. As novas ações (projetos e atividades) são incluídas e modificadas através 

da LOA, enquanto a modificação da estrutura e do conteúdo dos programas se dá 

por meio de Projeto de Lei de Revisão do PPA. É lógico que a tramitação paralela do 

PLOA e do Projeto de Lei de Revisão do PPA dificulta a revisão do plano e a 

integração plano-orçamento. Se a tarefa do Congresso Nacional ao analisar o PLOA 

2005 será difícil, preocupa ainda mais que o PPA 2004-2007 continue a ser revisado 

(ou reelaborado) anualmente até 2006, sem a necessária consistência e coerência 

com os demais instrumentos, ampliando o desarranjo institucional e fazendo com 

que se perca o horizonte de planejamento que se desejava alargar. De fato, a 

temática orçamentária sempre foi árida, mas nunca tão confusa. 

Se a preocupação é com a desatualização dos valores financeiros, melhor 

seria introduzir uma regra de indexação no PPA, ou utilizar preços constantes na 

referência a valores no PPA. Antes, porém é preciso ter consciência de que o objeto 

principal do PPA são as metas físicas e não as financeiras e que parece lógico que 

qualquer revisão deva ocorrer de modo muito limitado.  

É claro que procede a preocupação com alargamento de horizonte do PPA. É 

válido questionar se quatro anos é o horizonte ideal para o PPA ou se as políticas 

públicas não estariam a exigir um horizonte mais longo, próprio de investimentos de 

maturação longa, como no caso da infra-estrutura ou de algumas despesas sociais 

que exigem políticas continuadas, por exemplo. Quiçá isto poderia ser feito em 

alguma norma onde se definam políticas permanentes, como parece ser a intenção 

das vinculações constitucionais para educação e saúde, ou em um Anexo do PPA 
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que registrasse os investimentos de maturação superior a quatro anos. Esta solução, 

aliás, seria particularmente interessante para dar transparência às parcerias público-

privadas. 

3.4. A abrangência das peças do processo orçamentário 

Um dos aspectos fundamentais a ser abordado pela lei de finanças públicas 

refere-se aos princípios que devem reger o ciclo orçamentário. Anteriormente, foi 

dito que os princípios de unidade e exclusividade, já aplicados ao orçamento, 

deveriam ser observados em todo o ciclo orçamentário. O mesmo poderia dizer-se 

em relação à aplicação do princípio da universalidade, segundo o qual devem ser 

incluídas todas as receitas e despesas. Neste tema, há três pontos que merecem 

atenção. 

Primeiro, a ausência de algumas definições na legislação lança dúvidas sobre 

a abrangência do PPA. Uma pergunta relevante é se todas as despesas previstas no 

orçamento fiscal devem também estar no PPA. A Constituição, no art. 165, parágrafo 

1º, prevê que a abrangência do PPA seriam “as despesas de capital e outras delas 

decorrentes, e (...) as relativas aos programas de duração continuada.” Assim, além 

dos conceitos de "diretrizes, objetivos e metas", é importante esclarecer o significado 

de algumas categorias de gasto como as "despesas de capital", as "despesas 

decorrentes das despesas de capital" e as "despesas relativas aos programas de 

duração continuada".  

No PPA, há dúvidas quanto à inclusão ou não das ações necessárias à 

manutenção da máquina governamental, pois essas são despesas, de certa forma, 

incomprimíveis. Alguns dizem que as despesas que importam para o planejamento 

se referem à expansão das atividades governamentais (as despesas de capital), as 

quais não deveriam ser enfocadas de forma isolada, pois representam, no momento 
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seguinte, acréscimo do custeio (despesas decorrentes das despesas de capital). 

Outros, entendem que todas as despesas devem estar no PPA, até para garantir a 

consistência do plano e também porque o conceito de "despesas decorrentes" 

sinaliza para despesas de manutenção do ativo já existente, as quais são 

conseqüência de investimentos realizados no passado.  

Já a definição dos "programas de duração continuada" mencionados na 

Constituição pode estar associada a atividades-fins, que não são classificadas como 

investimentos, mas requerem uma visão de longo prazo, como é o caso de muitos 

gastos na área social (assistência médica, creches, distribuição de merenda, livros, 

leite, etc.) e da concessão de empréstimos (financiamento de investimentos, 

exportações, etc.). Contudo, é preciso marcar claramente a diferença entre esse 

conceito e o de “despesas obrigatórias de caráter continuado”, cuja definição 

encontra-se no art. 17 da LRF. 

O segundo ponto refere-se à abrangência do orçamento fiscal em interação 

com o orçamento de investimento das empresas estatais. Na União, as empresas 

controladas pelo ente integram a LOA, no âmbito do orçamento fiscal, no caso de 

usarem recursos tributários e outros tipicamente governamentais e, no âmbito do 

orçamento de investimentos, com os investimentos que realizam, 

independentemente da origem dos recursos. As despesas das empresas estatais 

que não são financiadas com recursos públicos e que não correspondem a 

investimentos, não integram a LOA. Assim, quando a LRF incluiu as empresas 

estatais dependentes na abrangência da aplicação dos seus dispositivos, esse 

conceito já estava bastante incorporado à cultura contábil da União porque coincide 

com o das empresas que integram o orçamento fiscal.  
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Esse tratamento orçamentário-contábil, no entanto, embora já esteja 

sedimentado na União, ainda está sujeito à controvérsia nos estados e municípios. 

As dúvidas sobre a forma de inclusão das receitas e despesas das empresas 

controladas ficaram patentes na própria aplicação da LRF. Principalmente quando a 

empresa necessita fazer a contabilidade tanto pelo critério público como privado 

(caso das sociedades anônimas), há dúvidas sobre a interação das duas normas 

contábeis. Essas dúvidas tendem a ser ampliadas com a introdução de novas 

categorias como os consórcios intermunicipais e as parcerias público-privadas, 

principalmente quando houver investimentos em vários exercícios. Para assegurar 

uniformidade de procedimentos e salvaguardar a aplicação de vários dispositivos da 

LRF, seria bastante útil que a lei de finanças públicas definisse como deverão ser 

contabilizados os recursos e as despesas que mesclam vários entes públicos ou 

entes públicos e privados. 

O terceiro ponto refere-se aos recursos não fiscais ou extra-orçamentários. 

Neste caso, no entanto, o princípio da universalidade tem sido mais observado no 

PPA do que na LOA. Talvez a explicação esteja no fato de que o conceito de 

programa do PPA permite uma visão da articulação em parcerias, porque atingir um 

objetivo na sociedade não depende só de recursos fiscais, mas de recursos não-

fiscais ou extra-orçamentários, além de recursos de outros entes (dos estados e 

municípios, por exemplo, no caso da União), do setor privado e do terceiro setor. 

Somente no PPA 2004-2007, os recursos extra-orçamentários, que correspondem à 

política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento e dos fundos 

públicos, poderão atingir R$ 274 bilhões, ou 14,72% do PPA. 

Já na LOA, não tramitam nem os recursos extra-orçamentários, nem a sua 

aplicação, contrariando um outro princípio - o da legalidade -, pois o Congresso 
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Nacional não opina sobre a aplicação dos recursos, a qual fica sujeita a grande 

discricionariedade. Há muita crítica sobre a falta de transparência decorrente desse 

procedimento, pois o cidadão não tem acesso à execução dos gastos, tendo em 

vista que esses recursos não transitam pelo Sistema Integrado de Administração 

Financeira - SIAFI. É bem verdade que esses recursos constam do Sistema de 

Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPLAN, mas não só o acesso a 

esse sistema restringe-se a um grupo de funcionários públicos, como a alimentação 

das informações, que depende dos gerentes de programa, não é muito regular. Esta 

é, portanto, uma forma de captação, gestão e gasto de recursos pelo Estado que 

escapa ao controle concomitante. 

Neste ponto, poder-se-ia prever uma abrangência maior da LOA, para além da 

mera apresentação de um orçamento dos financiamentos a conceder, incluindo a 

definição de quais atividades, agentes ou regiões serão priorizadas pelas instituições 

e em que termos, indicando, por exemplo, o subsídio implícito nas condições de 

empréstimos diferenciadas e o montante disponível para cada finalidade. 

Da discussão precedente, percebe-se o quanto é pertinente incluir na lei de 

finanças públicas alguns princípios, vários deles já presentes na Constituição 

Federal ou na Lei n.º 4.320/64 para parte do ciclo orçamentário. Sugere-se que os 

princípios sejam os seguintes: 

1) Unidade: uma única lei para tratar do objeto em questão no período de 

vigência a que se refere; 

2) Exclusividade: não haverá dispositivo estranho ao objeto em questão; 
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3) Legalidade: aprovação por lei, exceto para abertura de créditos 

extraordinários e, ainda assim, desde que atendidos os pré-requisitos para Medida 

Provisória, isto é, comprovada a imprevisibilidade e a urgência da despesa; 

4) Reserva Legal: iniciativa do Executivo; 

5) Universalidade: inclusão de todas as receitas e despesas; 

6) Discriminação: para assegurar transparência, não haverá dotações globais 

ou valores brutos, evitando que as receitas e despesas não figurem com a 

discriminação necessária; 

7) Não afetação: não vinculação de despesas, com exceção das previstas na 

CF; 

8) Equilíbrio: indicação de receitas suficientes para arcar com todas as 

despesas; 

9) Anualidade para LDO e LOA e quatrianualidade para o PPA. 

3. 5. A classificação da despesa e outras normas contábeis 

No que se refere às normas contábeis voltadas para a fiscalização 

orçamentária, financeira e patrimonial, também objeto da lei de finanças públicas, 

seria útil esclarecer alguns conceitos que têm dificultado a interpretação de relatórios 

e a consolidação de contas na federação.  

Quanto às classificações orçamentárias, desde a Lei nº 4.320/64, o elemento 

de despesa vinha sendo utilizado por todos os entes da federação na estruturação 

dos orçamentos. Em 1990, com o respaldo da LDO, criou-se, no âmbito da União, a 

classificação pela natureza de despesa, que permitiu apresentar o orçamento de 

forma mais agregada. A reestruturação da funcional-programática em todos os entes 
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da federação somente foi possível a partir do exercício de 2000, com a revogação 

da Portaria nº 9/1974, que a havia instituído, pela Portaria nº 42/1999. A partir de 

então, as funções, desdobradas em subfunções, tornaram-se classificadores de área 

de despesa, viabilizando a integração planejamento-orçamento.  

Com a edição da LRF, as portarias foram revistas e os termos dessa revisão 

foram objeto de debate entre o órgão central de contabilidade da União e os 

Tribunais de Contas11. No que se refere à padronização de relatórios e 

demonstrativos da LRF, a falta de acordo entre o órgão central de contabilidade da 

União e os Tribunais de Contas tem impedido a padronização na federação, gerando 

dificuldades para um trabalho mais integrado das estruturas de controle.  

Na tramitação da LRF, entendeu-se que essa uniformidade seria imprescindível 

para bem aplicar as regras e limites criados e remeteu-se à decisão a um Conselho 

de Gestão Fiscal e, enquanto este não fosse criado, ao órgão central de 

contabilidade da União. O dissenso estabeleceu-se quando não foi sido criado o 

Conselho de Gestão Fiscal e o órgão central de contabilidade da União optou por 

definir as regras unilateralmente, sem pactuá-las. Vários Tribunais de Contas, então, 

editaram normas próprias e diferentes das editadas pela Secretaria do Tesouro 

Nacional, além de serem diferentes entre si. Isto terminou por gerar a necessidade 

de entrega, por parte dos estados e municípios, de mais de uma versão dos mesmos 

relatórios, para atender as exigências de órgãos diferentes. A edição de uma lei de 

                                                           
11 Esses Tribunais de Contas analisam e julgam contas – que podem ser aprovadas ou reprovadas, total ou 
parcialmente – de todos aqueles responsáveis por lidar com recursos públicos, sejam servidores públicos ou não, 
agentes políticos ou não. A única exceção é o Chefe do Poder Executivo, que é julgado pelo respectivo 
Legislativo, com base no Parecer Prévio do Tribunal de Contas. Como os Tribunais de Contas não fazem parte 
do Judiciário, suas decisões e julgamentos ficam restritos a sua competência legal, o que significa que só 
produzem efeitos legais parciais. Os Tribunais de Contas podem determinar mudanças nos procedimentos 
adotados, impor multas e dívidas, e recomendar a aplicação de sanções administrativas e eleitorais tais como: 
perda de posição, perda do direito de estar em qualquer função pública por cinco anos e de ser eleito, mas suas 
recomendações e decisões podem ser revistas pelo Judiciário. Outras autoridades, como as Judiciais, o Ministério 
Público e o Poder Legislativo usam suas decisões e julgamentos como peça de prova em um processo que 
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finanças públicas seria uma boa ocasião para pacificar o tema e dar maior 

estabilidade às regras que, até o momento, vem sendo tratadas por portarias. 

Padronizados os relatórios e demonstrativos, o controle das variáveis estaria 

certamente menos sujeito à burla, facilitando o trabalho das autoridades 

encarregadas. 

É o caso do conceito de dívida líquida, para efeito do cálculo dos limites de 

dívida e endividamento. Seria importante esclarecer o que pode ser deduzido (dívida 

ativa não poderia) e o que deveria ser incluído (precatórios deveria), além de 

introduzir normas mais rigorosas quanto ao registro contábil de dívida ativa e de 

precatórios, evitando-se burlas. Seria conveniente, ainda, introduzir adequações 

contábeis que permitissem respeitar vinculações ainda que em exercício diverso, 

individualizar contribuições dos segurados e outras deduções por Poder e separar 

as contas do Tesouro e da Previdência. Essas determinações existem como regras 

na LRF, mas ainda não foram suficientemente absorvidas pela contabilidade pública. 

Além da padronização do plano de contas, do Relatório Resumido de 

Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal, poder-se-ia padronizar 

outros demonstrativos previstos na LRF, cujo objetivo era dar transparência às 

políticas públicas. Por exemplo, caberia padronizar os Anexos de Metas Fiscais e de 

Riscos Fiscais e respectivos demonstrativos, o demonstrativo da estimativa e 

compensação da renúncia de receita (combinado com o demonstrativo a que se 

refere o § 6º do art. 165 da Constituição Federal) e o demonstrativo da estimativa e 

compensação do aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado 

(inclusive com indicação clara do conceito de margem de expansão). No caso da  

renúncia de receita, por exemplo, há dúvidas sobre se o relatório deveria incluir 

                                                                                                                                                                                     
assegura os direitos de contraditório e defesa legal. Como os Tribunais de Contas, nos níveis federal e 
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todas as renúncias realizadas até aquele momento ou somente as novas, se deveria 

incluir apenas as renúncias com impacto para as metas fiscais, questionando-se o 

conceito desse impacto, se deveria haver abertura por áreas ou apenas por anos e 

se deveriam ser incluídos os fundos de natureza financeira que utilizam recursos de 

impostos como o ICMS, entre outras. A falta de uniformidade tem impedido conhecer 

com precisão as renúncias realizadas no país. 

Além disso, se, por um lado, é verdade que as mudanças na classificação das 

despesas representaram um grande avanço na integração da classificação de 

objetivos e metas no PPA e na LOA, também é verdade que o contingenciamento 

ainda continua sendo realizado institucionalmente, sem abertura por programas, 

ficando a distribuição dos cortes a cargo de cada ministro. Isto destrói, na ponta, a 

lógica orientada para programas, que é a base da metodologia do PPA, além de 

dificultar enormemente sua avaliação e de retirar a visibilidade dos efeitos do 

contingenciamento sobre a execução de políticas públicas. Se considerarmos que o 

percentual de contingenciamento realizado nos anos recentes é bastante 

significativo, principalmente após a introdução de metas fiscais pela LRF, é forçoso 

reconhecer que esta é uma questão que necessita ser solucionada. A lei de finanças 

públicas deveria assegurar que o contingenciamento fosse realizado por programas. 

3.6. A regionalização da despesa 

Outra lacuna é a regionalização das despesas. A Constituição Federal 

estabeleceu, no parágrafo 7º do art. 165, que a LOA deveria diminuir desigualdades 

inter-regionais "segundo o critério populacional". Obviamente, os recursos não 

podem ser distribuídos apenas segundo a proporcionalidade da população, o que 

comprometeria o planejamento e eliminaria o espaço das emendas parlamentares. 

                                                                                                                                                                                     
estadual/municipal, se organizam de forma independente, o controle é descentralizado e sem uniformidade. 
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Mas a lei de finanças públicas deveria definir um espaço para os gastos submetidos 

a esse critério, sem prejuízo da flexibilidade necessária para a alocação dos 

recursos em grande parte das despesas. Poderia também incluir outros critérios que 

induzissem, por exemplo, uma maior eficiência alocativa dos investimentos. O ideal 

seria que a maior parte das dotações da área social fosse gasta de forma 

automática, com adoção de critérios públicos pré-definidos para distribuição dos 

recursos, com transparência para que os Estados e Municípios pudessem conhecê-

los e a eles se enquadrarem, recebendo repasses diretos de verbas, sem espaço 

para ingerência política. 

A visão territorial embutida na metodologia do PPA já deu alguns passos nesse 

sentido. Começou com os eixos nacionais de integração, com a busca de uma visão 

de longo prazo referenciada no território, com suas potencialidades, demandas, 

particularidades sociais, ambientais e econômicas. Contudo, embora a 

regionalização das despesas tenha sido crescentemente buscada na elaboração do 

PPA, dificilmente se reflete de forma consciente e orientada na LOA e, muito menos, 

na execução financeira e no contingenciamento. Se o faz, essa orientação não é 

transparente, o que deixa muitas dúvidas sobre a eficiência na redução de 

disparidades regionais.  

A lei de finanças públicas deveria estender a regionalização a todas as peças 

do ciclo orçamentário e à execução financeira e o controle. Para tanto, seria 

necessário também ajudar a superar as dificuldades operacionais para mensuração 

dos gastos, definindo como identificar a localidade onde está sendo realizada uma 

despesa ou que é beneficiada por uma transferência, principalmente quando a 

despesa envolve mais que uma região, estado ou localidade. Seria um passo a mais 

na classificação da despesa que passaria a incluir um componente regional. 
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Além disso, cabe ressaltar que não só os PPAs federal e estaduais deveriam 

buscar a regionalização como, em várias políticas públicas, a gestão seria 

enormemente beneficiada por uma atuação conjunta e integrada entre as esferas 

federal, estadual e municipal. A ausência de definição de formas de cooperação no 

planejamento de políticas setoriais cria dificuldades especialmente em áreas onde as 

competências são compartilhadas, sendo os exemplos mais graves na segurança 

pública e no meio ambiente.  

Uma abordagem do planejamento mais integrada em termos nacionais tem 

sido ensaiada pelo atual governo no que se denominou de “pactos de 

concertamento”. O objetivo é “implementar programas e ações selecionados em 

comum acordo com os três entes da federação, considerando a demanda da 

sociedade e visando apoiar um projeto de desenvolvimento sustentável em nível 

sub-regional, articulado à estratégia nacional de desenvolvimento que orientou a 

formulação do PPA 2004-2007 do Governo Federal”12. 

Embora a iniciativa abra perspectivas de compartilhamento de 

responsabilidades e de integração multissetorial, observa-se que o ponto de 

referência é o PPA federal. O governo parece esperar adesão e convergência para 

as metas presidenciais, isto é, para decisões tomadas no nível federal. Porém, por 

princípio, todas as peças do ciclo orçamentário são concebidas localmente, 

respeitando-se a autonomia federativa outorgada constitucionalmente. Uma tentativa 

de impor decisões federais aos outros níveis de governo está longe de ser a 

semente da cooperação.  

                                                           
12 Apresentação “PPA 2004-2007 – Pactos de Concertamento”, Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, novembro de 2004. 
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Para que a integração fosse de fato baseada na cooperação seria preciso 

conceber os PPAs federal, estadual e municipal a um tempo incorporando sugestões 

dos demais governos. Há, contudo, algumas dificuldades operacionais que impedem 

a integração, além das óbvias dificuldades políticas. Um primeiro passo talvez fosse 

superar a falta de uniformidade de processos, sistemáticas e, principalemnte, prazos 

na federação, que tanto tem prejudicado a articulação das decisões orçamentárias. 

É sem dúvida difícil combinar a elaboração de PPAs integrados nas três esferas 

quando os mandatos dos governos municipais divergem dos mandatos dos 

governos federal e estadual, por exemplo.  

Além disso, o maior desafio a ser vencido diz respeito à adequação, em todos 

os níveis de governo, entre a capacidade tributária própria e as competências no 

campo da despesa. A mesma Constituição que havia descentralizado recursos, não 

transferiu as responsabilidades correspondentes e boa parte das políticas públicas 

continuou a cargo do Governo Federal. Também não estabeleceu claramente as 

funções que deveriam caber a cada nível de governo; em contraste, manteve a área 

nebulosa das competências concorrentes. Apenas nos anos mais recentes, algumas 

competências foram sendo transferidas aos governos subnacionais nas áreas de 

educação e saúde.   

A LRF deu um passo decisivo na consolidação do modelo federativo, entre 

outros, por exigir transparência dos governos em todas as etapas de planejamento, 

orçamento e execução de gastos. Desta forma, a LRF cria relatórios periódicos – 

bimestral, quadrimestral e anual – e audiências públicas –quadrimestral sobre as 

metas fiscais e semestral sobre o custo fiscal do Banco Central. No caso da dívida, 

obriga a divulgação mensal na internet da lista dos que descumpriram os limites 

estabelecidos pelo Senado.  
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 Embora os avanços tenham sido notáveis, o modelo federativo ainda precisa 

ser aperfeiçoado e vencer alguns desafios. A criação de grande número de 

municípios sem viabilidade econômica e completamente dependentes de 

transferências como o FPM coloca em cheque a idéia de que a produção local de 

bens públicos é sempre mais eficiente. Coloca em cheque também o argumento de 

que a criação de um novo município sempre atende às necessidades da população. 

São exemplos desse problema os municípios vizinhos que partilham uma mesma e 

única rua ou que copiam orçamentos de outros municípios, sem nenhuma discussão 

das prioridades locais. 

Para além da LRF, coloca-se o desafio de criar as condições para melhorar a 

qualidade do gasto público e abrir espaço para investimentos em infra-estrutura e 

gastos sociais. Este problema dificilmente encontraria solução em cortes 

orçamentários reiterados ou em mudanças nas vinculações. A busca de uma 

solução efetiva implica o reconhecimento de que a LRF tinha como objetivo lidar 

apenas com parte dos problemas de coordenação de nosso federalismo fiscal, já 

que as regras foram mais proibitivas de condutas relacionadas a excessos de gastos 

e dívidas - regras do tipo “não fazer” - do que definidoras de políticas públicas 

orientadas ao desenvolvimento.   

Em vez de dizer o que não se deve fazer, a nova geração de regras macro-

fiscais deverá dizer o que deve ser feito e como. As competências na federação não 

estão bem definidas, coexistindo sobreposições, áreas nebulosas e falta de 

coordenação nas áreas ou regiões comuns. Um desenho de melhores políticas 

públicas depende, em primeiro lugar, de uma atribuição de competências clara no 

contexto do novo papel do Estado. Essa regulamentação também seria essencial 

para criar um ambiente legal seguro capaz de atrair investimentos privados para as 
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Parcerias Público-Privadas-PPPs. De outro modo, na ausência de aperfeiçoamentos 

contábeis e de transparência, esta inovação poderia conduzir a uma transferência de 

custos e riscos para o setor público, minando a LRF.   

3.7. A falta de uniformidade e sincronia de prazos 

Para a União, na ausência de lei complementar, os prazos de elaboração das 

peças do ciclo orçamentário estabelecidos em disposição constitucional transitória 

(art.35, § 2º) perpetuaram-se na prática. O projeto de lei do PPA é enviado ao 

Legislativo até o dia 31 de agosto no primeiro ano do mandato e deve ser apreciado 

até o final da segunda sessão legislativa, em dezembro. As mesmas datas aplicam-

se, anualmente, ao projeto de LOA. O projeto de LDO é encaminhado pelo 

Executivo até o dia 15 de abril de cada ano e deve ser aprovado pelo Legislativo até 

a interrupção da sessão ao final do mês de junho.  

A primeira dificuldade refere-se à materialização do caráter supra-ordenador 

das peças com prazos invertidos, pois os projetos de LDO e de LOA acabam sendo 

elaborados sem que esteja aprovado o PPA. É bem verdade que a elaboração 

concomitante dos projetos de PPA e de LOA faz todo o sentido quando há uma boa 

integração planejamento-orçamento. Contudo, ainda assim, a LDO acaba sendo 

aprovada antes do PPA. Pensou-se, então, em reduzir o prazo para a elaboração do 

PPA e postergar um pouco o prazo da LDO. Contudo, um prazo menor inviabilizaria 

a elaboração de uma proposta de PPA de grande envergadura face às dificuldades 

operacionais naturais a um governo recém-empossado, o que não seria de modo 

algum conveniente, pelo fato de esta constituir a base do ciclo de planejamento. E, 

principalmente tendo em conta a proposta de introduzir maior participação no PPA, 

que será discutida na próxima seção, qualquer tentativa de encurtamento de prazo 

tornar-se-ia inviável. 
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Uma segunda dificuldade refere-se à elaboração do Anexo de Metas e 

Prioridades da LDO no primeiro ano de mandato, num momento em que o PPA e a 

LOA ainda não foram aprovados, nem sequer encaminhados. Não há, na prática, 

como estabelecer prioridades sobre um plano que não existe ainda. Uma alternativa 

seria que, excepcionalmente no primeiro ano de mandato, o Anexo de Metas e 

Prioridades viesse no próprio PPA e não na LDO. 

Os prazos utilizados por estados e municípios ou reproduzem os adotados pela 

União, com base em disposição constitucional transitória, ou seguem os de suas 

Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais ou, seguem alguma orientação 

dos Tribunais de Contas. Tudo isto sem uniformidade ou racionalidade que permita 

um tratamento integrado. A ausência de uma definição em lei complementar para os 

prazos de envio, devolução e sanção do PPA, da LDO e da LOA, por exemplo, tem 

dificultado a utilização de informações do orçamento federal, relativas a 

transferências, nos orçamentos estaduais e municipais. 

Visando a integração de um sistema de planejamento nacional, a lei de 

finanças públicas deveria estabelecer prazos diferenciados e paulatinamente 

superiores para o envio dos projetos de lei pelos governos estaduais e municipais. 

Recomenda-se que haja uma hierarquia nos prazos das LDOs, da maior para a 

menor esfera de governo - ou seja, somente após elaborada a proposta federal, 

seria fechada, e de forma compatível, a proposta estadual, e, do mesmo modo, a 

seguir, a municipal. Para manter essa ordem, é imprescindível uma seqüência de 

prazos para envio dos projetos de lei ao Legislativo para as três esferas de governo 

e esses devem ser os mesmos para todas as unidades que integram cada esfera.  

O ideal seria ampliar o prazo para encaminhamento do PPA, pressupondo mais 

tempo para consulta à sociedade civil, e adotar data idêntica para os três níveis de 
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governo, pressupondo que os pactos de concertamento se encarregassem de 

promover a integração com cooperação. As LDOs, que contém o cenário e as 

macro-previsões de receitas e despesas, seriam elaboradas de modo a fornecer as 

informações necessárias para os demais níveis de governo e com prazos 

seqüenciais. A LOA acompanharia os prazos do PPA, devendo ambos serem 

devolvidos para sanção até o término da segunda sessão legislativa. Por fim, cabe 

notar que a proposta trabalha com o pré-requisito de uniformização de prazos para 

os mandatos dos governos dos três níveis. 

A falta de uma abordagem integrada atinge também o processo orçamentário 

no que se refere às etapas de elaboração, discussão, encaminhamento e tramitação 

no Executivo e no Legislativo. A lei de finanças públicas deve dispor sobre a 

elaboração das três leis do ciclo orçamentário, desde a preparação do projeto de lei, 

o conteúdo, a forma de encaminhamento ao Legislativo (prazos, teor da mensagem 

do Executivo, exposição da situação financeira, justificativas das propostas, etc.) até 

a apreciação do projeto de lei pelo Poder Legislativo e a sua sanção ou promulgação 

pelo Chefe do Poder Executivo. Alguns problemas que deveriam ser tratados dizem 

respeito à eventual descontinuidade causada pelo atraso na elaboração e aprovação 

do PPA, da LDO e da LOA, ou no caso de não serem aprovadas antes da aprovação 

da lei ordenadora, ou antes do início de sua vigência, ou no caso de serem 

rejeitadas pelo Legislativo ou vetadas pelo Executivo. 

Caso o exercício se inicie sem a aprovação do PPA, da LDO ou da LOA, cria-

se uma situação difícil tanto em termos de gestão, como em termos jurídicos. Pela 

LRF, art. 15 e 16, são consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao 

patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não esteja 

prevista de forma adequada na LOA ou que não seja compatível com o PPA e a 
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LDO ou que infrinja quaisquer das suas disposições. No caso da LOA, nenhum 

gasto, por mais relevante que seja, poderá ser realizado sem que as despesas 

sejam legalmente fixadas. 

Na Constituição, no entanto, não há a figura da aprovação dos projetos de lei 

do ciclo orçamentário por decurso de prazo, o qual tampouco poderia ser criado 

através da lei complementar porque atentaria contra as normas constitucionais que 

estabelecem que o envio de um projeto de lei para sanção ou promulgação somente 

se dará após ter sido aprovado pelo Legislativo. Pela mesma razão, está descartada 

a execução por decreto até que seja editada a lei, a aplicação da lei vigente no 

exercício financeiro imediatamente anterior ou o recurso à Medida Provisória.  

Assim, como o Congresso não está obrigado a aprovar os projetos, uma 

alternativa parece ser colocá-los na ordem do dia, sobrestadas as demais 

proposições, e estabelecer um prazo para devolução ao Executivo das leis 

aprovadas, a exemplo do que já faziam as disposições constitucionais transitórias, já 

que cabe à lei complementar dispor sobre a elaboração das leis relativas aos 

orçamentos (Art.165, parágrafo 9º, I). A Lei de Finanças Públicas, então, 

estabeleceria que a sessão legislativa não seria interrompida e/ou encerrada sem a 

aprovação do PPA, da LDO e da LOA13, o mesmo valendo para os casos de rejeição 

ou veto aos projetos. 

Além disso, segundo Afonso & Giomi (1992), “O ideal seria que os problemas 

fossem resolvidos através de uma emenda à Constituição. As mudanças no texto 

constitucional deveriam envolver: a definição de alguma forma de execução 

temporária ou de uma espécie de orçamento-tampão; determinação para que a 

                                                           
13 Assim, estar-se-ia reproduzindo para todas as leis do ciclo orçamentário a exigência do art. 57, 
parágrafo 2º, da Constituição, o qual determina que a sessão legislativa não será interrompida sem a 
aprovação do projeto de LDO. 
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sessão legislativa não seja interrompida enquanto não forem aprovados os projetos 

de lei integrantes do processo de planejamento; e o esclarecimento de que não cabe 

a rejeição integral da proposta orçamentária”. 

3.8. A participação da sociedade civil 

São conhecidas as experiências de orçamento participativo em nível municipal. 

Não obstante as críticas pertinentes quanto ao volume de gastos efetivamente 

definidos dessa forma, a metodologia representa um avanço em relação à via de 

participação exclusivamente representativa. Contudo, a ausência de normatização 

também aqui cria dificuldades para uma abordagem mais integrada em nível 

nacional, além de ficar submetida à discricionariedade dos governos, com todo o 

risco de a participação ser considerada uma concessão da administração e não um 

direito. A configuração como direito estaria a exigir que uma norma definisse a 

obrigatoriedade e a metodologia a ser empregada na participação popular. Além 

disso, a metodologia do orçamento participativo, na sua origem, restringe-se à LOA, 

mas a LRF estabelece no seu art. 48, parágrafo único, que: 

“Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo 

à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de 

elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos.” 

Não é necessário grande esforço interpretativo para concluir que a intenção do 

legislador foi introduzir a participação popular no processo de elaboração do PPA, 

da LDO e da LOA nos três níveis de governo, o que é algo bem mais abrangente 

que as experiências de participação localizadas e restritas à LOA. Contudo, neste 

caso, a legislação está à frente da prática, pois a experiência municipal não pode ser 
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simplesmente reproduzida nos níveis estadual e federal, sem expor a administração 

pública a riscos indesejáveis.  

Tome-se, então, como ponto de referência para a análise, os acertos e erros do 

processo de participação empreendido pelo Governo Federal em 2003 para 

compreender qual poderia ser o conteúdo de uma lei de finanças públicas no que se 

refere à participação popular. Os Fóruns Estaduais de Participação no PPA 

2004/2007, realizados nos 26 Estados e no Distrito Federal em 2003, foram 

anunciados como o instrumento de “escuta forte” da sociedade civil sobre os rumos 

do planejamento do governo federal. Paralelamente, alguns ministérios setoriais 

realizaram audiências específicas com enfoque setorial.  

Evidentemente, as instituições da sociedade civil podem auxiliar na mobilização 

que um processo dessa envergadura requer. No entanto, o Estado tem uma função 

própria, inalienável, que é a de viabilizar institucionalmente essa participação e 

materializá-la, de forma transparente, com objetivos e caminhos operacionais claros, 

no desenho das políticas públicas e no ciclo orçamentário. Deixando de lado o fato 

de que a participação se deu por convite, o que sem dúvida já é uma limitação óbvia 

ao processo participativo, seria preciso, pelo menos, definir como consolidar as 

propostas e selecionar as prioridades e, especialmente, quem define as prioridades 

e com que legitimidade, para depois incorporá-las. 

A primeira frustração, contudo, foi a dissociação entre o resultado das 

consultas nos Fóruns e o PPA. Em nenhum momento, foram discutidos os 

programas e as ações do PPA, o que poderia ter permitido um posicionamento mais 

concreto da sociedade sobre os números e o desenho proposto para os programas. 

Tampouco foram discutidas as políticas setoriais que, como já mencionado, só 

vieram a ser elaboradas posteriormente. Assim, a metodologia dos Fóruns 
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concentrou-se nos mega-objetivos e desafios do PPA e, no caso das audiências 

setoriais, nos objetivos dos programas. Dada a generalidade da consulta, as 

discordâncias de mérito tornaram-se improváveis. 

Enquanto os programas do PPA eram elaborados, a sociedade civil era 

consultada, nos Fóruns Estaduais de Participação, quanto ao diagnóstico que 

deveria tê-lo precedido. Sem definição de como consolidar as propostas, selecionar 

as prioridades e, especialmente, sem discussão efetiva sobre os programas e sem 

materialização dos resultados da consulta pública no projeto do PPA, concebeu-se 

um planejamento que, em grande medida, fazia uma agregação de programas já 

conhecidos, com alteração de nomenclatura e de subordinação institucional. Depois 

de um longo processo de elaboração do PPA 2004-2007, não houve grande sucesso 

em incorporar a participação da sociedade civil. 

É claro que o diagnóstico do PPA deve estar na agenda de debate com a 

sociedade civil. Contudo, essa consulta deveria ser anterior à elaboração dos 

programas e servir de base à formulação das políticas setoriais. As audiências 

setoriais poderiam servir para essa discussão preliminar e setorial. Posteriormente, 

seria necessário que a consulta pública nos Fóruns Estaduais envolvesse programas 

e ações com metas físicas e financeiras especificadas, para que a sociedade 

pudesse de fato posicionar-se sobre a proposta, inclusive com uma compreensão 

maior da lógica dos programas e dos números envolvidos. 

Também contribuiu para o insucesso a óbvia ausência de uma cultura de 

participação no Governo Federal. Essa cultura, aliás, não existe nem no Executivo, 

nem no Legislativo. Prova disso é que embora a LRF previsse várias  audiências 

públicas no Legislativo, a prática excluiu a participação popular e as audiências 

públicas passaram a ser para o Legislativo. Some-se a isto o fato de que o governo 
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não é uniforme, posto que é fruto de uma composição política e romper com os 

entraves da máquina administrativa pode ser mais difícil do que parece a princípio. 

Prova disso é que, não obstante a orientação governamental, vários ministérios 

sequer organizaram qualquer tipo de audiência pública setorial. 

A segunda frustração consistiu no fato de que os resultados da consulta não se 

materializaram no PPA, até porque a elaboração do PPA deu-se paralelamente à 

realização das consultas. Até institucionalmente, houve separação de funções. 

Enquanto a Secretaria Geral da Presidência responsabilizáva-se pela coordenação 

dos Fóruns junto com representantes da sociedade civil, amortecendo as pressões 

de grupos organizados da sociedade, o PPA era elaborado nos ministérios setoriais 

e consolidado no Ministério do Planejamento. Neste sentido, destaque-se que a 

validação quantitativa no Ministério do Planejamento foi concluída na primeira 

quinzena de agosto e a validação qualitativa foi concluída no final de junho14, 

enquanto a consulta à sociedade civil só foi concluída em agosto. Isto significa que o 

Ministério do Planejamento limitou-se a fazer “ligações” entre os programas criados 

pela administração e os resultados da consulta pública sobre mega-objetivos e 

desafios, de modo a justificá-los. E, diga-se de passagem, nem essas ligações estão 

explicitadas de nenhuma maneira na lei, ainda que não houvesse dificuldade 

nenhuma em fazê-lo. 

Destaque-se, ainda, a quase total ausência de retorno em relação às 

manifestações da sociedade civil. Até por uma questão de respeito ao tempo 

despedido nesse processo, o governo deveria, além de ter sistematizar e incorporar 

                                                           
14 A validação é o processo que precede a consolidação e pelo qual o órgão central de planejamento 
verifica se há erros, inconsistências ou outras inadequações nos programas propostos pelos 
ministérios setoriais. 
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as sugestões no PPA, indicar que propostas foram aceitas, como e onde foram 

incorporadas ou, em caso de rejeição, o motivo que teria levado a essa decisão. 

A terceira frustração foi a falta de continuidade do processo. Não ocorreu a 

participação da sociedade civil nas alterações do PPA propostas pelo Projeto de Lei 

de Revisão do PPA 2004/2007. E, pior, o Projeto de Lei de Revisão ainda excluiu a 

ação denominada “Processo Participativo da Elaboração e da Gestão do Plano”, 

onde estava prevista a alocação de recursos para a realização de processos de 

participação do PPA.   

No que se refere à avaliação, cabe ressaltar a pouca importância dedicada, na 

prática, ao tema. Embora a avaliação seja um elo fundamental, realimentador do 

ciclo orçamentário, uma espécie de corretor permanente, o Projeto de Lei de 

Revisão do PPA 2004/2007 sequer foi precedido de uma avaliação. Além disso, a 

metodologia da avaliação também precisaria ser completamente revista, pois é 

realizada pelos próprios gerentes, o que não obstante seja útil, não confere 

transparência e isenção ao processo. E, por último, se é fundamental a participação 

ativa da sociedade civil na concepção das políticas, com certeza também é na 

avaliação. 

Para avaliar a eficiência e eficácia dos programas, seria fundamental uma boa 

avaliação, que comparasse metas e indicadores ao início do PPA, ao final de cada 

ano e ao final do PPA. Contudo, a avaliação tem ficado prejudicada pela falta de 

estatísticas e indicadores adequados, com a periodicidade necessária. É urgente 

envolver instituições de pesquisa na formulação de um banco de indicadores que 

integre as informações existentes e acrescente as que se fizerem necessárias. A lei 

de finanças públicas deveria determinar que a avaliação fosse periódica, com 

critérios definidos desde o início do programa, com base em indicadores adequados, 
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pública e acessível em termos de software e de linguagem, e independente, com a 

participação de instituições de pesquisa públicas e da sociedade civil. 

A participação popular tem sido uma força motriz do forte controle social 

exercido por diversos conselhos de acompanhamento, formados sempre com a 

participação de membros da sociedade civil local. O desafio, portanto, é criar 

instrumentos para que fortalecer os conselhos existentes e fazer com que a 

participação popular possa também influenciar a concepção e a execução dos 

programas do PPA, somando as informações dos usuários ou de redes da 

sociedade civil ao controle oficial exercido pelos tribunais de contas.  

Nesse sentido, os avanços na metodologia do PPA e a exigência de 

fornecimento de várias informações pela LRF apenas criam as pré-condições para o 

controle social. A metodologia do PPA demanda muita informação e, num ambiente 

de políticas descentralizadas, há que desenvolver-se a capacidade de capturar e 

medir a informação na ponta para co-relacionar a execução financeira com a 

execução física, permitindo aferir a qualidade do gasto. Atualmente, sequer há 

suficiente e regular integração das informações disponíveis nas estruturas 

responsáveis pelo planejamento e orçamento, mesmo no Governo Federal. Prova 

disso é que as informações apenas são disponibilizadas pelos gerentes de programa 

à SPI quando solicitadas e, neste caso, não são disponibilizadas automaticamente à 

SOF. Para fortalecer o controle, é imprescindível incluir na lei de finanças públicas 

uma disposição que estimule a informatização das rotinas e, sobretudo, determine a 

integração crescente, em um único sistema de informação, das atividades relativas 

aos orçamentos e seu controle, à programação e gestão financeira, à contabilidade 

e à auditoria. 
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Além disso, o acesso à informação sobre receitas e despesas públicas é 

fundamental para que a participação se torne efetiva, pois somente quem conhece 

pode opinar. Assim, a transparência fiscal, com a abertura dos sistemas de 

informação, é condição prévia para o controle social e a participação. O acesso da 

sociedade civil a sistemas informatizados hoje é precário, o que justificaria, por si só, 

a exigência de disponibilização na Internet, de forma integrada, de todas as receitas 

e despesas públicas. Pelo menos dois sistemas tem importância estratégica nesse 

sentido e deveriam estar abertos a todo cidadão pela Internet: o Sistema Integrado 

de Administração Financeira – SIAFI e o Sistema de Informações Gerenciais e de 

Planejamento – SIGPLAN. A regulamentação de acesso deve evitar filtros políticos, 

estabelecendo objetivamente as informações sobre execução financeira e 

orçamentária que devem ser divulgadas em linguagem simples e objetiva, num 

Informe de Controle Social, e exigindo a liberação de acesso da sociedade a todos 

os dados primários.  

4. Outros Desafios e Perspectivas: a política fiscal no contexto da coordenação 

entre políticas macroeconômicas 

Ao longo da última década, muitos países15 adotaram regras macro-fiscais, 

mais conhecidas como leis de responsabilidade e/ou de transparência fiscal, para 

assegurar o equilíbrio fiscal intertemporal. Essa mudança estrutural surgiu na 

seqüência de várias reformas institucionais que tentaram lidar com as causas dos 

desequilíbrios na política fiscal, especialmente as relacionadas com o tamanho 

excessivo do Estado. O diagnóstico apontava dificuldades em estabelecer metas 

fiscais consistentes no orçamento (e em cumpri-las durante a execução 

                                                           
15 Nova Zelândia, Argentina, Brasil, Colômbia, Índia, Peru, Equador, Rússia e África do Sul são alguns dos 
países que adotaram regras macro-fiscais, através de leis de responsabilidade e/ou de transparência fiscal, com 
incentivos ou sanções em caso de descumprimento. Alguns governos subnacionais, tais como aqueles da 
Argentina, Canadá, Índia e Estados Unidos, também adotaram restrições legais. 
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orçamentária), assim como em considerar adequadamente a sustentabilidade 

intertemporal do seu financiamento. Então, as regras foram adotadas para fortalecer 

a credibilidade desses países e para evitar o círculo vicioso de despesas públicas 

elevadas, déficits orçamentários, dívida elevada e crescente, altas taxas de juros, e, 

novamente, despesas públicas mais elevadas, especialmente com o alto serviço da 

dívida. A maior parte desses países também possuíam inflação elevada ou fora de 

controle, carga tributária excessiva ou dificuldades em lidar com o papel atribuído ao 

Estado relativamente a investimentos em infra-estrutura e gastos sociais, variáveis 

que também estão associadas a dificuldades de financiamento. A hipótese básica 

era que o equilíbrio fiscal, sozinho, garantiria o equilíbrio macroeconômico, já que as 

políticas monetária e cambial se ajustariam em conseqüência.  

Essa mudança estrutural provou ser ainda mais desafiadora para países que 

passaram por um processo de descentralização, pois quanto mais complexo o 

arcabouço institucional mais difícil tende a ser a coordenação entre políticas 

macroeconômicas. O federalismo fiscal usualmente cria um viés pró-déficits fiscais 

porque, como demonstrado por Ter Minassian (1997), os governos subnacionais têm 

uma tendência de tratar como prioridades a geração de emprego e o atendimento 

das demandas sociais do eleitorado, tais como saúde e educação. Isso torna a 

coordenação entre políticas macroeconômicas no nível nacional, na prática, 

impossível e reduz a alavancagem do orçamento como instrumento de estabilização. 

Nesse contexto, as regras macro-fiscais também foram consideradas um caminho 

possível para conciliar equilíbrio fiscal e descentralização. 

6. Conclusão 

A história de finanças públicas no Brasil pode, hoje em dia, ser dividida em 

duas fases: antes e depois da LRF. A LRF brasileira, de 2000, é um caso 
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emblemático de sucesso, pois foi capaz de obter equilíbrio fiscal primário em uma 

das federações mais descentralizadas do mundo. A LRF representa um marco 

divisor nas finanças públicas brasileiras e tornou-se largamente conhecida e 

debatida na sociedade brasileira. Alguns países a tomaram como exemplo também. 

A LRF implementou uma mudança cultural, através de um misto de modelos 

baseados em regras e transparência, consolidando diferentes normas sobre 

organização e equilíbrio das finanças públicas em uma espécie de código de boas 

práticas fiscais.  

Após seis anos da implementação da LRF, é fácil confirmar o cumprimento das 

regras pela maioria dos governos, já que a informação é disseminada na Internet. É 

também evidente o forte apoio popular, a despeito da mudança de governo no nível 

federal16 e do baixo crescimento econômico, ambos considerados testes importantes 

para as regras. Esse apoio é, provavelmente, uma boa explicação para que não 

tenha havido mudanças nas regras desde a aprovação da LRF. 

O sucesso da LRF é resultado de uma combinação de um bom desenho das 

regras, reformas institucionais realizadas antes da sua aprovação (pré-condições), 

um processo de negociação intenso que permitiu não apenas a aprovação mas a 

construção de um consenso nacional sobre a matéria e, principalmente, um forte 

trabalho de implementação realizado depois da aprovação, que incluiu divulgação, 

treinamento, regulação, adaptação institucional (software, processos, etc.), 

mecanismos de cooperação nacional, entre outros.  

                                                           
16 Em outubro de 2002, Lula ganhou a eleição para Presidente da República, para governar de 2003 a 2006. Esse 
fato havia criado a expectativa de mudanças no cumprimento da LRF, já que Lula vinha de um partido de 
esquerda, o Partido dos Trabalhadores – PT, e havia feito oposição ao governo anterior do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2002). Durante a tramitação da LRF no Congresso Nacional, o PT e seus aliados, o PC 
do B e o PSB, haviam sido os únicos partidos a votar contra a LRF. Mais tarde, os mesmos partidos entraram 
com Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADINs no Supremo Tribunal Federal para impedir a 
implementação da LRF. Contudo, depois da mudança de poder, as expectativas iniciais não se confirmaram. 
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A despeito do sucesso marcante, há, ainda, alguns desafios na agenda da 

LRF, tal como a regulamentação incompleta e a necessidade de lidar com 

problemas de interpretação das regras e de implementação (contabilidade criativa, 

controle insuficiente, lentidão dos processos judiciais). Também é necessário um 

esforço contínuo de fortalecimento institucional, especialmente nas áreas de 

transparência e controle, que lidem com as tentativas de driblar as regras.  

Estas lacunas devem ser resolvidas pelo que chamamos de agenda da LRF. 

Uma questão é a composição e funcionamento do Conselho de Gestão Fiscal - 

CGF, que terá que ser regulado por uma lei ordinária federal. A LRF estabeleceu os 

objetivos do CGF (classificação e padronização das contas públicas e transparência 

fiscal) e a  composição (representantes de todos os governos e poderes). Seis anos 

após, entretanto, o Projeto de Lei não foi analisado pela Câmara dos Deputados. 

Outra questão é o estabelecimento de limites para a dívida consolidada do Governo 

Federal, através de Resolução do Senado, e para a dívida mobiliária, por  lei 

ordinária federal. 

Assim, a despeito de toda a importância da LRF e do sucesso que pode ser 

facilmente confirmado pelos dados disponíveis, seria um erro considerar que o ciclo 

das reformas terminou. Foram sugeridas algumas das possíveis inovações que 

poderiam ser feitas através da revisão da Lei 4.320, de 1964, uma lei complementar 

já prevista constitucionalmente, a qual seria válida para toda a federação e deveria 

aplicar-se ao planejamento, orçamento, contabilidade e controle. 

Foram abordados os temas relativos a: a normatização do PPA, ainda 

inexistente; o estabelecimento de normas gerais para a elaboração do PPA, LDO e 

LOA, definindo-se a especificidade de cada peça e de seu instrumento revisor, num 

contexto de integração do processo orçamentário; a periodicidade da revisão; a 
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abrangência das peças do processo orçamentário; a classificação da despesa e 

outras normas contábeis; a questão da regionalização da despesa; a falta de 

uniformidade e sincronia de prazos; e a questão da participação da sociedade civil.   

 

 

7. Referências 

AFONSO, J. R. R.; GIOMI, W. A Legislação Complementar sobre Finanças Públicas 

e Orçamentos - Subsídios e Sugestões para sua Elaboração, Cadernos de 

Economia, n. 8, abr.1992, Rio de Janeiro. 

AFONSO, J. R. R. Responsibilidade Fiscal Não É Só Gerar Superávit Primário. 

(Online). Available: http://www.joserobertoafonso.ecn.br (Accessed 5 

November, 2004). 

AFONSO, J. R. R. (2005) 5 Anos de LRF. In: SEMINÁRIO TRANSPARÊNCIA E 

CONTROLE SOCIAL, INESC, Brasília, 24/5/2005 (Online). Available:  

http://www.inesc.org.br. 

BRAUN, M.; TOMMASI, M.  Fiscal Rules for Subnational Governments. Some 

organizing principles and Latin American experiences. In: KOPITS, G., ed. 

Rules and Practice in Intergovernmental Fiscal Relations. IMF and World 

Bank, Washington, DC, 2002. 

BREMAEKER, F. E. J. de Despesas municipais com as funções de competência da 

União e dos Estados em 2003, Série Estudos Especiais, n. 115, Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, 2005, Rio de Janeiro. 

DILLINGER, B. (2001). Brazil’s Efforts to Control Subnational Borrowing. (Online). 

Available:  



 
50

http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/Brazildebt.doc. 

(Accessed 10 May, 2003). 

DILLINGER, W.; WEBB, S. B. Fiscal Management in Federal Democracies: 

Argentina and Brazil, Policy Research Working Paper, n. 2121, World Bank, 

Washington, DC, 1999. 

DILLINGER, W.; PERRY, G.; WEBB, S. B.  Can fiscal stability coexist with 

decentralization? The case of LAC. In: VAZQUEZ, J. M., ed. Public Finance in 

Developing and Transition Countries: Essays in Honor of Richard Bird.. 2003.  

GIACOMONI, J. Bases normativas do plano plurianual: análise das limitações 

decorrentes da ausência de lei complementar, Revista de Administração 

Pública, 1ª. Edição, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2004. 

GIACOMONI, J. Orçamento Público. 11ª. edição. Editora Atlas, São Paulo, 2002. 

GREGGIANIN, E. (2005a) Processo de Apreciação Orçamentária no Congresso 

Nacional:  Subsídios para a reforma orçamentária. In: SEMINÁRIO 

TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, INESC, Brasília, 24/5/2005 

(Online). Available:  http://www.inesc.org.br. 

GREGGIANIN, E. (2005b) Gestão fiscal e orçamentária e o papel do Congresso 

Nacional:subsídios para a reforma orçamentária. In: SEMINÁRIO 

TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, INESC, Brasília, 24/5/2005 

(Online). Available:  http://www.inesc.org.br.  

GREGGIANIN, E. (2005c) Reforma Orçamentária – Efetividade do Sistema de 

Planejamento e Orçamento (PPA/LDO/LOA) 

 In: SEMINÁRIO TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, INESC, Brasília, 

24/5/2005 (Online). Available:  http://www.inesc.org.br.  



 
51

KOPITS, G.; JIMENEZ, J.P.; MANOEL, A. Responsabilidad fiscal a nivel 

subnacional: Argentina y Brasil. In: XII SEMINARIO REGIONAL DE POLÍTICA 

FISCAL, ECLAC, Santiago de Chile, 2000. 

KOPITS, G. Principal Analyst of IMF in charge of Code of Good Fiscal Practices, 19 

February 1999, presenting his opinion on the Draft FRL. See AFONSO (2004). 

[Letter] 

MARTELL, C. R. Implementation of the Brazilian Law of Fiscal Responsibility, 

IPMN/EBAPE, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, November, 2004. 

NUNES, S. P. P.; NUNES, R. da C. Revenue Sharing: a problem of federalism in 

Brazil, Revista de Economia Política, vol 20, n. 4 (80), October-December 

2000. 

NUNES, S. P. P. Fiscal rules for a federation: the case of the Brazilian Fiscal 

Responsibility Law. In: INDIA STATES REFORM FORUM, World Bank, New 

Delhi, India, November, 2000. 

NUNES, S. P. P.; NUNES, R. da C. Instituições orçamentárias: uma agenda para 

reformas pós Lei de Responsabilidade Fiscal, In:Finanças Públicas - V Prêmio 

STN de Monografia. Brasília: Ministério da Fazenda, 2001. 

NUNES, S. P. P.; NUNES, R. da C. O processo orçamentário na Lei de 

Responsabilidade Fiscal: instrumento de planejamento. In: FIGUEIREDO, C. 

M.; NÓBREGA, M., eds. Administração pública, direito administrativo, 

financeiro e gestão pública: práticas, inovações e polêmicas. Recife: Editora 

Revista dos Tribunais, 2002. 

NUNES, S. P. P.; NUNES, R. da C. Dois Anos da Lei de Responsabilidade Fiscal do 

Brasil: Uma Avaliação dos Resultados a Luz do Modelo do Fundo Comum. 



 
52

Texto para Discussão n. 276, Departamento de Economia – UnB, Brasília, 

2003. 

NUNES, S. P. P. PPA 2004-2007: tudo pelo ajuste fiscal. Technical Note n. 83, 

September, 2003, Brasília, INESC. 

NUNES, S. P. P. Reforma Orçamentária: riscos e oportunidades. Technical Note n. 

96, April, 2005, Brasília, INESC. 

NUNES, S. P. P. Fiscal rules for a federation: the case of the Brazilian Fiscal 

Responsibility Law. In: CONFERENCE ON FISCAL RESPONSIBILITY AND 

INTERGOVERNMENTAL FINANCE, World Bank, Hyderabad, India, June 

2005. 

REZENDE, F.; AFONSO, J. R. R. The Brazilian Federation: Facts, Challenges, and 

Prospects. Stanford: Stanford University, 2002. 

SCHNEIDER, A. Wholesale versus Within Institution Change: Pacting Governance 

Reform in Brazil for Fiscal Responsibility and Tax, Seminar Series, Crisis 

States Research Centre, Development Studies Institute Research, February, 

2005. 

SERRA, J. Orçamento Público no Brasil: As Raízes da Crise. São Paulo: Editora 

Atual, 1994. 

SERRA, J.; AFONSO, J. R. R. Fiscal Federalism Brazilian Style: Reflections. 2002. 

http://www.federativo.bndes.gov.br/bf_bancos/estudos/e0001792.pdf: BNDES. 

SHAH, A. The New Fiscal federalism in Brazil, World Bank Discussion Papers no.124 

(Washington, DC: World Bank), 1990. 

___________ The Reform of Inter-governmental Fiscal Relations in Developing and 

Emerging Market Economies, World Bank Policy and Research Series Paper 

no. 23, 1994 (Washington, DC: World Bank), 1994. 



 
53

___________ Intergovernmental Fiscal Arrangements: Lessons from International 

Experience, Washington, D.C., World Bank, 2003. 

TAVARES, M.; MANOEL, A.; AFONSO, J. R. R.; NUNES, S. P. P. Principios y reglas 

para las finanzas públicas: la propuesta de la Ley de Responsabilidad Fiscal 

de Brasil, In: La política fiscal en América Latina – Una selección de temas y 

experiencias de fines y comienzos de siglo, XI SEMINARIO REGIONAL DE 

POLÍTICA FISCAL, Seminarios y Conferencias, Serie 3, ESAF, Brasilia, jan. 

1999 and CEPAL, Santiago de Chile, dec. 2000. 

TER-MINASSIAN, T. Decentralization and Macroeconomic Management. IMF 

Working Paper, WP/97/155, 1997. 

TER-MINASSIAN, T.; CRAIG Jon Control of Subnational Government Borrowing, in 

Ter-Minassian, Teresa (ed.3 Fiscal Federalism in Theory and Practice, 

Washington: International Monetary Fund, 1997. 

TER-MINASSIAN, T. (1997) Intergovernmental Fiscal Relations in a Macroeconomic 

Perspective: an Overview, in TER-MINASSIAN, T. (ed.) Fiscal Federalism in 

Theory and Practice, Washington: International Monetary Fund. (1998). 

Selected Issues in Public Debt Management. CEPAL, X Seminário de Politica 

Fiscal, p. D45-D57, 1998. 

Valor Econômico. Municípios descumprem lei fiscal e não são punidos com corte de 

verbas, Valor Econômico, 14/5/2004, page A2. 

VARSANO, R.; PESSOA, E. de P.; SILVA, N. L. C. da;  AFONSO, J. R. R.; ARAUJO, 

E. A.; RAMUNDO, J. C. M. Uma Analise da Carga Tributaria do Brasil. 

Brasilia: IPEA. 1998. 

VARSANO, R. Tax Reform in Brazil: The Long Process in Progress. Rio de Janeiro: 

IPEA, 2003. 



 
54

WEBB, S. B. Fiscal Responsibility Laws for Subnational Discipline: The Latin 

American Experience, World Bank, April  2004. 

 


