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CONTROVÉRSIA E DECISÃO
CONTROVÉRSIA

• Programações incluídas por Emendas de relator. Caráter genérico permite o direcionamento 
durante a execução (indicação de beneficiários). Sem a divulgação prévia de critérios de 
elegibilidade, o que foi chamado de “orçamento secreto”. 

• Expressão “secreto” foi atribuída à falta de publicidade das indicações (critérios de execução 
utilizados. 

• Questionamento jurídico por meio de ADPF – Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental, em face da Constituição e da LDO - art. 86 e 142 ( x publicidade e equidade)

• Uso Político na liberação das emendas

• DECISÃO

• Publicidade aos documentos encaminhados aos órgãos e entidades federais que embasaram 
as demandas e/ou resultaram na distribuição de recursos das emendas de relator geral (RP-
9) dos documentos; 30 dias

• Providências necessárias para que todas as demandas de parlamentares voltadas à 
distribuição de emendas de relator geral, sejam registradas em plataforma eletrônica 
centralizada; e

• Suspensão integral e imediata da execução dos recursos orçamentários oriundos do 
identificador de resultado primário nº 9 (RP 9).



• Contexto fiscal. O crescimento do 
montante das emendas nos últimos 
anos (emendas de relator) restringe 
as demais despesas discricionárias 
(custeio e investimento). 

• O conjunto das emendas 
representam quase ¼ das despesas 
discricionárias (custeio e 
investimento);

• Pressão por maiores recursos para o 
atendimento de emendas de relator 
gerou cancelamentos indevidos nas 
despesas obrigatórias (2020 e 2021);
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Evolução das emendas de Relator



Montante de emendas de Relator / área
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Execução emendas de relator 
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Emendas de Relator – Processo Decisório Orçamentário

• As emendas no contexto do processo orçamentário

• Compatibilização com as políticas públicas

• Caráter vinculante das indicações



LEGISLATIVO

EXECUTIVO

DEMAIS ENTES

• EMENDAS (INDIVIDUAIS, BANCADA, COMISSÃO E RELATOR

• PARECER PRELIMINAR - Possibilidade (pertinência), montante e finalidade das 

• Programações genéricas (INDICAÇÕES durante a execução / LDO) 

• CONVÊNIO OU TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

• Ente recebe transferência via convênio ou Termo de Execução Descentralizada

• ELABORAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL 

Processo Decisório Orçamentário

EXECUTIVO

• EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

• Recebe INDICAÇÕES (do autor da emenda)

• Caráter vinculante ou não da indicação!

• ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO – Examinam impedimentos, parecer técnico e jurídico, 
conveniência socioeconômica; enquadra o pedido nos programas e ações
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Proposta 
Orçamentária

PLOA
Despesas obrigatórias
Despesas Discricionárias
• Custeio administrativo
• Investimentos e custeio finalístico

Aplicação direta
Transferências discricionárias Emendas

Individuais

Emendas
Bancada

Emendas
Comissão

Emendas
RelatorMinistros, etc.

EXECUTIVO LEGISLATIVO

LOA APROVADA
• Programações com origem no PLOA
• Programações incluídas ou acrescidas por emendas

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
(órgãos setoriais)

Programações genéricas (transferências voluntárias)
Escolha /Indicação do beneficiário final

x Compatibilidade com políticas públicas (art. 86 LDO 21)

Parecer Preliminar (RG) aprovado CMO 
Disciplina acréscimos e cancelamentos

Limites aos Relatores
Hipóteses de Emendas de Relator

LOA

LOA Exec

PLOA 

Processo Decisório Orçamentário

Demandas da 
Sociedade na 

elaboração do PLOA

Demandas da Sociedade na LOA
Prefeitos, governadores, ministros, 
bancadas, líderes, Org. Sociais, etc. 

Demandas da 
Sociedade na 

elaboração do PLOA
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NECESSIDADE DE COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO 
(PLOA + EMENDAS) COM POLÍTICAS PÚBLICAS Federação

Políticas 
Públicas

Legislativo 

(Emendas)

Planejamento e 
Orçamento 

LOA -
transferências 
discricionárias

TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS ( Const./ Legais)

DISCRICIONÁRIAS (Voluntárias, etc.)

Iniciativa - Executivo (PLOA) +  Emendas 

Instrumento - Convênios, Contratos de Repasses, Fundo a 
Fundo, Transferências Especiais, etc

Favorecido – Ente da federação, OSC/entidade privada, 
Consórcios

DIRETAS AO CIDADÃO (Renda, ...)

Art. 165 § 7º. Os orçamentos ..., compatibilizados com o plano
plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades
inter-regionais, segundo critério populacional.

Art.3º Constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil: ...

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais; ...

Aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento.
Necessidade de definição de critérios balizadores

Art. 86 LDO. A execução orçamentária e financeira, no exercício de
2021, das transferências voluntárias de recursos da União, cujos
créditos orçamentários não identifiquem nominalmente a localidade
beneficiada, inclusive aquelas destinadas genericamente a Estado, fica
condicionada à prévia divulgação em sítio eletrônico, pelo
concedente, dos critérios de distribuição dos recursos, considerando
os indicadores socioeconômicos da população beneficiada pela
política pública.
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Valor empenhado/habitante – média município cada UF
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Intervenções do Legislativo no Orçamento

10 - DEMANDAS TÍPICAS X TIPOS DE EMENDAS ORÇAMENTÁRIA

Montante limitado CF 
(1,2%RCL/EC 100)

Metade destinado à saúde
Indicação de beneficiário durante 

a execução (RP 6).
Distribuição isonômica entre 

parlamentares.

Montante não limitado (depende 
da identificação de recursos). 

Deverão: (...) III - conter, na sua 
justificação, elementos, critérios e 

fórmulas que determinem a aplicação 
dos recursos, em função da população 

beneficiada pela respectiva política 
pública, quando se tratar de 

transferências voluntárias de interesse 
nacional.

Individuais

Demandas locais 
(prefeitos)

Montante limitado CF (1% 
RCL/EC 100)

Indicação de beneficiário 
durante a execução (RP 7)

Obras estruturantes

Bancada 
Estadual

Demandas de interesse 
estadual (governadores)

Comissão
Interesse 

setorial/nacional 
(ministérios)

Corrigir erros e omissões 
ordem técnica. 

Outras autorizadas e 
delimitadas pelo. Parecer 

Preliminar

Relator

Sistematização

6
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...

Subprime

Crise inflação e 
política Crise fiscal e 

política

Comodities, Aumento real 
salário mínimo >>>
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RES 2/95CF 1988

PEF / LRF

RES 1/2001 2014

Teto Fiscal

I – Inflação/

Conflitos internos / Disciplina 

Regimental

II – Estabilidade monetária 

/Crise Cambial

III – Relatórios Fiscais/ obras estruturantes/ 

aumento despesa obrigatória (var. real do 

SM)

IV - Ciclo Orçamento

Impositivo

RES 1/2006

11 – PIB, Dívida líquida/Pib, Ciclos da política fiscal e orçamentária     Slide 10

Plano real

Crise cambial Pandemia


