EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

PRESIDENTE

DO

SUPREMO

TRIBUNAL

FEDERAL, MINISTRO LUIZ FUX

CIDADANIA, partido político com representação no Congresso Nacional e
devidamente registrado perante o Tribunal Superior Eleitoral, inscrito no CNPJ sob o nº
29.417.359/0001-40, com sede no SCS, Quadra 07, Bloco A, Ed. Executive Tower, salas
826/828, Brasília/DF, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seus
advogados, com fundamento no art. 102, § 1°, da Constituição Federal de 1988, ajuizar a
presente
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
(com pedido de medida cautelar)
em face da execução do indicador de resultado primário (RP) n° 09 (despesa
discricionária decorrente de emenda de relator-geral, exceto recomposição e correção de erros
e omissões) da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021.

1)

DA LEGITIMIDADE ATIVA

O art. 2°, I da Lei n. 9.882/99 dispõe que podem propor arguição de descumprimento
de preceito fundamental os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade. Por sua
vez, os legitimados a propor esta última estão consignados no art. 103 da Carta Maior, em
especial em seu inciso VIII, que cuida do partido político com representação no Congresso
Nacional.
O partido proponente da presente arguição é agremiação política com representação no
Congresso Nacional. No Senado da República, em particular, conta com dois parlamentares,
quais sejam, Alessandro Vieira (Sergipe), e Eliziane Gama (Maranhão).
Nessa esteira, com fulcro no art. 2º, I, da Lei nº 9.882, de 1999, c/c art. 103, VIII, da
Constituição Federal, figura como parte legítima para propor a presente ação de controle
concentrado.
Consoante remansosa jurisprudência desta Egrégia Corte, o partido político com
devida representação no Congresso Nacional, como é o caso, é legitimado universal para o
ajuizamento de ações desse jaez, sem que se necessite tratar de eventual pertinência temática:
Partido político. Ação direta. Legitimidade ativa.
Inexigibilidade do vínculo de pertinência temática. Os partidos
políticos, desde que possuam representação no Congresso Nacional,
podem, em sede de controle abstrato, arguir, perante o STF, a
inconstitucionalidade de atos normativos federais, estaduais ou
distritais, independentemente de seu conteúdo material, eis que não
incide sobre as agremiações partidárias a restrição jurisprudencial
derivada do vínculo de pertinência temática. (ADI 1.407 MC, rel. min.
Celso de Mello, j. 7-3-1996, P, DJ de 24- 11-2000.)

2)

DO CABIMENTO DA PRESENTE ADPF

Como apontamos logo acima, o processo acumulado de omissão na construção
institucional infelizmente torna pouco eficazes os remédios heroicos de intervenção direta,
inclusive porque não se trata de fazer prevalecer uma escolha em uma questão simplória, de
resposta imediata e unívoca, como as clássicas questões transformadas pela intervenção
judicial direta (como a definição do direito ao aborto no caso norte-americano Roe v Wade,
ou o direito à união estável de casais homoafetivos no caso brasileiro). Trata-se de tecer uma
rede normativa e de práticas bastante complexa, capaz de enfrentar toda a complexidade do

processo de políticas públicas, exigindo inúmeras decisões inter-relacionadas que configurem
um entramado de regras, práticas, sanções e procedimentos.
Isto reflete o fato de que as instituições são construídas por uma ação deliberada de
parte da sociedade, sendo raras as ocasiões em que posições isoladas de um agente ou
organização individualmente (mesmo o mais radical ativismo judicial) conseguem implantar
ex novo instituições ou práticas relevantes – por mais que se compreenda o afã por ações
imediatas que rompam as barreiras de ação coletiva envolvidas na superação das omissões
institucionais apontadas.
Basicamente, inexiste uma norma jurídica positiva cujos termos “ocasionem” a
irregularidade, ou cujo cumprimento irregular leve à irregularidade1. Está-se diante de uma
omissão de regras legislativas positivas, e de uma prática reiterada que se vale precisamente
dessa omissão.
Assim, prejudicada estará a via da ação direta de inconstitucionalidade: esta existe
basicamente como forma de discutir “atos normativos, expressões da função normativa, cujas
espécies compreendem a função regulamentar (do Executivo), a função regimental (do
Judiciário) e a função legislativa (do Legislativo).” (Ag. Reg. na ADIn 2950-9/RJ, Relator
para o Acórdão Min. Eros Grau, DJ 09.02.2007), e o problema é exatamente a inexistência de
um ato com tais características de abstração e generalidade2. Mesmo que se contemple a mais
ampla abrangência do controle de constitucionalidade das leis orçamentárias, albergada já
pelo STF a partir da Adin 4048-1/DF (Medida Cautelar, Relator Min. Gilmar Mendes, DJ
22/08/2008) para incidir tal controle sempre que "[..] houver um tema ou uma controvérsia
constitucional suscitada em abstrato, independente do caráter geral ou específico, concreto ou
abstrato de seu objeto”3, a possibilidade de impugnar qualquer alocação concreta específica
seria ilusória4. Primeiro, porque as únicas programações que seriam impugnáveis em abstrato
(ou seja, exclusivamente a partir do conteúdo do texto legal) são exatamente aquelas que
definem os beneficiários na própria lei orçamentária, em lugar daquelas que representam o
cerne da preocupação do consulente. Essas últimas (as emendas de relator sujeitas a
negociação potencialmente ilegítima) constam, na lei, de programações genéricas quanto ao
beneficiário, cuja irregularidade somente viria a ser caracterizável se a execução fosse – como
o foi – conduzida sem a observância dos critérios legítimos de política pública – só que, nesse
caso, a contestação judicial far-se-ia sobre um ato individual, o que de um lado impediria o
uso do mecanismo do controle abstrato de constitucionalidade5 e de outro tornaria
materialmente inviável impugnar judicialmente, como exame do caso individual, as dezenas
de milhares de atos administrativos de alocação de despesa do orçamento federal a cada ano.
Em segundo lugar, porque a vigência anual dos dispositivos da lei orçamentária e da lei de

diretrizes orçamentárias exigiria uma infindável repetição de ações para capturar, a cada
exercício, os atos que se queira impugnar, além de pôr a perder tudo o que foi deliberado
quando se encerre cada exercício de vigência6. Estes obstáculos retiram a utilidade prática até
mesmo de alguma tentativa de pedido, em ADIn, de interpretação conforme a constituição dos
dispositivos orçamentários, dado que o problema crucial é a sua aplicação em atos concretos
de despesa com base em leis de vigência adstrita ao exercício em que promulgada.
A insuficiência da ação de inconstitucionalidade pode ser visualizada por um
experimento hipotético: suponha-se que uma ADIn obtenha sucesso na declaração de
inconstitucionalidade de todas as dotações orçamentárias para 2021 (até porque o exercício de
2020 já se encerrou) que apresentem uma determinada característica (por exemplo, serem
marcadas com o indicador “RP9”). O efeito dessa anulação será simplesmente retirar tal
autorização de despesas do orçamento desse ano, suspendendo temporariamente a execução
daquelas que não tenham ainda sido empenhadas. Por um lado, não incidirá sobre a alocação
sendo deliberada para o ano seguinte (2022). Por outro, a supressão de tais alocações
simplesmente abriria espaço para abertura de novos créditos pelo mesmo valor, como créditos
suplementares ou adicionais7, podendo simplesmente retornar as mesmas programações ao
orçamento já não mais como “emenda de relator”, mas como programação discricionária
comum (“RP2”), contra a qual seria necessária outra ADIn8, e assim sucessivamente
Nesse contexto, torna-se oportuno o ajuizamento da presente ADPF. Essa ação tem
por finalidade evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder
Público9, em caráter subsidiário a outros remédios que porventura sejam cabíveis para essa
finalidade10.
A despeito da maior extensão alcançada pela vertente objetiva da jurisdição
constitucional com a criação da nova espécie de ação constitucional, a Lei 9.882/1999
exigiu que os atos impugnáveis por meio dela encerrassem um tipo de lesão
constitucional qualificada, simultaneamente, pela sua (a) relevância (porque em
contravenção direta com paradigma constitucional de importância fundamental) e (b)
difícil reversibilidade (porque ausente técnica processual subsidiária capaz de fazer
cessar a alegada lesão com igual eficácia). (ADPF 127, rel. min. Teori Zavascki, j. 252-2014, dec. monocrática, DJE de 28-2-2014.)

Neste sentido, a vinda à tona do problema, com ares de escândalo e com a gravidade
aqui evidenciada, suscita a extrema relevância substantiva da matéria constitucional em tela,
que pode ser subsumida em critérios constitucionais bastante precisos (observância dos
princípios de impessoalidade e eficiência) traduzidos em padrões procedimentais bastante
claros (a exigência de desenvolvimento e enunciação de critérios de distribuição dos recursos
públicos entre os beneficiários de políticas finalísticas). Quanto à relevância em abstrato dos

princípios constitucionais considerados, certamente será cabível a propositura, diante do
caráter relativamente aberto de quais são os dispositivos da Carta passíveis de exigência direta
por esse instrumento, suscetível de avaliação a cada caso pelo Supremo Tribunal Federal, a
quem compete “o juízo acerca do que se há de compreender, no sistema constitucional
brasileiro, como preceito fundamental” (ADPF 1 QO, rel. min. Néri da Silveira, j. 3-2-2000,
P, DJ de 7-11-2003)11.
Por fim, quanto à subsidiariedade, a discussão desta subseção sugere que inexistirá
ação hábil, quer em controle concentrado, quer difuso, para solucionar de forma sistêmica a
omissão, também sistêmica, das providências de acatamento do princípio constitucional.
Neste sentido, o objeto do caso em questão lembra, em sua natureza, problemas já tratados em
ADPFs anteriores como a importação de pneus usados de qualquer espécie (ADPF 101, rel.
min. Cármen Lúcia, julgamento em 24-6-2009), ainda que não contemple – como nesse
precedente citado – um histórico de controvérsias judiciais sobre a matéria.
3)

DA NORMA VIOLADORA DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS

Transcreve-se o teor do indicador de resultado primário (RP) n° 09 (despesa
discricionária decorrente de emenda de relator-geral, exceto recomposição e correção de erros
e omissões) da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021:

4)

DOS FATOS

Na noite do dia 25 de março do corrente ano, foi aprovado o Orçamento de 2021, não
sem grandes críticas por parte da sociedade civil, de especialistas em Direito Financeiro e
Economia, além de diversos parlamentares presentes na discussão.
Como afirma Marcos Mendes, em artigo intitulado "Congresso aprovou um Orçamento fake, com contabilidade criativa", publicado em 26 de março na Folha de São Paulo, foram
cortados R$ 26 bilhões da previsão de despesa obrigatória para financiar o aumento de emendas de parlamentares e de relator, retirando-se R$ 13,5 bilhões dos benefícios previdenciários,
R$ 7,4 bilhões do abono salarial, R$ 2,6 bilhões do seguro-desemprego e R$ 2,5 bilhões do
crédito agrícola.
Sucede que pela estimativa do próprio Ministério da Economia, a despesa em questão
não estava superestimada. Ao contrário, o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias indica que mesmo antes dos cortes a despesa total já estava submestimada em R$ 17,6
bilhões.

Quanto aos benefícios previdenciários, a pretensa justificativa é a de mudar o sistema
de pagamento do auxílio-doença, passando a ser pago pela empresa e posteriormente descontado no pagamento de tributos. Caso assim se proceda, ofende-se a regra de qualquer despesa
que deixe de constar da base de cálculo do teto de gastos deve gerar o recálculo do mesmo
teto.
Retirar o auxílio-doença do teto sem recalculá-lo, conclui Mendes, nada mais é do que
fazer contabilidade criativa, abrindo-se espaço para aumentar os gastos. O resultado desse e
de outros pontos da lei aprovada é um orçamento fake, em que a despesa, caso globalmente
realizada, ultrapassaria o teto em R$ 44 bilhões.
Como consequência, corre-se o grave risco de perder o controle sobre a dívida pública,
sendo o Banco Central forçado a desistir de controlar a inflação, sem mencionar as pressões
pelas edições de novos Refis.
As medidas aprovadas, segundo o pesquisador Samuel Pessôa, também em artigo publicado na Folha de São Paulo, reduzem a transparência do gasto, abrem espaço artifical para
que se gaste mais e protraem para o futuro despesas cujo fato gerador já se verifica.
O orçamento aprovado - segue o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas - ao subestimar diversos itens de gasto, é inexequível. Na prática, pretende-se criar um fato consumado
para desmoralizar o teto, criando caminhos para emendas de parlamentares da base de sustentação do Governo.
O jornal Valor Econômico explicitou o itinerário para se chegar ao orçamento fictício,
a seguir transcrito:
"1. Em agosto de 2020, o governo encaminhou a proposta
orçamentária para 2021. Para estimar as despesas com benefícios
previdenciários, o governo utilizou o valor de R$ 1.067,00 para o
salário mínimo e 2,09% para a inflação de 2020 medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O INPC corrige o salário
mínimo e os benefícios com valor acima do salário mínimo.
2. O INPC acumulado em 2020, no entanto, disparou e atingiu
5,45%. O salário mínimo para 2021 foi fixado em R$ 1.100,00.
3. Mesmo com as mudanças de todos os parâmetros
macroeconômicos, INPC e salário mínimo entre eles, o ministro da
Economia, Paulo Guedes, não pediu ao presidente da República que
enviasse ao Congresso Nacional uma mensagem modificativa da
proposta orçamentária elaborada em agosto. Em 2019, Guedes fez isso
após a aprovação da reforma da Previdência Social e mudanças dos
parâmetros macroeconômicos, alterando a proposta orçamentária para
2020.

4. No dia 3 de março, o relator da Receita da Comissão Mista
de Orçamento do Congresso Nacional, deputado Beto Pereira (PSDBMS), elevou em R$ 35,3 bilhões a previsão de arrecadação da União
para este ano. No seu parecer, Pereira informa que “não obstante a
profunda alteração do cenário econômico e social para 2021 em
relação ao que se previa em final de agosto do ano passado, não foi
encaminhada ao Congresso Mensagem Modificativa, à diferença de
em outros exercícios quando as condições fiscais mudaram em curto
espaço de tempo”. E acrescenta: “Coube ao Congresso suprir essa
lacuna”. Mas apenas no tocante à receita. O Congresso não fez o
mesmo em relação às despesas.
5. No dia 22 de março, o relator-geral do Orçamento, senador
Márcio Bittar (MDB-AC), divulgou o seu parecer final sobre a
proposta orçamentária deste ano. Nele, Bittar manteve as mesmas
projeções para as despesas com benefícios previdenciários,
assistenciais, com o abono salarial e com o seguro desemprego que
constam da proposta orçamentária encaminhada pelo governo em
agosto. Todas elas foram estimadas com o salário mínimo de R$
1.067,00 e o INPC de 2,09%
6. No mesmo dia 22 de março, o Ministério da Economia
enviou ao Congresso Nacional, cumprindo determinação legal, o
relatório de avaliação de receitas e despesas relativo ao primeiro
bimestre de 2021. A divulgação do relatório ocorreu depois da
divulgação do parecer final do relator-geral do Orçamento. No
relatório, o Ministério da Economia informa que as despesas
obrigatórias da proposta orçamentária deste ano, elaborada em agosto
de 2020, estão subestimadas em R$ 17,57 bilhões.
7. Como o relator-geral não alterou a proposta orçamentária
elaborada em agosto, os deputados e senadores votaram um orçamento
fictício, pois, de acordo com o Ministério da Economia, as despesas
obrigatórias estão subestimadas em R$ 17,57 bilhões. Deste total, R$
8,5 bilhões se referem a benefícios previdenciários.
8. No relatório de avaliação do primeiro bimestre, o governo
manteve sua estimativa para as despesas discricionárias deste ano
(investimentos e custeio da máquina) em R$ 96,05 bilhões, sendo que
deste total, R$ 4 bilhões se referem à capitalização de empresas
estatais, que não está submetida ao teto de gastos. Além disso,
reservou R$ 16,3 bilhões para as emendas dos parlamentares. O total
das despesas discricionárias era, portanto, de R$ 112,35 bilhões.
9. Em seu parecer final, o relator-geral elevou as despesas
discricionárias para R$ 113,1 bilhões. As emendas parlamentares
passaram para R$ 22,79 bilhões. Para fazer isso, os sub-relatores de
várias áreas da proposta orçamentária e o próprio relator-geral
cortaram investimentos e custeio programados pelo Executivo e
colocaram suas emendas. Do total dos 22,79 bilhões, R$ 2,56 bilhões
se referem a emendas apresentadas pelo relator-geral.
10. Quando fazem emendas ao Orçamento, os parlamentares
passam a ser responsáveis pela indicação do ente que será beneficiado
com os recursos. Ele precisa indicar o CNPJ do beneficiário. Quando

o governo promove um contingenciamento das dotações, o Executivo
é obrigado a perguntar a cada parlamentar quais são as suas
prioridades no corte das emendas. Eles se tornam, praticamente, donos
de uma parte do Orçamento.
11. No dia 25 de março, o relator-geral apresentou um
complemento ao seu parecer final. Nele, propõe o corte de R$ 26,46
bilhões em despesas obrigatórias, sendo que R$ 13,5 bilhões nas
despesas com benefícios previdenciários.
12. Assim, além das despesas obrigatórias estarem
subestimadas em R$ 17,5 bilhões, segundo relatório de avaliação do
primeiro bimestre, o relator-geral ainda cortou R$ 26,46 bilhões. As
dotações para as despesas obrigatórias neste ano estão subestimadas,
portanto, em R$ 44,03 bilhões. Este seria, em princípio, o tamanho do
contingenciamento. Mas como o governo adiou o início do pagamento
do abono salarial de 2020, do segundo semestre deste ano para o
primeiro semestre de 2021, uma despesa de R$ 7,4 bilhões, o
contingenciamento teria que ser de R$ 36,6 bilhões (R$ 44,03 bilhões
menos R$ 7,4 bilhões). O contingenciamento nesse nível levaria a um
shutdown, com paralisação de serviços públicos oferecidos à
população. Como será mostrado abaixo, o contingenciamento, no
entanto, não resolve a questão.
13. O relator-geral justificou o corte de R$ 26,46 bilhões nas
despesas obrigatórias com os seguintes argumentos: o adiamento do
pagamento do abono salarial relativo a 2020, do segundo semestre
deste ano para o primeiro semestre de 2022, já decidido pelo Codefat,
vai reduzir a despesa obrigatória em R$ 7,4 bilhões neste ano; além
disso, o governo vai editar uma medida provisória antifraude nos
benefícios previdenciários e pedir ao Congresso Nacional que aprove
uma legislação determinando que as empresas paguem o auxíliodoença, em vez do INSS. Essas duas medidas reduzirão, segundo o
relator-geral, as despesas com benefícios previdenciários. Ele, no
entanto, não apresentou a metodologia que utilizou para calcular o
impacto das duas medidas.
14. O relator-geral cortou despesas obrigatórias baseado, em
grande medida, em medidas que não foram apresentadas e nem
aprovadas. Ele repetiu uma estratégia adotada pelo relator-geral do
Orçamento de 2020, deputado Domingos Neto (PSD-CE), que cortou
a despesa com o pagamento de pessoal com base na proposta de
emenda constitucional 186, que previa a redução de 25% da carga de
trabalho dos servidores, com a respectiva redução dos salários. Esta
medida da PEC 186, também chamada de PEC Emergencial, não foi
aprovada.
15. Ao fazer o corte nas despesas obrigatórias, o relator-geral
contrariou o artigo 166 da Constituição e infringiu a Instrução
Normativa no 1, da Comissão Mista de Orçamento do Congresso
Nacional. O artigo 166 estabelece que as emendas ao Orçamento só
podem ser aprovadas para corrigir erros e omissões. A Instrução
Normativa no 1 estabelece que não serão admitidas, salvo se
comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal, emendas que

proponham cancelamento, ainda que parcial, das dotações para
despesas com pessoal, juros e encargos da dívida pública, amortização
da dívida e despesas primárias obrigatórias.
16. O que precisa ser entendido é que o relator-geral cortou as
despesas obrigatórias para abrir, de forma irregular, espaço no teto de
gastos da União, que foi instituído pela emenda constitucional
95/2016. Esta EC estabelece que a despesa máxima de um
determinado ano é a mesma autorizada no ano anterior, corrigida pela
inflação. Como a proposta orçamentária para 2021 foi encaminhada
pelo governo no limite do gasto permitido, o relator não tinha como
aumentar as emendas parlamentares por causa do teto, mesmo com a
revisão da receita, que elevou o montante disponível. Ele, então,
decidiu reduzir as despesas obrigatórias e abrir espaço para as
emendas.
17. O teto de gastos não está sendo obedecido porque, durante
a execução orçamentária deste ano, as dotações das despesas
obrigatórias autorizadas pelo Orçamento não serão suficientes.
Poderão faltar verbas, por exemplo, para pagar benefícios
previdenciários e o seguro desemprego.
18. Neste caso, de nada vai adiantar ao governo fazer o
contingenciamento de dotações orçamentárias, porque isso não será
suficiente. O governo terá que cancelar despesas orçamentárias e
propor crédito adicional para as dotações que foram subestimadas. O
principal obstáculo para a gestão do Orçamento deste ano é que o
artigo 4o da lei orçamentária aprovada não permite que o governo
corte emendas parlamentares. Ele terá que pedir autorização para isso
ao Congresso, por meio de um projeto de lei. Neste momento, ele terá
que dizer quais as emendas de deputados e senadores terão que ser
canceladas. E o Congresso terá que aprovar.
19. Com o corte de R$ 26,46 bilhões nas despesas obrigatórias,
o relator-geral elevou o valor de suas emendas de R$ 2,55 bilhões para
R$ 29,02 bilhões. No total, as emendas parlamentares ficaram em R$
51,62 bilhões. Na distribuição das verbas, o relator-geral beneficiou,
principalmente, o Ministério do Desenvolvimento Regional e o
Ministério da Infraestrutura. O MDR tinha R$ 6,4 bilhões e ficou com
R$ 20,8 bilhões.
5)

DA VIOLAÇÃO A PRECEITOS FUNDAMENTAIS

5.1)

ARBITRARIEDADE NA ESCOLHA DOS BENEFICIÁRIOS DA

DESPESA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS LEGAIS OU TÉCNICOS DE
ALOCAÇÃO
Este, a nosso juízo, a irregularidade principal e a raiz de todas as demais
irregularidades envolvidas nesta questão: a indicação direta de beneficiários por parte de
parlamentares individuais (sejam estes quais forem) ou qualquer outro agente público, sem
que as alocações de recursos entre os objetos e os beneficiários estejam embasadas em
critérios legais ou técnicos que envolvam os objetivos legítimos de cada política pública a que

deveria servir a despesa. Para demonstrá-lo, iniciamos com a exposição do que prevê o
ordenamento constitucional para a aplicação dos recursos públicos, seguida da descrição do
descumprimento dessas prescrições no caso do “orçamento secreto”, concluindo com os
desdobramentos desse raciocínio e observações quanto a eventuais ações judiciais.
Como deveria ser feita a distribuição de recursos entre beneficiários das políticas
públicas ?
A Constituição Federal prevê em seu art. 37, caput, que “[a] administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência [..]” (grifos nossos). Pois bem, a impessoalidade exige que “o ato seja praticado
sempre com finalidade pública, o administrador fica impedido de buscar outro objetivo ou de
praticá-lo no interesse próprio ou de terceiros”12, o que implica em que “o administrador é um
executor do ato, que serve de veículo de manifestação da vontade estatal, e, portanto, as
realizações administrativo-governamentais não são do agente político, mas sim da entidade
pública em nome da qual atuou”13. Neste sentido, a impessoalidade é indissociável do
princípio da igualdade (arts. 5º, I, e 19, III, da CF), o qual impõe à Administração
Pública tratar igualmente a todos os que estejam na mesma situação fática e jurídica.
Isso significa que os desiguais em termos genéricos e impessoais devem ser tratados
desigualmente em relação àqueles que não se enquadram nessa distinção (RTJ
195/297) 14.
Por conseguinte, atender ao princípio constitucional implica em que os recursos sejam
distribuídos em função dos beneficiários, de forma igualitária (ou, em inúmeros casos, de
forma desigual desde que a desigualdade de tratamento corresponda a critérios legítimos de
política pública, como forma de mitigação da própria desigualdade, e jamais ao simples
“atendimento” de interesses individuais – políticos ou de outra natureza - de agentes públicos
quaisquer).
Estas exigências são ainda mais aprofundadas no exame do princípio da eficiência, o
qual vai muito além da equação matemática simplória de reduzir custos financeiros. Na lição
de Alexandre de Moraes (grifos nossos):
O princípio da eficiência compõe-se, portanto, das seguintes características básicas:
direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem comum,
imparcialidade, neutralidade, transparência, participação e aproximação dos serviços
públicos da população, eficácia, desburocratização e busca da qualidade:
•
direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do
bem comum: a Constituição Federal prevê no inciso IV do art. 3º que constitui
um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação. Ressalte-se que ao legislador ordinário e ao
intérprete, em especial às autoridades públicas dos Poderes Judiciário,
Executivo e Legislativo e da Instituição do Ministério Público, esse objetivo

fundamental deverá servir como vetor de interpretação, seja na edição de leis
ou atos normativos, seja em suas aplicações. [..].
•
imparcialidade: como ressalta Maria Teresa de Melo Ribeiro, “a
afirmação do princípio da imparcialidade na Administração Pública surgiu,
historicamente, da necessidade de, por um lado, salvaguardar o exercício da
função administrativa e, consequentemente, a prossecução do interesse público
da influência de interesses alheios ao interesse público em concreto
prosseguido, qualquer que fosse a sua natureza, e, por outro, da interferência
indevida, no procedimento administrativo, em especial, na fase decisória, de
outros sujeitos ou entidades, exteriores à Administração Pública”, concluindo
que a atuação eficiente da Administração Pública exige uma atuação imparcial
e independente, e que imparcialidade “é independência: independência perante
os interesses privados, individuais ou de grupo; independência perante os
interesses partidários; independência, por último, perante os concretos
interesses políticos do Governo”.
[..]
•
eficácia: a eficácia material da administração se traduz no
adimplemento de suas competências ordinárias e na execução e cumprimento
dos entes administrativos dos objetivos que lhes são próprios, [..]15

Todo este leque de exigências converge na necessidade da atividade administrativa –
inclusive e especialmente na alocação dos recursos - procurar tão somente os objetivos de
atendimento às necessidades sociais expressos pelas políticas públicas empreendidas. Esse
atendimento, exclusivamente, é o que deve ser compreendido, racionalizado, explicitado e
aplicado pela administração. A alocação de recursos públicos sem esse processo de
enunciação clara dos objetivos e critérios de política pública representa um atentado a tais
princípios. Não basta que os agentes públicos – aí incluídos Legislativo e Executivo –
cumpram a regra de competência de definição dos beneficiários de recursos: sua obrigação é a
de buscar – e demonstrar – que aquelas alocações são organizadas segundo critérios plausíveis
de atendimento do interesse público. Tais critérios são, evidentemente, sujeitos ao debate
político de natureza valorativa, e podem ter inúmeras configurações possíveis – não podem,
no entanto, simplesmente inexistir ou ser substituídos pela cômoda terceirização do poder
decisório a agentes (parlamentares ou executivos) que teriam a “prerrogativa de escolher” os
beneficiários.
Como desdobramento desses princípios, o orçamento público não é simplesmente um
“formal de partilha” de recursos discricionários a agentes públicos, mas, ao contrário,
representa a materialização numérica do necessário debate político sobre o montante da
alocação dos recursos entre diferentes finalidades – o que não afasta, em absoluto, a obrigação
de que tanto a lei de meios quanto a sua execução obedeçam a critérios legítimos de política
pública, e não à simples partilha de recursos entregues à discricionariedade dos agentes
políticos (parlamentares ou não). Em organizações do imenso porte do governo federal,

inclusive, o papel orçamentário tem de ser, forçosamente, muito mais o de compatibilização
da distribuição alocativa com os recursos macrofiscais e com as demandas setoriais do que de
repartição microscópica de transferências ou despesas miúdas, como expõe o longo mas
importante raciocínio de Eduardo Furtado de Mendonça:
Nesse sentido, defende-se que compete ao orçamento desempenhar duas
funções políticas de coordenação:
1) harmonizar as decisões estatais que envolvem dispêndio de recursos
públicos, conferindo alguma visão de conjunto às autoridades encarregadas de
produzir atos capazes de ensejar gasto. Por óbvio, tais decisões não geram
automaticamente as verbas necessárias à sua execução, apropriando-se de recursos do
caixa estatal. Por isso mesmo, é necessário que os processos de decisão levem em
conta a realidade orçamentária, de modo a evitar que prioridades sejam
inadvertidamente preteridas. Em um contexto de escassez de recursos, não se pode
admitir que o seu emprego seja aleatório.
[...]
A primeira situação diz respeito à ideia de coerência em sentido amplo,
naturalmente mais complexa. Ainda assim, é possível formular diversos exemplos e
até citar casos reais. Imagine-se que um pequeno Município litorâneo decida realizar
shows e espetáculos culturais gratuitos nas praias, semanalmente, com artistas
renomados. Considerada em si mesma, a decisão é positiva, servindo como opção
democrática de lazer, contribuindo para a difusão da cultura e, possivelmente,
dinamizando a atividade turística e os negócios locais. No entanto, imagine-se que os
dois postos de saúde e o pequeno hospital público localizados no hipotético Município
estejam em estado absolutamente precário, sem condições sequer para realizar os
serviços básicos de prevenção.
A análise do quadro não é simples. As decisões do Poder Público estão sujeitas
a variáveis complexas e seria simplista paralisar todas as opções de gasto e reverter o
dinheiro para o atendimento de necessidades tidas como essenciais. Apesar disso, a
coexistência das duas situações - shows gratuitos na praia e hospitais caóticos evidencia urna possível incongruência, a exigir reflexão governamental e atenção da
sociedade. A solução para o problema talvez não seja o cancelamento dos eventos
culturais, que podem até impulsionar a economia local e produzir receita para a
municipalidade. Caberia precipuamente aos agentes eleitos definir a procedência dos
recursos que irão restabelecer padrões mínimos no serviço de saúde. Mas a realização
dos shows parece demonstrar, no mínimo, que existe algum dinheiro passível de
redistribuição16.
Em síntese, o orçamento materializa – e deve explicitar – a coerência das
macroalocações (setoriais e gerais), mas também deve coexistir (e ser compatível com)
critérios de microalocações defensáveis para despesas, obras, transferências e outras
aplicações de recursos, critérios estes que tornem concretos a impessoalidade, os objetivos e a
efetividade de cada política pública.
Esta percepção não é uma mera disquisição teórica deste parecerista. Foi reconhecida
expressamente pelo Congresso Nacional. No exercício de 2020, tinha vigência o art. 77 da
LDO/2020 (Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019), segundo o qual:

Art. 77. A execução orçamentária e financeira, no exercício
de 2020, 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.
Desta maneira, o próprio Congresso entendeu necessário que, pelo menos para as
transferências voluntárias que não tiverem na própria lei orçamentária a localidade
especificada em nível de município ou inferior, a execução deve condicionar-se à prévia
divulgação na internet, pelo concedente, de “critérios de distribuição dos recursos,
considerando os indicadores socioeconômicos da população beneficiada pela política
pública”. Como se vê, o Legislativo tão somente procedeu a desenvolvimento normativo –
bastante modesto - do princípios constitucionais da impessoalidade e eficiência, como acima
abordados: se o dinheiro público há de ser distribuído a entes para funções de fomento,
somente pode sê-lo segundo critérios de finalidade administrativa, impessoais, independentes
de interesses individuais de quem quer que seja dentro do aparato administrativo.
Aliás, não se trata de novidade legislativa: esse preceito vem sendo inserido nas leis de
diretrizes orçamentárias há pelo menos duas décadas. De fato, a lei de diretrizes orçamentárias
para 2002 (Lei nº 10.266, de 24 de julho de 2001)17 já trazia como norma programática:
Art. 34. ...
§ 9º A execução orçamentária e financeira no exercício de 2002 das ações
relativas à programação de trabalho a serem executadas na forma prevista neste artigo
e cujos créditos orçamentários não identifiquem nominalmente a localidade
beneficiada, inclusive aquelas destinadas genericamente a Estado da Federação, fica
condicionada à prévia publicação, em órgão oficial de imprensa, dos critérios de
distribuição, e respectivas alterações.
Essa redação seguiu inalterada em todas as LDOs posteriores até a LDO/2010 (Lei nº
12.017, de 12 de agosto de 2009), quando teve acrescida a referência aos indicadores
socioeconômicos da política pública como parâmetros necessários à confecção dos critérios:
Art. 42. A execução orçamentária e financeira, no exercício de 2010, 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 na
internet, pelo concedente, dos critérios de distribuição dos recursos, levando
em conta os indicadores sócioeconômicos da população beneficiada pela
respectiva política pública.
Esta mudança foi justificada pelo relatório legislativo nos seguintes termos:

g) Dotações genéricas – critérios de aplicação. Estamos propondo em nosso
Substitutivo que as transferências voluntárias da União aos demais entes da
Federação levem em conta os indicadores sócio-econômicos da população
beneficiada pela respectiva política pública, quando não nominalmente
identificado o ente nos créditos orçamentários. Pensamos que a medida vai ao
encontro das comunidades mais necessitadas, uma vez que essa tem maiores
chances de ser beneficiada por critérios construídos a partir de políticas
públicas.18
Perceba-se que, aqui, a lei não faz distinção sequer entre emendas parlamentares e
dotações provenientes da proposta orçamentária, sendo condição válida para excepcionalizar a
regra, única e exclusivamente, a fixação no literal da lei orçamentária do destino geográfico
dos recursos em detalhamento ao mínimo municipal. Dotações originárias da proposta do
Executivo e mantidas pelo Congresso, ou dotações provenientes de emendas de qualquer
natureza, estão abrangidas pela mesma exigência, pelo só fato de não indicarem a localidade
beneficiada da transferência. Outra não poderia ser a disposição legal: ate mesmo a “execução
obrigatória” de emendas a que se referem os dispositivos constitucionais e legais sobre o
denominado “orçamento impositivo” refere-se às programações orçamentárias, ou seja, ao
contido na lei. É o orçamento aprovado que tem o caráter de obrigação legal (ainda que se
venha a adotar a posição extremista de que a sua execução só seja obrigatória para
determinados tipos de emendas parlamentares19), é a lei orçamentária que materializa o poder
deliberativo conferido pela Constituição ao Poder Legislativo (com a participação do
Executivo). Em termos simples, a competência deferida pelo art. 166 da Constituição de
aprovar – de forma definitiva e com força cogente de lei – a alocação de recursos da União
pela via da lei orçamentária é do Congresso Nacional, e não de qualquer agente público
individual. Somente tem força legal a determinação coletiva do Congresso Nacional20,
materializada na lei orçamentária. Somente a disposições dessa lei pode-se atribuir, em
abstrato, a presunção de representar o interesse público de per si – jamais a qualquer outra
instância decisória. Por consequência, os demais atos de implementação das decisões
alocativas da lei orçamentária (que, evidentemente, necessitam da intervenção administrativa
e de inumeráveis decisões, discricionárias no sentido estrito, para sua implementação)
submetem-se à exigência prévia de obediência à impessoalidade e, no caso concreto, da sua
implementação pela via do dispositivo da LDO aqui discutido (exigência de publicação de
critérios de distribuição dos recursos).
Perceba-se, ainda, que a exigência em questão chega a ser bastante fluida, leve em seu
conteúdo: sequer se verbaliza a exigência de que os critérios sejam obedecidos ao pé da letra,
mas apenas que sejam previamente definidos e publicados. A LDO implicitamente faz um

voto de confiança na administração, acreditando que seguirá os critérios e terá a tranquilidade
de submeter-se ao crivo do olhar público que verifique essa conduta.
Em síntese, temos a indubitável exigência constitucional de que as alocações de
recursos orçamentários obedeçam a critérios técnicos de política pública, debatidos,
conhecidos e publicados, independentes do interesse eventualmente existente na execução da
despesa por qualquer agente público, exigência esta que é sistematicamente recolhida e
operacionalizada (ainda que de forma limitada) há quase duas décadas pela lei de diretrizes
orçamentárias.
Cabe perguntar, então, se esta exigência normativa fundamental foi cumprida no caso
em exame. Justifica-se uma exaustiva pesquisa a respeito, como se apresentará a seguir, pois
uma afirmação negativa implica em gravíssima constatação de distorção política, jurídica e
institucional por parte dos Poderes da União.
Como foram distribuídos os recursos entre beneficiários das políticas públicas no
exercício de 2020 ?
Mesmo sendo necessário um levantamento bastante exaustivo, qualquer avaliação feita
em bases individuais e em prazo expedito, como a presente Nota, não pode ter a pretensão de
examinar a população completa de todas as realidades dos órgãos e entidades federais, por
impossibilidade material. Faz-se necessário portanto selecionar parcela representativa do
fenômeno apreciado. A seleção adotada é o universo das despesas do Ministério do
Desenvolvimento Regional, por ser este o responsável por 50,60 % do empenho das
transferências voluntárias do orçamento executado de 202021 sob a supervisão de uma única
autoridade hierárquica superior (além de ser o principal objeto das denúncias que suscitaram a
presente demanda). Todas as informações orçamentárias apresentadas são extraídas do SIGA
Brasil22 e referem-se apenas aos valores empenhados em 202023.
Inicialmente, buscou-se localizar a publicação de critérios destinados não
especificamente a atender a algum dispositivo legal específico (como a LDO/2020), mas
genericamente a ordenar a alocação de recursos em cada área de política sob responsabilidade
do Ministério. Em que pese a disponibilidade de inúmeros documentos técnicos, legais e de
formulação de políticas nas diversas áreas da página do Ministério, organizadas por áreas de
atuação, não pudemos localizar nenhuma enunciação de critérios objetivos para distribuição
de recursos. Até mesmo na página de “Emendas Parlamentares”24 e na publicação didática
apresentada como subsídio principal aos congressistas25, onde se esperaria que os critérios
gerais fossem apresentados exatamente para coordenar a ação alocativa com as decisões
parlamentares, podem ser encontradas informações da mais variada natureza, mas nenhum
critério de distribuição específico. Em um louvável esforço de sistematização da informação,

ali são oferecidas descrições detalhadas sobre os objetos de cada programa/ação executado, os
procedimentos operacionais de apresentação das emendas, as regras de execução por tipo de
programa, e muitos outros subsídios à captação dos recursos via emendas, formando um
verdadeiro “cardápio” da coleção de objetos de gasto já em execução pelo Ministério e
passíveis de financiamento; nada consta, no entanto, sobre critérios específicos a serem
seguidos na distribuição e priorização entre as demandas apresentadas.
Para o caso particular das transferências de pavimentação urbana (“Ação 1D73”), que
adiante veremos representar a maior parte das despesas sob exame, o Acórdão 2359/2018 –
TCU – Plenário é taxativo em seu Relatório em apontar a ausência geral de critérios para
alocação dos recursos, tanto para a distribuição geográfica quanto para a própria decisão de
alocar recursos da União para essa finalidade:
49.Não foi realizado um diagnóstico da situação-problema a fim de que se
conhecesse sua natureza, extensão e dimensão. Constatou-se também que a
política pública não possui justificativa, isto é, não são claras as razões que
levam a União intervir em pavimentação urbana municipal, e, além disso, a
política pública não foi formulada com base em evidências.
[..]
58. Sem conhecimento apropriado do problema, não há como avaliar se a
política pública implementada é relevante ou mesmo se faz sentido. Não é
possível dizer se a melhora proporcionada dos pavimentos municipais é
preferível à alternativa de não intervir. Ou ainda, se estão sendo beneficiados
os municípios que efetivamente mais necessitam do suporte da União. Não há
nem mesmo como estabelecer objetivos a serem atingidos ou indicadores de
como deve ser medido o sucesso da política no atingimento dos seus objetivos.
59. Como resultado desse desconhecimento, a política é vista como um
conjunto de transferências de recursos da União em favor dos municípios com
foco no atendimento de demandas de natureza política (emendas
parlamentares) e para complementação dos recursos municipais (admitidos
como escassos), sem qualquer critério que permita afirmar que efetivamente a
intervenção é realmente necessária, prioritária e que é a mais custo-efetiva (que
é a produz maior melhoria da condição dos pavimentos municipais com o
menor custo).
[..]
62.A Ação de Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano não
possui objetivo válido, isto é, não foi definido nenhum objetivo para a Ação
1D73 que seja, ao mesmo tempo: específico, mensurável, atingível, relevante e
delimitado no tempo. Isso se deve, entre outras coisas, ao desconhecimento da
situação-problema, visto que não há uma linha de um estágio inicial de
referência para avaliação dos resultados.
Também a Controladoria-Geral da União, ao avaliar a eficiência das transferências
oriundas de emendas parlamentares, indica que não existe consideração de especificidades da
população beneficiária
Pelo exposto, conclui-se que a análise técnica de emendas individuais se
concentra em aspectos formais do plano de trabalho, ou seja, em geral, não há
avaliação das especificidades da localidade (público-alvo) com o intuito de

atuar na redução das desigualdades regionais e sociais do Brasil. Para tanto,
deveriam ser incorporados critérios que considerem as necessidades e
disponibilidade de recursos da comunidade.26.
Um caso particularmente extremo desta ausência de critérios foi suscitado por recente
reportagem de imprensa27, que menciona edital de licitação aberto pelo Ministério em 09 de
dezembro de 2020 com previsão de aquisição – para distribuição a entes subnacionais – de até
6.240 máquinas pesadas (R$ 2,8 bilhões em valor estimado), sem que exista na ponta da
distribuição uma indicação de padrões decisórios objetivos sobre a destinação dos mesmos28.
A diretriz apontada pelo próprio Ministério em resposta a essa observação é a Portaria
SMDRU/MDR nº 3.071, de 7 de dezembro de 2020 (DOU 08/12/2020, Seção 1 - Extra A, p.
1), que define uma “Estratégia de Aquisição e Distribuição de equipamentos para a provisão
de infraestrutura produtiva”. O referido documento estabelece como instrumento de
intervenção da política pública a aquisição centralizada pela União de equipamentos para
posterior doação aos municípios, definido em termos gerais os tipos de equipamento
envolvidos, além de conter procedimentos de execução das doações. No que se refere à
distribuição, porém, limita-se a separar as proporções do número total a serem distribuídas por
Estado, em função do número de municípios classificados como Média e Baixa Renda
conforme a tipologia sub-regional da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Ora,
ainda que se verifique um esforço na direção de algum grau de objetividade na distribuição
entre Estados, a distribuição entre municípios permanece ainda completamente discricionária
(o Estado de Minas Gerais, por exemplo, teria simplesmente um número total de 166
municípios passíveis de serem atendidos a cada ano, sem sequer a previsão de um teto ou uma
média para o atendimento a cada município). Apontamos este exemplo pois surge como caso
extremo da tentativa de regulamentação dessa exigência legal, o qual mesmo assim revela-se
bastante aquém de um padrão minimamente objetivo de alocação de recursos.
Portanto, a primeira abordagem objetiva para o levantamento indica que não são
tornados públicos, na amostra apontada (metade das transferências voluntárias), quaisquer
critérios de alocação de recursos que atendam à matriz normativa acima discutida. Cabe
ressaltar ainda que, se existirem evidências materiais dos comportamentos, apontados nas
reportagens mencionadas na seção 2, de alocação de recursos simplesmente em razão da
manifestação de preferência de determinado agente (parlamentar ou não), estar-se-á
automaticamente diante de um descumprimento ostensivo de tais exigências jurídicas. Existe
ao menos um indício forte de que tal procedimento efetivamente ocorre - a auditoria
conduzida
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TCU

nas

transferências

voluntárias

destinadas

exatamente

ao

desenvolvimento urbano sugere que a definição é feita individualmente pelo autor de emendas

parlamentares, independentemente da eventual localização geográfica da despesa na lei
orçamentária:
19. Como majoritariamente a execução da ação se dá por meio de emendas
parlamentares, o início do processo ocorre, principalmente, quando o parlamentar
insere no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP o valor destinado
aos municípios beneficiários e a Secretaria de Orçamento Federal - SOF, por meio do
SIOP, obtém os dados inseridos pelo parlamentar. Com base nos dados extraídos do
SIOP, o Ministério das Cidades cadastra no SICONV, por ação orçamentária, o
programa da Ação 1D73 a ser executado.
20. Em seguida, o MCidades realiza a análise acerca do cumprimento da regra da
contrapartida estabelecida pela LDO e dos objetos passíveis de atendimento nas áreas
de mobilidade, saneamento, pavimentação etc. O município escolhe e elabora a
justificativa para implementação do objeto (pavimentação, ciclovia, praça, mobilidade
etc.). Após isso, o convenente entrega para o MCidades a declaração de contrapartida
e a declaração de capacidade técnica gerencial. (Acórdão 2359/2018 – TCU –
Plenário, itens 19 e 20 do Relatório, grifos nossos)
Pois bem, a simples preferência expressa por um agente ou grupo qualquer não
representa, de nenhuma forma concebível, critério objetivo de distribuição de recursos em
função de indicadores de condição socioeconômica da população beneficiada ou de qualquer
parâmetro específico de alguma área de política pública. Como já discutido, a especificação
nominal da localidade beneficiada pelo orçamento é distinta (do ponto de vista
exclusivamente formal): não representa a preferência de um agente qualquer, mas a
preferência coletiva formalmente enunciada pelos Poderes envolvidos no processo de
aprovação do orçamento29. Além disso, e ainda do ponto de vista formal, não se pode exigir
do executor do orçamento que descumpra uma disposição expressa da lei orçamentária –
quando esta existir - no sentido de que uma determinada programação seja aplicada em uma
determinada região geográfica.
É preciso, porém, explorar mais a fundo a realidade da distribuição de recursos, com
vistas a buscar indícios de que a alocação corresponda – ou não – a critérios discerníveis.
Neste sentido, promovemos uma avaliação exploratória dos dados da execução das
transferências voluntárias desse mesmo Ministério30 que não tenham a localização geográfica
formalizada na lei orçamentária31, num total de R$ 6.520.223.912,56, buscando nos grandes
números da execução – e em algumas desagregações possíveis – sinais de coerência na
distribuição com esses parâmetros legais. Desde logo, não se faz distinção entre transferências
decorrentes de emendas parlamentares de qualquer espécie e aquelas provenientes de dotações
já constantes da proposta do Executivo, pois – como já apontado – a exigência constitucional
e legal não discrimina entre essas duas fontes de recursos32. Ainda assim, os montantes não
direcionados ao menos em nível de município introduzidos pelas emendas individuais, de
bancada e de comissão representam apenas 9,99% do total dos recursos examinados,

indicando que a esmagadora maioria das transferências envolvidas vem de programação
diretamente formulada pelo Executivo (na proposta orçamentária) ou pelo Relator-Geral do
orçamento no Congresso. Também há que apontar que a escolha das despesas do MDR
implica em considerar gastos que, na prática totalidade, não têm correlação direta com o
estado de emergência provocado pela pandemia (a qual concentra seus efeitos nas funções e
órgãos de saúde e assistência social), pelo que dificilmente qualquer dos pontos aqui
suscitados ver-se-á afetado em sua avaliação por essa circunstância.
Iniciando pelos níveis mais altos de agregação, a Tabela 1 abaixo representa as
transferências por subfunção, as quais evidenciam com maior precisão a natureza finalística
das atividades governamentais33.
TABELA 1
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DO MDR SEM REGIONALIZAÇÃO
MUNICIPAL NA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DA LOA/2020
- POR SUBFUNÇÃO
Em R$ nominais
Valor
Subfunção
Empenhado
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
544 - RECURSOS HÍDRICOS
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
182 - DEFESA CIVIL
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL
607 - IRRIGAÇÃO
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA
482 - HABITAÇÃO URBANA
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E
ENGENHARIA
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
333 - EMPREGABILIDADE

2.376.963.728,77
1.953.124.522,67
926.089.608,64
833.964.056,62
137.052.014,28
86.249.089,08

36,46%
29,95%
14,20%
12,79%
2,10%
1,32%

76.303.319,63
50.562.411,15

1,17%
0,78%

37.786.543,47
35.275.688,84
3.797.271,57

0,58%
0,54%
0,06%

1.334.858,37

0,02%

865.170,47
855.629,00

0,01%
0,01%
100,00
TOTAL 6.520.223.912,56
%

Fonte: SIGA Brasil

Esta distribuição aponta a variedade de finalidades das transferências voluntárias e,
portanto, a necessidade de os critérios sejam especificados não em caráter genérico (por
população, renda per capita ou IDH) mas em razão de cada tipo de política pública a que as
transferências atendem. Aponta também um potencial problema alocativo que não está
diretamente associado à distribuição regional mas deve ser ressaltado: mesmo considerando a

acepção mais ampla possível do termo “desenvolvimento regional”, a concentração elevada
das transferências em infraestrutura urbana (tipicamente asfaltamento e urbanização em
geral34), mais de um terço do total, afigura-se contraditória com as funções das transferências
federais. Em princípio, esperar-se-ia que investimentos em desenvolvimento fossem
realizados em objetos mais associados à transformação das condições materiais da produção,
de forma a ensejar uma melhoria sustentável da atividade econômica das regiões
beneficiárias, o que corresponderia a várias das outras subfunções. Alternativamente, se a
noção de desenvolvimento fosse a simples melhoria imediata da qualidade de vida das
populações beneficiadas, e mesmo considerando que as políticas em questão seriam
suplementares em relação aos benefícios universais de educação, saúde e assistência social (a
cargo de outros ministérios), a opção por investimentos em outras áreas mais críticas (como
saneamento, habitação, transportes coletivos e prevenção de calamidades) seria mais
compatível com o papel redistributivo do gasto federal do que a simples subvenção às
atividades típicas dos Estados e Municípios com a própria urbanização35. Assim, a coerência
das macroalocações e a própria compatibilidade das decisões de gasto realizadas desta
maneira com o princípio da eficiência é colocada em xeque com essa constatação.
Passando à distribuição propriamente regional das transferências, a tabela 2 abaixo
mostra a alocação total dos recursos por Unidade da Federação em função da localização do
destinatário do recurso (seja este a administração direta ou indireta de Estado/Distrito Federal
ou Município, ou consórcio público36), acrescidos do valor transferido por habitante,
ordenados por valor total transferido.
TABELA 2
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DO MDR SEM REGIONALIZAÇÃO
MUNICIPAL NA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DA LOA/2020
- POR UF DO BENEFICIÁRIO DA TRANSFERÊNCIA

UF
SP
CE
RN
PB
BA
PI
PE
MA
GO
AM
MG
RJ

Recursos
Empenhados
656.521.257,82
492.035.896,52
421.830.970,26
412.245.945,67
405.864.084,40
354.817.598,10
310.846.449,27
299.832.640,31
287.544.413,97
283.923.628,14
236.326.453,77
232.436.747,58

Em R$ nominais
Recursos
por
habitante
10,07%
14,18
7,55%
53,56
6,47%
119,36
6,32%
102,06
6,22%
27,18
5,44%
108,13
4,77%
32,32
4,60%
42,14
4,41%
40,42
4,35%
67,48
3,62%
11,10
3,56%
13,38

AP
225.394.196,24
3,46%
261,55
RS
206.852.046,11
3,17%
18,11
RR
192.820.919,37
2,96%
305,49
AL
191.780.314,68
2,94%
57,22
TO
185.954.275,00
2,85%
116,93
MS
182.524.128,07
2,80%
64,97
PR
160.498.673,00
2,46%
13,94
MT
145.262.063,49
2,23%
41,19
SC
119.290.051,12
1,83%
16,45
RO
111.507.232,13
1,71%
62,07
AC
108.665.954,08
1,67%
121,49
PA
91.567.817,68
1,40%
10,54
SE
88.588.887,74
1,36%
38,20
DF
68.916.655,27
1,06%
22,56
ES
46.374.612,77
0,71%
11,41
Tota
100,00
l 6.520.223.912,56
%
Fonte: SIGA Brasil. Para os dados de população, IBGE,
Estimativas de população enviadas ao TCU. Tabelas de
estimativas para 1º de julho de 2020, atualizadas e enviadas ao
TCU após a publicação no DOU. Disponível em
https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_
2020/POP2020_20210331.xls
Estes números brutos começam a ganhar significado inferencial – ainda que
exploratório - quando se compara as posições relativas das UFs (“ranking”).
TABELA 3
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DO MDR SEM REGIONALIZAÇÃO
MUNICIPAL NA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DA
LOA/2020 - POR POSIÇÃO RELATIVA DO BENEFICIÁRIO DA
TRANSFERÊNCIA EM DIFERENTES CRITÉRIOS

SP
CE
RN
PB
BA
PI
PE
MA
GO
AM
MG
RJ
AP
RS

Em R$ nominais
Ranking Ranking
Ranking
Ranking
Recursos Populaçã Recursos por IDH/2017
Empenhad
o
habitante
os
1
1
22
2
2
8
12
15
3
16
4
17
4
15
7
20
5
4
18
22
6
19
6
25
7
7
17
18
8
11
13
26
9
12
15
10
10
13
8
16
11
2
26
6
12
3
24
4
13
26
2
14
14
6
20
7

RR
AL
TO
MS
PR
MT
SC
RO
AC
PA
SE
DF
ES

15
27
1
12
16
18
11
13
17
24
5
27
18
21
9
11
19
5
23
5
20
17
14
8
21
10
21
3
22
23
10
19
23
25
3
21
24
9
27
24
25
22
16
23
26
20
19
1
27
14
25
9
Fonte: SIGA Brasil. Para os dados de população, IBGE,
Estimativas de população enviadas ao TCU. Tabelas de
estimativas para 1º de julho de 2020, atualizadas e enviadas ao
TCU após a publicação no DOU. Disponível em
https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_
2020/POP2020_20210331.xls. Para os dados de IDH:
IPEA/PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.
Pnud Brasil, Ipea e FJP, 2020. Estados – IDHM Municipal –
PNAD
–
2017.
Disponível
em
http://www.atlasbrasil.org.br/consulta/planilha

Percebe-se que a distribuição dos recursos não guarda relação nem com a população
da UF beneficiária nem com a estimativa simplificada de condição socioeconômica
materializada pelo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Esperar-se-ia algum tipo de
associação positiva entre o volume de população da UF e o valor recebido da União a título de
contribuição ao desenvolvimento regional a cargo de Estados e Municípios37, e uma
associação inversa entre esse valor e o grau de desenvolvimento socioeconômico medido pelo
IDH. Esse descasamento pode ser visualizado de maneira bastante mais didática pela
distribuição espacial desses indicadores de ranking nos gráficos abaixo.
No Gráfico 1 estão plotados, no eixo vertical, a posição relativa de cada UF no ranking
de recursos totais distribuídos (1 se é a UF que mais recebeu, 2 se é a seguinte, etc.), e no eixo
horizontal, a respectiva população. Em azul, estão os dados reais das UF, e em vermelho a
expectativa puramente teórica de que o Estado mais populoso receba mais recursos, o
segundo mais populoso o valor logo abaixo, e assim por diante). Naturalmente, esta
expectativa é apenas parcial, pois outros fatores (como nível de desenvolvimento
socioeconômico, especialmente, mas também condições climáticas, vulnerabilidade
ambiental, etc.) podem legitimamente afetar a parcela de recursos recebidos.
GRÁFICO 1
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DO MDR SEM REGIONALIZAÇÃO
MUNICIPAL NA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DA LOA/2020

- CORRELAÇÃO POSIÇÃO NO RANKING DE RECURSOS DISTRIBUÍDOS VS.
POSIÇÃO NO RANKING DE POPULAÇÃO

Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 3

Fica claro que não há correlação visível entre ranqueamento por população e recursos
distribuídos. Em poucos Estados38 essa expectativa é mantida. A maioria das situações é de
recebimento de recursos muito abaixo da posição relativa na população respectiva, ou
inversamente de valores muito superiores à mesma. O fato de serem ambas as variáveis de
natureza contínua permite explorar ainda mais essa relação, plotando não o ranking relativo
de distribuição e população, mas o próprio valor dos recursos distribuídos em relação à
população.
GRÁFICO 2
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Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 3

Aqui se confirma (em comparação com a “linha de tendência” obtida por mínimos
quadrados) que não existe proporcionalidade entre o repasse de recursos e a população,
ficando nítido que algumas UF recebem uma proporção muito menor dos recursos do que a
referida proporção populacional (MG, PA, SC, ES) enquanto outros recebem muito mais (CE,
RN, PI). Essa tendência fica ainda mais nítida no Gráfico 3 quando se exclui a observação
relativa a SP, que pela diferença muito grande em relação às demais tanto em população
quanto em recursos distorce as proporções relativas dos demais39. O gráfico 4 aponta que,
retirados os valores relativos a SP, a linha de tendência inclina-se ainda mais para baixo
(afastando-se da proporcionalidade entre os valores), e as distâncias dos casos extremos de
desproporcionalidade ficam ainda mais nítidas.
GRÁFICO 3
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MUNICIPAL NA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DA LOA/2020
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Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 3

Já apontamos acima que a população não é o único fator legítimo a determinar a
distribuição de recursos (especialmente aqueles com finalidade redistributiva). Porém, no
gráfico 3 é difícil verificar algum fator específico (como renda, ou condições geográficas) que
explique a distribuição de casos favorecidos e desfavorecidos segundo o critério populacional.
O gráfico 4 abaixo explora essa possibilidade: confronta a posição da UF no ranking de
recursos distribuídos per capita com a respectiva posição no ranking do IDH. A expectativa
plausível é que UFs com menos desenvolvimento relativo (IDH nas últimas posições no
ranking) devam receber mais recursos federais compensatórios ou voltados ao
desenvolvimento – a linha vermelha aponta essa expectativa teórica por meio de uma reta
decrescente40.
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Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 3

Uma vez mais, o gráfico sugere incoerência entre as dimensões: algumas UFs com
IDH nas últimas posições são também aquelas que recebem menos recursos por habitante
(PA, BA, MA), enquanto outras entre as mais bem aquinhoadas com recursos por habitante
estão em posição relativa bem mais favorável em relação ao IDH respectivo (RR41, AP, RN,
AC).
Em síntese, a distribuição global de recursos entre as Unidades da Federação não
encontra, na dimensão macro, correlação visível com indicadores – igualmente macro - de
tamanho da população potencialmente beneficiária ou de precariedade socioeconômica.
Passemos agora à análise das transferências diretas tendo como beneficiários os
municípios42, discutindo então a relação entre o gasto federal e os entes municipais (num
volume total de R$ 4.678.475.991,39 de recursos transferidos). Nesse universo, uma
avaliação com a mesma metodologia utilizada para os Estados exigiria um processamento
computacional que não seria factível no prazo estabelecido para este trabalho43. Por isso,
foram adotadas métricas e lentes de avaliação distintas que permitissem uma primeira
aproximação ao elevado número de unidades de análise.
A aprimeira proximação possível para a avaliação agregada em função da população
não apresenta, aparentemente, distorção significativa: o grau de concentração dos recursos de
todas as transferências a municípios corresponde, no agregado dos municípios, ao grau de
concentração da população dos municípios brasileiros: uma estimativa replicando o índice de
Gini para essas duas distribuições (recursos distribuídos a governos municipais e população
de todos os municípios brasileiros)44 gera valores bem próximos (respectivamente 0,735 e
0,7344). Essa igualdade se vê refletida nas curvas do gráfico 5 abaixo45.

GRÁFICO 5
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MUNICIPAL NA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DA LOA/2020
- TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA DO VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS VS
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do SIGA Brasil para transferências a governos
municipais e dos dados de população: IBGE, Estimativas de população enviadas ao TCU.
Tabelas de estimativas para 1º de julho de 2020, atualizadas e enviadas ao TCU após a
publicação
no
DOU.
Disponível
em
https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/POP2020_20210331.xls
No entanto, o elevado grau de concentração dos repasses sugerido pelo índice de Gini
e pela curva exige uma verificação mais cuidadosa ao menos da parcela superior da
distribuição. De fato, a tabela 4 mostra que apenas 22 municípios (menos de um centésimo
dos 2214 que receberam transferências) concentraram 25,58 % do valor total distribuído.
Cada um desses 22 primeiros beneficiados recebeu em média R$ 54.404.161,77, frente a uma
média de R$ 2.113.132,79 para todos os municípios que receberam transferências.
TABELA 4
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DO MDR SEM REGIONALIZAÇÃO
MUNICIPAL NA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DA LOA/2020
- TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS MAIORES BENEFICIÁRIOS, TOTALIZANDO MAIS DE 25 % DO VALOR TOTAL
DISTRIBUÍDO
Em
R$
nominais
Recursos
%
Recursos por
Localidade
UF
distribuídos
acum.
habitante
2,49
TAUA
CE
116.718.426,69
% 2,49%
1.976,20
2,45
SANTANA
AP
114.423.672,00
% 4,94%
929,55
2,23
RIO DE JANEIRO
RJ
104.166.944,34
% 7,17%
15,44
SAO PAULO
SP
102.180.632,83 2,18 9,35%
8,29

PARINTINS

AM

98.310.823,00

PARNAMIRIM

RN

60.789.306,61

NATAL

RN

58.977.332,35

COTIA

SP

52.352.170,00

PETROLINA

PE

50.116.922,00

RIO LARGO

AL

41.204.075,49

TARTARUGALZINHO
PARAISO DO
TOCANTINS

AP

40.907.470,00

TO

38.200.000,00

CAMPINAS

SP

35.992.392,69

ITAGUACU DA BAHIA BA

35.910.000,00

ITABORAI

RJ

33.518.198,00

RECIFE

PE

33.128.637,66

PARNAIBA

PI

32.075.209,00

CAREIRO

AM

31.523.945,00

NOVA RUSSAS
SAO BERNARDO DO
CAMPO

CE

29.993.391,50

SP

28.947.509,79

JOAO PESSOA

PB

28.732.279,00

%
2,10
%
1,30
%
1,26
%
1,12
%
1,07
%
0,88
%
0,87
%
0,82
%
0,77
%
0,77
%
0,72
%
0,71
%
0,69
%
0,67
%
0,64
%
0,62
%
0,61
%
0,61
%

11,45%

852,19

12,75%

227,64

14,01%

66,23

15,13%

206,43

16,20%

141,45

17,08%

546,52

17,96%

2.302,18

18,77%

736,16

19,54%

29,65

20,31%

2.469,40

21,03%

138,19

21,74%

20,04

22,42%

208,98

23,10%

822,05

23,74%

925,49

24,35%

34,28

24,97%

35,15

QUITERIANOPOLIS
CE
28.722.221,00
25,58%
1.357,00
TOTAL
1.196.891.558,95
25,58%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do SIGA Brasil para transferências a
governos municipais e dos dados de população: IBGE, Estimativas de população
enviadas ao TCU. Tabelas de estimativas para 1º de julho de 2020, atualizadas e
enviadas ao TCU após a publicação no DOU. Disponível em
https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/POP2020_202103
31.xls
De imediato, percebe-se que a extrema concentração no estrato superior dos
beneficiados não tem correlação com a população – os municípios mais populosos não são
maioria nesse grupo, e aqueles que nele figuram têm os valores recebidos por habitante
bastante baixos em relação aos demais: São Paulo recebe R$ 15,44 por habitante; Rio de
Janeiro R$ 8,29; e Recife R$ 20,04 – valores próximos à média nacional de recursos

distribuídos per capita, que é de R$ 22,0946. Já outros municípios, de porte muito menor,
receberam parcelas maiores, e valores por habitante muito mais elevados. Essa disparidade
fica evidente no gráfico abaixo, que compara os valores por habitante distribuídos dentro
desse estrato superior e o valor médio distribuído por habitante do país47.
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 4
OBS: No eixo horizontal, os municípios estão ordenados por
ordem decrescente do valor total de transferências por eles
recebido.

Também aqui vale a asseveração de que o critério populacional não é o único que
pode presidir à distribuição dos recursos, sendo necessário explorar outras razões. Cabe então
discutir outros aspectos em função do posicionamento relativo dos municípios em questão em
diferentes critérios. A Tabela 5 exibe, para cada município (ordenados estes pelo valor
decrescente do total recebido): a sua posição no ranking por valor total recebido; a sua
posição relativa em população (entre todos os 5571 municípios brasileiros), a sua posição
entre os 22 municípios do grupo retratado em relação ao volume de recursos por habitante;
por fim, sua posição no ranking de IDH dos municípios de 2010 (último ano para o qual
existe essa informação desagregada por municípios).

TABELA 5
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DO MDR SEM REGIONALIZAÇÃO
MUNICIPAL NA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DA LOA/2020
- TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - POR POSIÇÃO RELATIVA DO
BENEFICIÁRIO DA TRANSFERÊNCIA EM DIFERENTES CRITÉRIOS
Ranking
recursos Ranking
Ranking
Ranking
por
IDH/2010
Localidade
UF
recursos
população habitante
(*)
TAUA
CE
1
571
3
192
SANTANA
AP
2
257
5
133
RIO DE JANEIRO
RJ
3
2
22
28
SAO PAULO
SP
4
1
21
23
PARINTINS
AM
5
277
7
167
PARNAMIRIM
RN
6
107
11
59
NATAL
RN
7
20
16
62
COTIA
SP
8
115
13
45
PETROLINA
PE
9
77
14
128
RIO LARGO
AL
10
436
10
182
TARTARUGALZINHO
AP
11
2009
2
233
PARAISO DO
TOCANTINS
TO
12
656
19
61
CAMPINAS
SP
13
14
9
23
ITAGUACU DA BAHIA
BA
14
2373
1
123
ITABORAI
RJ
15
120
15
132
RECIFE
PE
16
9
20
53
PARNAIBA
PI
17
195
12
138
CAREIRO
AM
18
892
8
268
NOVA RUSSAS
CE
19
1089
6
211
SAO BERNARDO DO
CAMPO
SP
20
22
18
23
JOAO PESSOA
PB
21
24
17
62
QUITERIANOPOLIS
CE
22
1687
4
231
Fonte: SIGA Brasil. Para os dados de população, IBGE, Estimativas de população
enviadas ao TCU. Tabelas de estimativas para 1º de julho de 2020, atualizadas e
enviadas ao TCU após a publicação no DOU. Disponível em
https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/POP2020_20210
331.xls. Para os dados de IDH: IPEA/PNUD. Ranking IDHM Municipal 2010.
Disponível em
http://www.atlasbrasil.org.br/ranking
(Territorialidade:
Municípios/Brasil/2010)
(*) OBS: Existem coincidências em algumas posições no ranking de IDH porque esse
indicador é apresentado em uma escala de posições (de 1 a 349), com os municípios
posicionados em algum ponto dessa escala. Podem assim coincidir dois municípios na
mesma posição.
Fica claro na tabela o descompasso entre os valores recebidos e qualquer
posicionamento dos municípios em relação à população (inclusive, e em especial, em relação
ao conjunto de municípios) – à exceção dos municípios de grande porte que figuram na lista,
embora com valores por habitante muito inferiores aos demais, e também em relação ao
indicador socioeconômico agregado. Em outras palavras, não se enxerga tampouco correlação

entre a priorização do recebimento de recursos e a condição socioeconômica do município
beneficiado. Tampouco há constância de qualquer empreendimento ou iniciativa de especial
magnitude – como reservatórios hídricos de grande porte ou projetos de irrigação massivos que sugira a necessidade de concentração de recursos de desenvolvimento regional (em
qualquer das suas vertentes de atuação) nos municípios em questão. Esse descompasso é
visualmente ilustrado no gráfico 7 abaixo, que mostra que a ordem de priorização da alocação
dos recursos não guarda nenhuma correlação com o IDH do município beneficiado;
demonstra ainda que os municípios favorecidos com esta concentração de transferências não
estão localizados nas posições mais baixas do desenvolvimento socioeconômico (ao contrário,
18 dos 22 estão localizados acima da posição 200, numa escala decrescente de 1 a 349), sendo
quase a metade deles localizada no terço superior do IDH dos municípios.
GRÁFICO 7
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DO MDR SEM REGIONALIZAÇÃO
MUNICIPAL NA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DA LOA/2020
- TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS MAIORES BENEFICIÁRIOS, TOTALIZANDO MAIS DE 25 % DO VALOR TOTAL
DISTRIBUÍDO
POSIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS SEGUNDO O RANKING DE IDH/2010

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Tabela 5
OBS: No eixo horizontal, os municípios estão ordenados por ordem decrescente do
valor total de transferências por eles recebido.
O eixo vertical tem a extensão de toda a escala de IDH (de 1 a 349), em escala
invertida (de cima para baixo) de modo a mostrar a posição relativa dos municípios
examinados não só dentro de seu grupo mas diante de todos os municípios brasileiros.

Em resumo, o exame quantitativo dos grandes agregados das transferências levanta
observações que por si mesmas põem em questão a existência de critérios objetivos de
política pública, centrados nas populações beneficiárias, para a distribuição geográfica dos
recursos das transferências voluntárias. Repita-se: trata-se de observações exploratórias, que
apenas permitem uma primeira aproximação a essa conclusão. Este desdobramento, porém,
não vem isolado, mas como linha paralela de raciocínio à outra constatação empírica
relevante, a de que não se localizaram critérios de distribuição publicados, tal como exige a
LDO. Desta forma, as duas constatações reforçam-se mutuamente: não foram localizados
elementos que permitam deduzir, da distribuição dos recursos, a existência de algum critério
agregado predominante, enquanto não se tem critérios explícitos que permitam dar algum
outro sentido à distribuição empiricamente observada.
Esta constatação não se limita às transferências aqui amostradas: é corroborada por
verificação independente da Controladoria-Geral da União48, no sentido de que as
transferências voluntárias decorrentes de emendas individuais ao orçamento federal de 2014 a
2018 guardam correlação estatística negativa entre seu valor per capita e os índices
socioeconômicos de renda e desenvolvimento humano, mas de muito baixa intensidade,
quando os beneficiários são municípios49, e nenhuma correlação quando os beneficiários são
os Estados50. Esta constatação conduz o órgão central do controle interno do Executivo a
afirmar, também a partir dos dados empíricos da execução orçamentária, que “os critérios
utilizados para análise de impedimento de ordem técnica nas emendas individuais não são
suficientes para garantir a maior efetividade na alocação dos recursos públicos. Para tanto,
devem ser incorporados critérios que considerem as especificidades da localidade (públicoalvo) beneficiada”51.
Nada do aqui tratado é mero formalismo: ao contrário, a ausência de critérios
alocativos sólidos traz profundos prejuízos à efetividade e à equidade das políticas públicas. A
avaliação realizada pelo TCU nas transferências voluntárias típicas dessa forma de
intervenção aqui avaliada (Acórdão nº 2359/2018 – TCU – Plenário, sobre a política pública
“Ação 1D73 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano”) aponta que a
ausência de critérios (não apenas os de distribuição regional, como os aqui discutidos52, mas
de alocação intersetorial e da própria avaliação de mérito de transferências específicas) causa
dispersão de esforços, impossibilidade de avaliação dos resultados da política pública e
desperdício de recursos. Conforme sintetiza o Quadro 12, no item 187 do relatório
mencionado, a ausência de critérios de alocação traz por consequências, entre outras:
A União desconhece o problema para o qual pretende contribuir e não há
evidências de que tenha contribuição relevante, além da financeira, para a
resolução do problema.

A União não sabe que resultados quer atingir.
Não há evidências de que a Ação 1D73 seja a melhor forma da União
contribuir para a resolver o problema de pavimentação municipal.
A União desconhece os resultados alcançados pela implementação da Ação
1D73
A União não compara resultados alcançados da Ação 1D73 com os seus custos
de operação, visto que ambos são desconhecidos.
Ora, os problemas decorrentes da ausência de definição e publicação de critérios são
exatamente os mesmos em todas as esferas de política, agravados pela impossibilidade até
mesmo de justificar institucional ou gerencialmente a realização de despesas federais com
objetos tipicamente municipais, frente às demais carências da sociedade e da economia. Estas
razões fundamentam exigência do Acórdão em referência (itens 9.1.1 a 9.1.4 do Acórdão) ao
Ministério supervisor da política de desenvolvimento urbano um leque de medidas articuladas
para formulação da mesma, que são inteiramente aplicáveis a todo o universo aqui analisado,
que em síntese enunciam a quase obviedade de que a implantação de uma política de
transferências deve obrigatoriamente incluir:
I – avaliação da própria existência da política com base em evidências, considerando
experiências anteriores nacionais e internacionais e as variações regionais, a fim de
caracterizar (qualitativa e quantitativamente) a necessidade de intervenção, bem como se a
política proposta é a mais custo-efetiva, em contraste com outras alternativas de intervenção;
II - prévio diagnóstico apto a:
a) demonstrar a efetiva contribuição da União na política, além da meramente
financeira;
b) caracterizar quais municípios efetivamente demandam suporte da União e o tipo de
suporte demandado;
c) demonstrar que a alternativa escolhida é a de melhor relação benefício-custo
(inclusive considerando os custos de controle);
II – consideração prévia de uma lista de todas as alternativas que possivelmente
possam atingir os objetivos estabelecidos53.
A Controladoria-Geral da União, por sua vez, em auditoria realizada na eficiência da
alocação de recursos por emendas parlamentares, expõe considerações totalmente pertinentes
sobre a necessidade de critérios alocativos entre municípios para as transferências
(decorrentes ou não de emendas parlamentares; regionalizadas ou não no orçamento),
considerando não apenas a necessidade das localidades e populações beneficiadas mas

também a capacidade econômica que têm de arcar localmente com parte do custo do serviço
prestado:
Dessa forma, em caso de indicação do localizador do gasto pelo parlamentar, a
análise realizada pelos órgãos setoriais sobre a existência de impedimento de
ordem técnica das emendas deveria apurar se a população-alvo é elegível, com
base em indicadores socioeconômicos específicos às peculiaridades de cada
ação orçamentária.
Por sua vez, caso a regionalização ocorra na fase de execução da emenda
parlamentar, os indicadores socioeconômicos da população beneficiada pela
política pública utilizados para beneficiar determinada localidade deveriam ser
divulgados em sitio eletrônico, em atendimento ao princípio da
transparência.[..]
Nesse contexto, o Tribunal de Contas da União – TCU, no Relatório TC
019.806/2014-0, defende que é preciso desenvolver estratégias que permitam
conferir às transferências voluntárias a capacidade de selecionar os municípios
com maiores necessidades por desenvolvimento humano.
Assim, para determinação do valor a ser transferido, é importante que sejam
consideradas as necessidades de desenvolvimento socioeconômico de cada
localidade tais como índices de desenvolvimento humano, características da
população, carências estruturais, fomento a setores, eliminação de gargalos
econômicos, entre outros.
Por sua vez, as necessidades da comunidade estão inter-relacionadas com sua
disponibilidade de recursos, de modo que ambas devem ser consideradas no
desenho das políticas públicas. Por exemplo, o aumento do tamanho da
população pode causar a elevação da receita de transferência
intergovernamental, mas também aumenta a pressão por gastos para atender a
um nível de necessidade maior. Já a diminuição da população pode reduzir a
receita arrecadada devido à queda da receita de vendas das empresas e à
redução da renda pessoal e empresarial, mas não necessariamente reduz os
custos fixos.
Por um lado, a análise da disponibilidade de recursos da comunidade é
realizada por meio da verificação de sua base econômica, cuja medida mais
direta é a renda per capita, que indica a capacidade de pagamento de
determinada comunidade. Assim, quanto maior a renda per capita, maiores os
impostos sobre a propriedades, sobre as vendas, sobre a renda pessoal e
empresarial que a comunidade pode gerar.
Por outro lado, para a mensuração das necessidades da comunidade, podem ser
utilizados os seguintes dados: a) demanda da comunidade pelo bem ou serviço;
b) sistemas de informações governamentais; e c) indicadores
socioeconômicos54.
Assim, no mesmíssimo sentido da posição do TCU e do comando legal do art, 77 da
LDO, o órgão central do controle interno formula recomendações de elaboração de critérios
(neste caso, de natureza orientativa, dado que o objeto do trabalho era a elaboração das
emendas parlamentares impositivas) para distribuição de recursos de transferências em função
das necessidades da população-alvo objetivamente apuradas:
1 – Elaborar estudo de viabilidade para embasamento técnico quanto à
possibilidade de edição de normativo que garanta a uniformização das
informações a serem disponibilizadas aos parlamentares por meio de cartilha

que identifique critérios a serem exigidos pelos órgãos concedentes a fim de
direcionar as emendas parlamentares para políticas públicas prioritárias, tais
como: a) população potencial; b) população-alvo elegível, com base em
indicadores socioeconômicos específicos às peculiaridades de cada ação
orçamentária; c) população-alvo a ser priorizada em caso de restrição
orçamentária; e) produtos; f) valores mínimos; g) avaliação do impacto da ação
para atingimento dos objetivos do programa55.
Esta longa digressão por diferentes aspectos concretos do problema permite responder
à questão formulada em termos negativos, ou seja, não se verificaram em 2020 (nem se pôde
inferir a existência por outros meios) de critérios publicados – e muito menos praticados - de
distribuição dos recursos de transferências voluntárias segundo condições da população
beneficiária, nos termos exigidos pelos princípios constitucionais, em caráter geral, ou – de
forma procedimental explícita e direta – pelo art. 77 da LDO para aquele exercício.
Em obter dictum, podemos acrescentar que a entrega da definição dos destinatários da
despesa a terceiros quaisquer (como parlamentares autores da respectiva emenda) em caráter
incondicionado acarreta ainda outro efeito imensamente danoso ao patrimônio público: a
desconsideração da exigência de alocar recursos prioritariamente a investimentos em
andamento e à manutenção do estoque de capital existente, impedindo a abertura de novas
frentes de obras e aquisições enquanto não atendido o cuidado fundamental de preservar o que
já existe e continuar o que está em curso. Trata-se de exigência já inserida em norma
permanente (art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal56) e igualmente desenvolvido na lei de
diretrizes orçamentárias de 202057, bem como de forma genérica em dispositivos
constitucionais recentes (o que será discutido na seção 8). De forma inteiramente análoga ao
caso mais geral de inexistência de critérios de distribuição de recursos baseados nas políticas
públicas, objeto da consulta, tal princípio é medida de elementar bom senso e de
desdobramento também elementar do princípio da eficiência na aplicação dos recursos
públicos, explicitado no ordenamento positivo pelo menos desde a promulgação da LRF,
inclusive a sua transcrição na lei de diretrizes orçamentárias desde o ano de 2000. Porém, tal
regramento foi, na prática, ignorado desde então (e, comprovadamente, também em 202058),
persistindo a prática de criação de novas despesas com obras e equipamentos sem um esforço,
por mais perfunctório que seja, de comprovação de que foram adequadamente atendidos os
projetos em andamento e a manutenção das obras e bens permanentes já existentes.
O que significa o descumprimento em termos institucionais e como superá-lo ?
Pelo exposto, é imperioso constatar que o princípio constitucional e o comando
legislativo explícito (reiterado e ampliado sucessivamente pelo Congresso Nacional) vêm
sendo objeto de descaso sistemático por parte dos Poderes (inclusive o próprio Legislativo,

que tem os poderes constitucionais de acompanhar e julgar as contas governamentais de cada
exercício, ocasião em que se poderia denunciar e corrigir a conduta).
Esse caráter sistêmico do abandono do preceito normativo torna difícil associá-lo em
termos causais a uma opção individual de qualquer gestor, cabendo a todos os agentes
políticos envolvidos parcela da responsabilidade pela omissão no cumprimento desse dever
legal. Não há um ato individual, localizado no tempo, que ocasione a profunda irregularidade
apontada: ao contrário, verifica-se um contínuo comportamento colusivo de titulares do
Executivo e do Legislativo no sentido de ignorar o mandamento constitucional e,
omissivamente, distribuir recursos ano após ano sem o desenvolvimento, deliberação e
publicação dos critérios legítimos de alocação.
Cabe apontar ainda, a esse respeito, que a própria operacionalização atual das
“emendas impositivas”, por disfuncional e incoerente que seja59, não será formalmente
incompatível com a observância dos princípios aqui considerados: obedecidos os critérios
legítimos de cada política pública, ou dentro dos limites de discricionariedade permitidos por
tais

critérios,

é

logicamente

compatível

que

os

parlamentares

participem

das

responsabilidades alocativas em torno de determinadas frações do orçamento, ou segundo
determinados procedimentos. Não estamos aqui, de forma alguma, a defender essa aberração
institucional: apenas afirmamos que a existência de tais dispositivos não é capaz de afastar
absolutamente nenhum dos argumentos aqui apontados.
As causas para esta situação, portanto, haverão de ser buscadas em fatores estruturais
do funcionamento político-administrativo, que podem ser pesquisadas – na tradição clássica
dos estudos legislativos – em diferentes arenas, como a limitação informacional para o
tratamento de decisões tão sofisticadas em cada área de política pública, ou na convergência
de interesse dos agentes decisórios (parlamentares, dirigentes do Executivo, partidos) em
manter graus maiores de discricionariedade nas decisões distributivistas, ou, eventualmente,
em outras linhas de raciocínio. Outra consequência da omissão sistêmica acumulada é a
inexistência de um procedimento de produção dos indicadores e critérios a partir do desenho
das políticas públicas, ao qual se possa recorrer para uma incorporação gradativa – mas
sistemática, deliberada e ordenada – de todo o universo de intervenções de política pública.
Assim, muito provavelmente inexiste hoje na administração federal um conjunto organizado
de informações, sistemas e marcos decisórios que permita definir e aplicar critérios como os
que exige a lei - sem prejuízo da possibilidade de que existam áreas específicas de política
pública que já apresentem avanços nesse sentido60.
Corroborando a constatação de uma persistente omissão legislativa e administrativa
nesse ponto crucial da governança pública, o TCU já apontava em 2009 que a aplicação de

recursos de toda a política de desenvolvimento regional (tanto os orçamentários quanto os
decorrentes dos fundos de incentivo fiscal) padece da ausência de critérios alocativos nítidos,
fazendo com que a distribuição dos recursos federais contrarie a própria lógica das políticas
gerais formuladas:
7.2.1 Conforme relatado, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional não possui
indicadores e metas. Além disso, os programas que integram a PNDR também não
apresentam indicadores e, por conseguinte, não têm metas adequadas que orientem o
desempenho da ação governamental.
[..]
7.4.1 Um dos pontos centrais do diagnóstico que permitiu o delineamento da Política
Nacional de Desenvolvimento Regional é a constatação de que os indicadores
macrorregionais não são ideais no caso brasileiro. Portanto, a percepção de que se
pode delimitar sub-regiões de acordo com um conjunto de aspectos sócio-econômicos
serviu para que o decreto que formalizou a Política estabelecesse esse nível territorial
como o preferencial para atuação governamental.
7.4.2 Ressalta-se que as fontes de financiamento não se encontram alinhadas com esse
diagnóstico. De fato, o maior conjunto de fontes existia previamente à PNDR, como
ocorre com os Fundos Constitucionais de Financiamento, que hoje respondem por
mais de metade dos recursos destinados especificamente para a questão do
Desenvolvimento Regional.
7.4.3 Com isso, a aplicação de recursos em áreas não prioritárias tem sido elevada,
implicando a distribuição inadequada sob a ótica da própria Política. É necessário,
portanto, que sejam reformulados os mecanismos de alocação de recursos; caso
contrário, o diagnóstico elaborado pelo Governo Federal continuará negligenciado e a
aplicação dos valores dar-se-á em desconformidade à proposta da PNDR.
[..]
13. No respeitante à constatação de distribuição territorial dos recursos em
desconformidade com o diagnóstico de desigualdade, a constatação de inadequação
entre a aplicação dos recursos dos fundos constitucionais e as áreas prioritárias
definidas pela tipologia da PNDR revela a necessidade de aprimoramento nos
mecanismos de alocação de recursos voltados à redução das desigualdades regionais.
14. Conforme apontou a equipe de auditoria, a escala macrorregional, utilizada pelos
fundos
constitucionais, apresenta-se inadequada, atualmente, para espelhar os desequilíbrios
dentro do território nacional, motivo pelo qual recursos são destinados a áreas, as
quais, segundo o atual diagnóstico da desigualdade regional, não seriam prioritárias.
15. Com isso, é possível dizer que áreas mais carentes, não fosse a mencionada
inadequação,
poderiam estar recebendo mais recursos destinados à redução das desigualdades
regionais. A propósito, conforme registrou a equipe, adotando-se a atual tipologia da
PNDR, verifica-se que no exercício de 2008 os municípios de alta renda receberam
parcelas significativas do FNO e do FCO, respectivamente 38,0% e 48,6%.61
A mencionada omissão de providências, acumulada ao longo de décadas, associada à
heterogeneidade dos universos de políticas abrangidos, fazem com que o cumprimento dessa
exigência primordial de governança requeira um longo e gradativo processo de superação,
começando pelo levantamento - junto aos gestores de cada política finalística - do acervo já
existente de regras normativas ou técnicas para distribuição de recursos (de modo a aproveitar

o que já existe para iniciar a implantação), prosseguindo com a incorporação de novas regras
à medida em que sejam desenvolvidas. Essencial nessa superação é a fixação de um marco
normativo unificado que obrigue as decisões alocativas (no âmbito do Executivo e do
Congresso) a seguirem os critérios em questão, com o estabelecimento das sanções
correspondentes pelo seu descumprimento – inclusive por parte de agentes políticos, sob pena
de qualquer critério normativo concreto para alguma área de política pública tornar-se letra
morta como vem sendo a própria exigência nas duas últimas décadas.
Assim, trata-se de um problema de construção institucional interrompida: um princípio
institucional consagrado primariamente na Constituição não foi, por motivos históricos que
caberia à ciência política identificar, tornado concreto pelos agentes a quem a própria
Constituição confiou a boa gestão dos recursos públicos e o desenvolvimento dos marcos
normativos que lhe assegurem o cumprimento. A construção definitiva de tais instituições
decorre, inevitavelmente, das ações cumulativas dos Poderes políticos. Na hipótese otimista,
as denúncias de irregularidades e a repercussão negativa de sua divulgação serão capazes de
formar uma massa crítica de pressão da cidadania sobre os agentes políticos que seja capaz de
superar a força dos interesses até então beneficiados pela omissão, influenciando o
comportamento da maioria parlamentar no sentido de adotar (e não obstruir) iniciativas de
correção da irregularidade.
A suposta medida até hoje adotada, uma menção genérica na lei de diretrizes
orçamentárias, ainda é absolutamente precária. A uma, porque sua redação é extremamente
tímida, limitada a um fragmento do orçamento (mesmo que hoje alcance uma proporção
considerável da despesa discricionária). A duas, porque sendo uma lei de vigência anual, pode
a qualquer momento ser oportunisticamente suprimido tal dispositivo (para o que não se
necessitaria senão uma omissão de sua inclusão no projeto de lei correspondente, por parte do
executivo, ou uma emenda supressiva por parte do Congresso, se constar do projeto, em
ambos os casos opções que facilmente seriam caracterizadas como opção de mérito
legislativo, insuscetível de crítica jurídica).
Para uma solução cabal, entendemos que compete, no horizonte disponível aos atuais
parlamentares, inicialmente criar as bases normativas para que tais princípios sejam definidos,
materializados e cumpridos pela atividade administrativa e legislativa. Em outras palavras,
haverá que começar literalmente do zero, colocando na agenda governamental uma questão
que até o momento é completamente ignorada, missão para a qual está especialmente
vocacionado o trabalho legislativo. Para esse objetivo, a solução por excelência virá da
apresentação e aprovação de proposições legislativas com as finalidades de:

I - estabelecer um marco legal unificado para o processo de desenvolvimento de
critérios alocativos para cada espécie de política pública62 (a ser materializada por
transferências voluntárias ou não), para a sua vinculação com indicadores socioeconômicos da
população beneficiada compatíveis com a natureza e os objetivos de cada espécie de
intervenção governamental, e para a gradual implementação e publicação desses critérios (em
princípio, pelo caráter de aplicação extensiva a todos os entes públicos, tal medida seria
idealmente vinculada por lei complementar com normas gerais nacionais na matéria63); e
II - condicionar a validade da deliberação legislativa sobre o orçamento (inclusive as
emendas parlamentares) à observância de procedimentos que garantam o cumprimento dos
dispositivos relativos a esses preceitos, com a fixação das correspondentes sanções e
nulidades decorrentes do descumprimento; isso pode ser formulado em dois níveis: em caráter
geral ou principiológico, por uma proposta de emenda constitucional estabelecendo o
princípio64; em seguida, em nível operacional mediante um projeto de lei que fixe as
obrigações a serem seguidas pelo Executivo na função administrativa65 e um projeto de
resolução que altere a Resolução 1/2006-CN para estabelecer a obrigatoriedade de
cumprimento dos mencionados critérios na elaboração de emendas e na aprovação da
configuração final do orçamento, bem como a forma de verificação dessas disposições e os
meios de impedir que ações colusivas no âmbito do Congresso Nacional burlem o
cumprimento desses princípios e regras.
O descumprimento dos preceitos relativos à gestão do patrimônio (alocação prioritária
de recursos para manutenção da infraestrutura existente e conclusão das obras em andamento)
pode – e deve – ser incluído nessa iniciativa, pela extrema proximidade das duas questões em
relação aos princípios constitucionais. Ainda que não configure objeto da consulta, sugere-se
que qualquer medida de natureza constitutiva (como as apontadas nos parágrafos anteriores)
contemple igualmente esses critérios de gestão, o que pode ser feito inclusive nas mesmas
proposições legislativas.
5.2)

DA

VIOLAÇÃO

AOS

PRECEITOS

FUNDAMENTAIS

DA

IMPESSOALIDADE E DA EFICIÊNCIA
A plausibilidade de um preceito constitucional explícito sendo violado é fortalecida
pela mudança legislativa promovida pela Emenda Constitucional 100/2019 ao então vigente §
18 do art. 166 da Carta (substituído então pelo atual § 18, a qual considerou “equitativa” a
execução das programações orçamentárias não apenas, como antes, em função da igualdade
entre autores de emendas, mas também a “critérios objetivos e imparciais”:

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter
obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma
igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria.
Ora, ainda que a noção de “atendimento igualitário às emendas” seja difícil de
sustentar como princípio constitucional fundamental, e provavelmente seja um argumento até
prejudicial a um pedido de providência judicial, a menção no texto positivo da carta a
“critérios objetivos e imparciais” guarda a mais absoluta convergência com a linha de
argumentação até aqui sustentada: o próprio constituinte derivado entendeu que os princípios
fundamentais da Administração Pública teriam de ser materializados no âmbito orçamentário
por meio de critérios objetivos e imparciais; essa demanda hoje desatendida é formulada pela
própria Constituição em termos expressos.
É verdade que a ADPF não serve como medida de controle preventivo de atos,
devendo incidir sobre atos e medidas já plenamente configurados ((STF – Pleno – agravo
regimental – ADPF nº 43-2/DF – Rel. Min. Carlos Britto, D.J, Seção I, 13 fev. 2004, p. 9). No
entanto, o conjunto de disposições envolvido na solução da controvérsia aqui suscitada
(baseada, sem qualquer possibilidade de equívoco, em dezenas de milhares de atos já
definitivamente constituídos de alocação de despesas) serviria ao menos para que se enunciem
critérios inafastáveis de conduta a serem observados pelos Poderes no exercício de sua função
normativa e administrativa.
Desta forma, o conteúdo material do problema suscitado, a sua caracterização como
omissão sistêmica de providências destinadas ao cumprimento mínimo dos princípios
constitucionais da impessoalidade e da eficiência na matéria, e a escassez66 no
desenvolvimento de normas positivas a esse respeito, sugerem a possibilidade de recurso a
uma ADPF que tenha por pedido a especificação pelo Supremo Tribunal Federal de um
conteúdo normativo mínimo que contemple, na medida do possível, os requisitos mínimos
que hoje estão omitidos no ordenamento positivo, tal como apontados na parte final da
subseção anterior. Ainda que uma ação dessa natureza esteja baseada em interpretação
defensável do mecanismo processual e suas finalidades constitucionais, é necessário ter em
mente que a via do controle objetivo de constitucionalidade é bastante estreita, de caráter
precário e emergencial no sentido da construção institucional necessária, e com muitos riscos
para sua admissibilidade pelo Judiciário.

5.3)

“ORÇAMENTO SECRETO” E RASTREABILIDADE DAS DOTAÇÕES

Neste ponto, não resta dúvida que a prática denunciada acarreta profunda agressão aos
princípios de publicidade e transparência que regem a administração pública, em geral, e o

orçamento, em particular. Se um determinado agente público (parlamentar ou não) é o
responsável pela decisão de alocar uma determinada despesa a um determinado beneficiário,
esta responsabilidade tem de estar registrada de forma inequívoca e disponibilizada ao
conhecimento público.
Este é o sentido do princípio constitucional da publicidade (art. 37, caput, da
Constituição Federal), materializado no ordenamento jurídico pelos arts. 48 e 48-A da Lei de
Responsabilidade Fiscal67 para o âmbito orçamentário, e por todos os recursos e critérios da
Lei de Acesso à Informação (LAI - Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011). Sendo o
orçamento a ferramenta basilar de alocação de recursos públicos, a informação sobre as
decisões que o conformaram, desde sua concepção à sua execução, são evidentemente
“informação pertinente à administração do patrimônio público e utilização de recursos
públicos”, cuja obtenção é direito subjetivo de qualquer cidadão por expresso comando do art,
7º, inc. VI da LAI.
Assim, é impensável a denegação de informações a esse respeito solicitadas (o que foi
visto inclusive na obtenção parcial, por parte dos veículos de imprensa autores das denúncias,
de comunicações e informações relativas às indicações de recursos por parte dos
parlamentares). Mais ainda, é perfeitamente plausível entender que tais informações
compõem aquelas que devem ser objeto de transparência ativa (embora não mencionadas
literalmente nos incisos do art. 8º, § 1º, da LAI).
Substantivamente, a transparência nas informações sobre a intervenção de cada agente
(parlamentar ou não) na decisão de gasto trará para a ribalta a responsabilidade
especificamente política de cada um, representando um potente fator de accountability da
sociedade e do eleitor sobre as decisões de seus agentes políticos. Se cumprida essa medida,
qualquer negociação opaca em torno de verbas públicas terá pelo menos uma assinatura
visível à sociedade, e a eventual circunstância de troca de liberações de despesa por votos e
apoio político será passível de avaliação pelo eleitorado.
No caso concreto, a menção generalizada a “orçamento secreto” não decorre de uma
norma específica que imponha sigilo às interações decisórias, ou mesmo de recusas
generalizadas de agentes públicos em disponibilizar informações especificamente solicitadas
sobre elas68 (ainda que possam ter ocorrido, pontualmente, casos individuais de ocultamento
de informação69). Também aqui ocorre o insidioso fenômeno da omissão sistêmica, da adoção
de práticas e registros “informais” de comunicação de difícil detecção, excluindo as
informações em questão dos procedimentos de registro e de disponibilização ativa que
permitiriam o cumprimento pleno da exigência constitucional operacionalizada pela LAI. De
especial relevância neste contexto seria o registro informal na forma de planilha que

centralizaria, em mãos do Executivo, toda a informação sobre as “indicações” permitidas a
parlamentares para alocação de recursos entre beneficiários do orçamento70, e cuja existência
não foi oficialmente admitida por qualquer autoridade governamental (embora tampouco
tenha sido desmentida).
Desta forma, não resta dúvida que as eventuais indicações e outras ingerências de
parlamentares (ou de terceiros em geral) em prol de alguma despesa pública são informações
de interesse público e devem estar integralmente sujeitas à transparência ativa, nas mesmas
condições de todos os demais elementos que integram a execução do orçamento público. Tal
transparência, no caso concreto, não foi objeto de ação espontânea do Legislativo nem do
Executivo, e foi garantida somente de forma parcial às demandas formuladas por terceiros em
relação ao acesso à informação respectiva.
5.4) ORÇAMENTO IMPOSITIVO. REFLEXOS DAS NOVAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
É preciso discutir, ainda que brevemente, se as inúmeras modificações recentes à
Constituição Federal nos artigos relativos ao orçamento teriam algum impacto nas
considerações aqui expedidas. Esta excursão lateral faz-se necessária porque a sucessão de
emendas constitucionais incidentes sobre a matéria desde a Emenda 86/2015 introduziu uma
série de dispositivos (a nosso ver desconexos, imprecisos e potencialmente contraditórios em
grande medida) que poderiam, incidentalmente, afetar a avaliação de princípios aplicáveis à
execução orçamentária.
Os dispositivos referentes ao “orçamento impositivo das emendas” (execução
obrigatória de emendas individuais e de bancada) limitam-se a afirmar o direito dos
parlamentares a contar com aquela parcela do orçamento, insuscetível de bloqueio
orçamentário pelo Executivo exceto em condições muito específicas (art. 165, § 9º, inc. III;
art. 166, §§ 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 20). Neste sentido, e como já observamos, nenhum
deles traz qualquer modificação nas exigências relativas a princípios aplicáveis à execução da
despesa pública em geral, e nem sequer mencionam um suposto “direito à indicação de
beneficiários” por parlamentares. Ainda nesse quesito, o art. 166-A cria a modalidade de
“transferência especial”, que representa a simples entrega incondicionada de recursos aos
entes subnacionais. Sem ingressar no (a nosso ver deplorável) mérito desse tipo de favor com
recursos federais, nada há nessa disposição que modifique, direta ou indiretamente, o que se
tratou aqui, nem que afaste a exigência de critérios objetivos e impessoais de política pública.
Todos esses dispositivos, se algo fazem é reforçar todas as afirmações aqui esgrimidas acerca
da submissão das programações decorrentes da proposta orçamentária, emendas de relator ou

de comissão, pois todo o universo de excepcionalidade que introduzem no orçamento é, de
forma explícita, estritamente limitado aos recursos acrescentados por emendas individuais e
de bancada, deixando incontestável que quaisquer outros recursos subsumem-se às regras
gerais da Constituição sem qualquer particularidade.
Os §§ 10, 11 e 13 do art. 16571 criam à administração pública um “dever de executar
as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito
de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade”, aplicável no âmbito das despesas
primárias discricionárias dos orçamentos fiscal e da seguridade social. Ora, tais disposições
reforçam, significativamente, a premissa básica de toda a argumentação desta Nota: o objetivo
da execução orçamentária é atender à sociedade por meio da entrega de bens e serviços, e não
atender a quem quer que seja dentro do aparelho de Estado. Os critérios de distribuição
somente podem ser extraídos, portanto, de avaliação do mérito dessa entrega de bens e
serviços, e não de qualquer outra fonte. Esta conclusão é cumulativamente reforçada pelo § 16
do mesmo artigo, que exige que as leis de natureza orçamentária observem “os resultados do
monitoramento e da avaliação das políticas públicas previstos no § 16 do art. 37”72 –
exatamente o argumento aqui desenvolvido.
Três outros acréscimos ao art. 165, os §§ 12, 14 e 1573, introduzem critérios
procedimentais de eficiência na gestão de investimentos e obras públicas: a exigência de
previsão na LDO dos montantes agregados a serem alocados para a continuidade de obras em
andamento, a possibilidade de previsões, na lei orçamentária, de despesas com os
investimentos de duração plurianual, e um registro centralizado de informações sobre os
projetos de investimento (com estudos de viabilidade, estimativas de custos e andamento
físico e financeiro)74. Por um lado, são critérios procedimentais não imediatamente
relacionados ao impacto das despesas sobre os beneficiários e resultados das políticas
públicas. Por outro, são perfeitamente subsumíveis à condição de critérios de realização da
despesa pública para obtenção de eficiência, o que lhes assegura participação de destaque
entre aqueles legitimamente aplicáveis à despesa pública, como condição mesma de sua
capacidade de gerar retorno à sociedade. Como se apontou na seção 4, a “indicação direta”
potestativa do objeto da despesa por agentes individuais quaisquer é também uma ameaça a
esses princípios gerais de cuidado do dinheiro público, pois sobrepõe-se às considerações de
gestão de projeto e permite obras inacabadas e desperdício. Desta forma, os parágrafos em
questão amparam, de forma direta e expressa, o raciocínio aqui defendido.
Por fim, o dispositivo mais significativo desses acréscimos recentes já foi
exaustivamente discutido na seção 4: o § 19 do art. 166, ainda que restrito às emendas
individuais e de bancada, chama de “equitativa” a execução de despesas “que observe

critérios objetivos e imparciais” e “que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas
apresentadas, independentemente da autoria”. A primeira parte do dispositivo é a inserção
taxativa, cristalina, da obrigatoriedade de fixação de critérios objetivos e imparciais para a
despesa pública – ou seja, definidos não com base em quaisquer interesses individuais de
agentes (subjetivos, portanto), mas nos efeitos das políticas públicas (objetivos), e em
considerações que tomem em conta o direito de todos os cidadãos de receberem em igualdade
de condições os benefícios públicos (imparciais).
Em síntese, as alterações recentes promovidas cumulativamente no capítulo
orçamentário da Constituição são, algumas delas, alheias às discussões suscitadas pela
questão objeto desta Nota, e, as demais, uma autêntica vindicação das conclusões centrais
aqui alcançadas em prol da exigência absoluta de execução orçamentária baseada em critérios
de distribuição de recursos previamente fixados com base nas características dos beneficiários
e demais parâmetros relevantes associados ao objeto da respectiva política pública.
6)

DA NECESSÁRIA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR

Na esteira da jurisprudência desse E. Supremo Tribunal Federal, para a concessão de
medida cautelar em ADPF devem ser satisfeitos cumulativamente os requisitos da (i)
plausibilidade jurídica da tese suscitada (fumus boni iuris) e da (ii) possibilidade de prejuízo
em decorrência da não satisfação, em lapso temporal razoável, da providência vindicada seja
ante a irreparabilidade dos danos inerentes à imediata produção dos efeitos do ato
questionado, seja pela necessidade de garantir ulterior eficácia da decisão a ser formalizada
pela Corte (periculum in mora).
A presença do fumus boni iuris é facilmente verificada pela ofensa aos preceitos
fundamentais da impessoalidade e da eficiência, amparada por artigos de opinião e
acadêmicos de juristas, economistas e pesquisadores de inconstestável reconhecimento.
A violação a ambos os princípios de matriz constitucional foi amplamente
demonstrada ao longo dos tópicos anteriores, oferecendo-se provas de que a atribuição e a
execução de recursos públicos sem critérios republicanos é ato ilícito revestido de
inquestionável gravidade.
O periculum in mora, por sua vez, pode ser constatado pelos gravíssimos prejuízos
que podem continuar a ser observados através da execução dos valores elencados pela rubrica
RP 9, aplicando-se verbas do erário da União pelos diversos entes federados sem que haja
critérios objetivos que garantam a eficiência e a impessoalidade.

Surge, portanto, facilmente perceptível, mesmo em sede precária e efêmera, a
constatação de que é absolutamente necessária a concessão de medida cautelar para suspender
a execução das verbas orçamentárias constantes do indicador de resultado primário (RP) n° 09
(despesa discricionária decorrente de emenda de relator-geral, exceto recomposição e
correção de erros e omissões) da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021, ou de qualquer
outra despesa que não represente obrigação legal do Estado, até a edição de norma legal ou
administrativa que preveja a transparência em relação às intervenções de agentes públicos e
de terceiros e a observância de critérios objetivos e impessoais de distribuição entre
beneficiários de recursos para a execução das políticas públicas, critérios estes que levem em
conta exclusivamente indicadores socioeconômicos da população beneficiada, outros
indicadores e parâmetros aplicáveis em função dos objetivos finalísticos da política pública
em questão e critérios e parâmetros relativos aos princípios de boa gestão financeira e
preservação do patrimônio público.
7)

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer:
a) a concessão de medida cautelar para suspender a execução das verbas orçamentárias
constantes do indicador de resultado primário (RP) n° 09 (despesa discricionária
decorrente de emenda de relator-geral, exceto recomposição e correção de erros e
omissões) da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021, ou de qualquer outra despesa
que não represente obrigação legal do Estado, até a edição de norma legal ou
administrativa que preveja a transparência em relação às intervenções de agentes
públicos e de terceiros e a observância de critérios objetivos e impessoais de
distribuição entre beneficiários de recursos para a execução das políticas públicas,
critérios estes que levem em conta exclusivamente indicadores socioeconômicos da
população beneficiada, outros indicadores e parâmetros aplicáveis em função dos
objetivos finalísticos da política pública em questão e critérios e parâmetros relativos
aos princípios de boa gestão financeira e preservação do patrimônio público, bem
como a atribuição de publicidade aos autores dos convênios e contratos de repasse e
termos de execução descentralizadas firmados pelo Governo com recursos de emenda
de relator-geral;
b) sejam solicitadas informações à Presidência do Congresso Nacional, bem como seja
determinada a oitiva sucessiva do Advogado-Geral da União e do Procurador- Geral
da República, conforme os arts. 6º e 8º da Lei n. 9.868/1999 e nos termos do art. 103,
§ 3º, da Constituição Federal;

c) ao final, a procedência do pedido para que seja declarado inconstitucional o
indicador de resultado primário (RP) n° 09 (despesa discricionária decorrente de
emenda de relator-geral, exceto recomposição e correção de erros e omissões) da Lei
Orçamentária Anual (LOA) de 2021 por ofensa aos preceitos fundamentais da
impessoalidade e da ineficiência.
Dá-se à causa, para efeitos meramente fiscais, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nesses termos,
pedem deferimento.

Brasília, 06 de junho de 2021.

CAIO CHAVES MORAU
OAB/SP 357.111

1

RENATO CAMPOS GALUPPO
OAB/MG 90.819

O único normativo que, indiretamente, traria algum tipo de regra associada a essa distorção, é a
recentemente publicada Portaria Interministerial ME/SEGOV-PR nº 6.145, de 24 de maio de 2021 (DOU
25/05/2021), a qual indica (art. 40) que o autor da emenda de relator geral (o próprio relator) será consultado
pelo Ministro executor “[c]aso seja necessário obter informações adicionais quanto ao detalhamento da dotação
orçamentária objeto deste Título”, com a ressalva dúbia de que as informações “não serão consideradas
vinculantes à execução das programações”. Ora, esta redação genérica simplesmente coloca na legislação, ex
post facto (mais de um ano depois das práticas apontadas nas denúncias), o suposto caráter de “consulta
informativa”, “não-vinculante”, daquilo que, a teor das denúncias, veio sendo entendido e praticado como poder
discricionário do relator geral. Esta platitude não tem a capacidade de legitimar (e muito menos retroativamente)
quaisquer das alocações feitas em desacordo com os princípios constitucionais, e será inócua uma ação judicial
dirigida especificamente a ela, mesmo que venha a ser considerada procedente.
2
Não há dúvida de que o controle abstrato não se destina a ato não dotado de abstração e
generalidade. O entendimento do STF é pacífico no sentido de que os atos de efeitos concretos não abrem ensejo
para a ação direta de inconstitucionalidade. Sarlet, Ingo Wolfgang; Marinoni, Luiz Guilherme; Mitidiero,
Daniel. Curso de direito constitucional: 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 1167
3
Deu-se uma guinada no julgamento da ADIn 820, em que se tratou do mesmo tema. Declarou-se que
a norma impugnada, embora tratando de matéria orçamentária, consubstanciaria “lei-norma”, possuindo
generalidade e abstração suficientes, sendo seus destinatários determináveis e não determinados.
No julgamento da ADIn 4.048, chegou--se à conclusão de que seria o momento de rever a
jurisprudência sobre a viabilidade do controle abstrato de normas orçamentárias, argumentando-se que o STF
deve exercer sua função precípua de fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando

houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independentemente do caráter geral
ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. Sarlet, Ingo Wolfgang; Marinoni, Luiz Guilherme; Mitidiero,
Daniel. Curso de direito constitucional: 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 1167
4
Como já vimos, não há norma procedimental da legislação orçamentária a impugnar: ao
contrário, a única norma geral e abstrata que existiu no exercício (art. 77 da LDO/2020) sustentava exatamente
aquilo que se pretende implantar definitivamente, e foi o seu descumprimento que gerou a irregularidade.
5
(...) o sistema de controle normativo abstrato de constitucionalidade não permite que, em seu
âmbito, se discutam situações individuais, nem se examinem interesses concretos, tal como resulta claro da
petição que a entidade em referência apresentou nestes autos (fls. 168/173). Cabe ter presente, neste ponto, que
o processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade -- por revestir-se de caráter objetivo -- destina-se
a viabilizar "o julgamento não de uma relação jurídica concreta, mas de validade de lei em tese" (RTJ 95/999,
rel. min. Moreira Alves). A importância de qualificar-se o controle normativo abstrato de constitucionalidade
como processo objetivo -- vocacionado, como precedentemente enfatizado, à proteção in abstracto da ordem
constitucional -- impede, por isso mesmo, a apreciação de qualquer pleito que vise, como no caso, a resguardar
interesses de expressão concreta e de caráter individual. (ADI 1.552 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 28-22002, dec. monocrática, DJ de 7-3-2002.)
6
Lei ou norma de caráter ou efeito concreto já exaurido não pode ser objeto de controle
abstrato de constitucionalidade, em ação direta de inconstitucionalidade. [ADI 2.980, rel. p/ o ac. min. Cezar
Peluso, j. 5-2-2009, P, DJE de 7-8-2009.; ADI 4.041 AgR-AgR-AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 24-3-2011, P,
DJE de 14-6-2011; ADI 2.333 MC, rel. min. Marco Aurélio, j. 11-11-2004, P, DJ de 6-5-2005)
Objeto do controle concentrado de constitucionalidade somente pode ser o ato estatal de conteúdo
normativo, em regime de plena vigência. A cessação superveniente da vigência da norma estatal impugnada em
sede de ação direta de inconstitucionalidade, enquanto fato jurídico que se revela apto a gerar a extinção do
processo de fiscalização abstrata, tanto pode decorrer da sua revogação pura e simples como do exaurimento
de sua eficácia, tal como sucede nas hipótese de normas legais de caráter temporário (ADI 612-6/RJ, Questão
de ordem, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 06.05.1994)
Como a medida provisória objeto desta ação foi publicada em fevereiro de 2008, é possível concluir
que os créditos previstos ou já foram utilizados ou perderam sua vigência e, portanto, não subsistem situações
passíveis de correção no presente, na eventualidade de se reconhecer a sua inconstitucionalidade. Há, portanto,
perda superveniente de objeto considerado o exaurimento da eficácia jurídico-normativa do ato hostilizado. (...)
Não é passível o recebimento dessa ação como ação de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que
não subsistem quaisquer efeitos jurídicos a serem regulados. (ADI 4.041 AgR-AgR-AgR, rel. min. Dias Toffoli,
j. 24-3-2011, P, DJE de 14-6-2011).
7
Art. 166 [..]
§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual,
ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou
suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.
8
E, dessa vez, com fundamentos possivelmente diferentes.
9
Sarlet, Ingo Wolfgang; Marinoni, Luiz Guilherme; Mitidiero, Daniel. Curso de direito
constitucional: 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 1352
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Ademais, mesmo que superados tais óbices ao conhecimento da presente ação, cumpre recordar que
o ajuizamento da ADPF rege-se pelo princípio da subsidiariedade, previsto no art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999, a
significar que a admissibilidade desta ação constitucional pressupõe a inexistência de qualquer outro meio
juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real, o estado de lesividade do ato impugnado (cf. ADPF
3/CE, rel. min. Sydney Sanches, ADPF 12/DF e 13/SP, ambas de relatoria do min. Ilmar Galvão, ADPF
129/DF, de minha relatoria). Na espécie, verifico que a questão discutida nos autos refoge ao âmbito cognitivo
da arguição de descumprimento de preceito fundamental ante a incidência do princípio da subsidiariedade bem
como de questões infraconstitucionais. (ADPF 145, min. Ricardo Lewandowski, j. 2-2-2009, dec. monocrática,
DJE de 9-2-2009.)
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Parâmetro de controle. É muito difícil indicar, a priori, os preceitos fundamentais da Constituição
passíveis de lesão tão grave que justifique o processo e o julgamento da arguição de descumprimento. Não há
dúvida de que alguns desses preceitos estão enunciados, de forma explícita, no texto constitucional. Assim,
ninguém poderá negar a qualidade de preceitos fundamentais da ordem constitucional aos direitos e garantias
individuais (art. 5º, entre outros). Da mesma forma, não se poderá deixar de atribuir essa qualificação aos
demais princípios protegidos pela cláusula pétrea do art. 60, § 4º, da Constituição, quais sejam, a forma
federativa de Estado, a separação de Poderes e o voto direto, secreto, universal e periódico. Por outro lado, a
própria Constituição explicita os chamados "princípios sensíveis", cuja violação pode dar ensejo à decretação
de intervenção federal nos estados-membros (art. 34, VII). É fácil ver que a amplitude conferida às cláusulas
pétreas e a ideia de unidade da Constituição (Einheit der Verfassung) acabam por colocar parte significativa da
Constituição sob a proteção dessas garantias. (...) O efetivo conteúdo das "garantias de eternidade" somente
será obtido mediante esforço hermenêutico. Apenas essa atividade poderá revelar os princípios constitucionais
que, ainda que não contemplados expressamente nas cláusulas pétreas, guardam estreita vinculação com os
princípios por elas protegidos e estão, por isso, cobertos pela garantia de imutabilidade que delas dimana. Os
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parecem despidos de conteúdo específico. Essa orientação, consagrada por esta Corte para os chamados
"princípios sensíveis", há de se aplicar à concretização das cláusulas pétreas e, também, dos chamados
"preceitos fundamentais". (...) É o estudo da ordem constitucional no seu contexto normativo e nas suas relações
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Já tivemos ocasião de contestar a inconstitucionalidade e a contrariedade ao interesse público
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20
Contando, inclusive, com a participação do chefe do Executivo pela via da sanção.
21
Contabilizadas por meio das Modalidades de Aplicação 40 - TRANSFERÊNCIAS A
MUNICÍPIOS, 30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL e 71 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.
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23 A escolha da métrica “Valor Empenhado” decorre diretamente do objetivo da avaliação solicitada,
que refere-se aos critérios de distribuição dos recursos públicos entre beneficiários. Ora, em relação a quem é o
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configuração da obrigação de pagamento para o Estado, o que pressupõe a identificação de quem é o credor
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28
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visto que a isso não se destina. O que se aponta é que a distribuição viabilizada pelo produto do edital não tem
critérios previsíveis.
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Outra coisa é que esse mesmo processo decisório não contempla por si mesmo os critérios
objetivos demandados à execução, o que será abordado em trecho posterior.
30 Todos os dados utilizados estão disponíveis na planilha anexa a esta Nota Técnica. Foram utilizados
como filtros o órgão orçamentário 53000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, as
Modalidades de Aplicação 40 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS, 30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS
E AO DISTRITO FEDERAL e 71 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS, os indicadores de
Resultado Primário 2 - DESP. PRIM. DISCRICIONÁRIA, 6 - DESP. PRIM. DISC. (EMENDAS
INDIVIDUAIS), 7 - DESPESA DISCRICIONARIA DECORRENTE DE EMENDA DE BANCADA, 8 DESP.DISC.DECORRENTE DE EMENDA SF,CD E COMISSAO MISTA CN e 9 DESP.DISC.DECORRENTE DE EMENDA DIR.GERAL PLOA,EXC.ORDEM TEC (embora selecionada, não
havia valores com o indicador RP 3 - DESP. PRIM. DISC. (PAC). A
31
Essa identificação é alcançada filtrando-se apenas as dotações que têm os subtítulos de 0001 a
0054 ou de 6000 a 6499 (Ministério da Economia. Manual Técnico de Orçamento - MTO 2021, item
4.5.3.1.1. Disponível em , https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/doku.php/mto2020:cap4#subtitulo. O
montante total da despesa sem esse filtro (isto é, incluindo as programações identificadas em nível municipal ou
menor) é de R$ 7.590.854.643,54.
32 De qualquer forma, os dados utilizados para a análise foram replicados, na planilha, excluindo os
empenhos realizados com indicador de RP 6 - DESP. PRIM. DISC. (EMENDAS INDIVIDUAIS) e 7 DESPESA DISCRICIONARIA DECORRENTE DE EMENDA DE BANCADA
33 Evitamos utilizar o nível mais agregado de “Função”, que representa uma agregação centrada na
“competência institucional do órgão”, o que, num órgão tão abrangente como o MDR, implicaria em classificar
despesas das mais variadas naturezas em uma única ”função típica”. Neste sentido, a desagregação maior
permitida pela subfunção reflete mais adequadamente o objetivo da análise. Ministério da Economia. Manual
Técnico de Orçamento
- MTO 2021, itens 4.4.1 e 4.4.2. Disponível em ,
https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/doku.php/mto2020:cap4#subtitulo.
34
Em verificação de uma ação típica desta política (Ação 1D73 - Apoio à Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano), o TCU concluiu que
Nos últimos três anos (2015-2017), 85% de todos os repasses advieram de emendas
parlamentares. Apesar de a ação ter em seu nome referência à Política Nacional de Desenvolvimento
Urbano, 87% dos recursos foram destinados apenas a obras de pavimentação urbana ou serviços de
recapeamento entre 2014 a 2017. A conjunção desses dois dados permite afirmar que a Ação 1D73
trata-se, de fato, principalmente, de uma política pública de pavimentação urbana conduzida em
grande parte por parlamentares federais (Acórdão 2359/2018 – TCU – Plenário, item 11 do relatório).
35 Com efeito, o TCU aponta em relação à concentração massiva de recursos da União em
pavimentação urbana municipal (Acórdão 2359/2018 – TCU – Plenário, itens 49 e 75 do Relatório) que
III.1.1. A União desconhece o problema para o qual pretende contribuir e não há evidências
de que tenha contribuição relevante, além da financeira, para a resolução do problema
49.Não foi realizado um diagnóstico da situação-problema a fim de que se conhecesse sua
natureza, extensão e dimensão. Constatou-se também que a política pública não possui justificativa,
isto é, não são claras as razões que levam a União intervir em pavimentação urbana municipal, e, além
disso, a política pública não foi formulada com base em evidências.
[..]
75. É digno de menção que não se encontrou qualquer reflexão ou análise sobre aspectos do
Pacto Federativo que dissessem respeito à Ação 1D73 e seu modelo de transferências, que
apresentasse as razões de a União intervir em elementos pontuais de urbanismo, visto que é
competência municipal executar as políticas públicas de desenvolvimento urbano (art. 182, caput,
Constituição Federal). O fato de União estar apoiando permanentemente ações de interesse local, em

razão de uma hipotética deficiência crônica e generalizada de recursos, sugere estar havendo um
desequilíbrio no Pacto Federativo. Este aspecto deveria ser considerado na formulação de alternativas
das políticas públicas.
Este ponto de mérito da alocação intersetorial de recursos, porém, refoge aos quesitos específicos
respondidos por esta Nota, e não será desenvolvido aqui.
36 A destinação a consórcios públicos corresponde a meros 0,11 % do total.
37
Esta associação é ainda mais esperável quando se observa que a maior parte dos recursos
(66,41 %) corresponde a “infraestrutura urbana” e “assistência comunitária”, finalidades que são muito mais
afetadas pelo número de habitantes de uma localidade do que por fatores geográficos, locacionais ou climáticos
que poderiam diferenciar as demandas por intervenções em recursos hídricos ou defesa civil.
38 Como SP, BA, PE, RO e AC.
39 Tecnicamente, SP é um outlier com elevada alavancagem sobre os parâmetros de estimação
baseados em mínimos quadrados.
40 A análise pela plotagem direta dos valores ou por mínimos quadrados não faria sentido nesta
comparação, uma vez que a variável IDH é ordinal mas não é contínua no sentido das relativas a valores
financeiros ou populações.
41 No caso de Roraima, é possível suscitar, desde logo, que a emergência do acolhimento massivo de
refugiados venezuelanos representa uma hipótese razoável para essa circunstância.
42 Do universo de empenhos realizados pelo MDR em 2020, foram filtrados aqueles que tinham como
Natureza do Favorecido os valores AUTARQUIA MUNICIPAL, MUNICÍPIO e ÓRGÃO PÚBLICO DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. Algumas naturezas (SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA,
CONSÓRCIO PÚBLICO DE DIREITO PÚBLICO (ASSOCIAÇÃO PÚBLICA), EMPRESA PÚBLICA e NÃO
APLICÁVEL) não permitem a identificação do beneficiário como pertencendo à administração estadual ou
municipal, mas tais categorias representam apenas 2,10% do valor empenhado, pelo que a sua exclusão da
análise não afeta o resultado global.
43 Visto existirem 5565 municípios no total e 2214 desses entes como beneficiários nominais das
transferências em 2020.
44
Fontes de dados: as mesmas da Tabela 3. O cálculo de aproximação do índice de Gini foi feito
comparando-se a área das curvas abaixo da linha de distribuição acumulada de cada variável (pelo valor da
distribuição acumulada de cada município) e abaixo da linha de igualdade absoluta (na qual a cada percentil é
atribuído o mesmo valor da variável).
45 As distribuições acumuladas são apresentadas no eixo horizontal de forma decrescente, ou seja,
começando pelo valor correspondente a 100% do total e registrando gradativamente os percentis inferiores.
46 Esta média é obtida pela divisão do total de recursos distribuídos a municípios pela população total
do país (211.755.692 habitantes).
47 A comparação mais adequada seria, certamente, o valor médio por habitante para os municípios que
receberam as transferências (2214 municípios, pouco menos da metade dos 5565 municípios do país). No
entanto, como já apontado acima, o processamento analítico das informações sobre a totalidade do universo de
municípios beneficiados requer recursos computacionais que não podem ser mobilizados no prazo necessário à
apresentação do trabalho. Assim, o valor médio por habitante do país serve apenas como referência das ordens
de grandeza envolvidas.
48 BRASIL. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Relatório de avaliação da eficiência na
alocação de recursos por meio de emendas parlamentares: Secretaria de Orçamento Federal: Exercício
2018. Brasília: CGU, 2019. pp. 16-20. Os valores considerados no cálculo da CGU são os empenhados, de forma
similar à que se adotou nesta Nota.
49
Coeficientes de correlação de transferências per capita com IDH de -0.256 na modalidade
direta (MA 40) e -0.351 na fundo-a-fundo (MA 41), e com renda per capita de -0.254 na modalidade direta e 0.329 na de fundo-a-fundo (o indicador varia entre -1 e 1, representando os extremos de correlação
absolutamente negativa e absolutamente positiva).
50
Coeficientes de correlação de transferências per capita com IDH de -0.051 na modalidade
direta (MA 30) e -0.109 na fundo-a-fundo (MA 31), e com renda per capita de -0.0434 na modalidade direta e 0.0628 na de fundo-a-fundo (o indicador varia entre -1 e 1, representando os extremos de correlação
absolutamente negativa e absolutamente positiva).
51 BRASIL. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Relatório de avaliação da eficiência na
alocação de recursos por meio de emendas parlamentares: Secretaria de Orçamento Federal: Exercício
2018. Brasília: CGU, 2019. p. 20.
52 O item 10 do relatório do referido acórdão ressalva que a avaliação lá procedida aplicava-se à ação
1D73, que “possui um localizador para cada ente tomador”, enquanto aquelas transferências que tinham um
localizador indefinido (“nacional”) estavam concentradas na ação 0B16 (também denominada de “Apoio à
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano”). No entanto, a situação fática mudou significativamente desde
então, e em 2020 o subtítulo/localizador “0001 – Nacional” responde por 72,92 % do valor empenhado em 2020

(fonte: SIGA Brasil), sendo portanto as conclusões do Tribunal inteiramente aplicáveis às despesas aqui
examinadas.
53
O rol de determinações é bastante mais extenso, sendo sumarizadas aqui apenas aquelas que
têm reflexos na questão discutida nesta Nota.
54 BRASIL. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Relatório de avaliação da eficiência na
alocação de recursos por meio de emendas parlamentares: Secretaria de Orçamento Federal: Exercício
2018. Brasília: CGU, 2019. pp. 14-15.
55 BRASIL. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Relatório de avaliação da eficiência na
alocação de recursos por meio de emendas parlamentares: Secretaria de Orçamento Federal: Exercício
2018. Brasília: CGU, 2019. p. 22.
56
Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000):
Art. 45. Observado o disposto no § 5º do art. 5º , a lei orçamentária e as de créditos adicionais só
incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de
conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.
Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data do envio do
projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação.
57

Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019:
Art. 19. O Projeto e a Lei Orçamentária de 2020 e os créditos especiais, observado o disposto no art.
45 da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e atendido o disposto no art. 2º desta
Lei, somente incluirão ações ou subtítulos novos se:
I - tiverem sido adequada e suficientemente contemplados:
a) as despesas mencionadas no art. 3º ; e
b) os projetos e seus subtítulos em andamento;
II - os recursos alocados, no caso dos projetos, viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção
de uma unidade completa, consideradas as contrapartidas de que trata o § 1º do art. 75; e
III - a ação estiver compatível com a Lei do Plano Plurianual 2020-2023.
§ 1º Entende-se como projeto ou subtítulo de projeto em andamento aquele, constante ou não da
proposta, cuja execução financeira, até 30 de junho de 2019:
I - tenha ultrapassado vinte por cento do seu custo total estimado; ou
II - no âmbito do orçamento fiscal e da seguridade social, seja igual ou superior a R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais), desde que iniciada a execução física.
§ 2º Entre os projetos ou subtítulos de projetos em andamento, terão precedência na alocação de
recursos aqueles que apresentarem maior percentual de execução física.
§ 3º Os órgãos setoriais do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, ou equivalentes, são
responsáveis pelas informações que comprovem a observância do disposto neste artigo.
§ 4º Os órgãos setoriais do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, ou equivalentes
manterão registros de projetos sob sua supervisão, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos com informações
de custo, da execução física e financeira e da localidade.
58
Por não consistir em objeto da consulta, deixamos de transcrever o levantamento empírico dessa
constatação de descumprimento, estando os dados à disposição do consulente caso entenda necessário solicitálos.
59
Nossa crítica global ao “orçamento impositivo das emendas” e suas incoerências pode ser
encontrada em Silva, Fernando Veiga Barros; Bittencourt, Fernando Moutinho Ramalho. Entre o mar do
“autorizativo” e a pedra do “impositivo das emendas”: sobre a possibilidade de resgate institucional do
orçamento brasileiro: Orçamento em Discussão n. 44. Brasília:Senado Federal – Consultoria de Orçamentos,
Fiscalização
e
Controle,
201p9.
Disponível
em
https://www12.senado.leg.br/orcamento/documentos/estudos/tipos-de-estudos/orcamento-em-discussao/edicao44-2019-entre-o-mar-do-201cautorizativo201d-e-a-pedra-do-201cimpositivo-das-emendas201d-sobre-apossibilidade-de-resgate-institucional-do-orcamento-brasileiro.
60
Com efeito, qualquer estratégia de implementação desses princípios dependeria,
inevitavelmente, de um avanço seletivo, especificando-se gradualmente critérios para cada área de política
pública e iniciando o processo por aquelas que já reúnam um acervo inicial nesse sentido.
61
Acórdão nº 2919/2009 – TCU – Plenário, Levantamento de auditoria sobre a Política Nacional
de Desenvolvimento Regional, itens 7.2 e 7.4 do Relatório e 13-15 do Voto.
62
Trata-se apenas da regra geral de exigência e de absorção de tais critérios pela administração, e
não do desenvolvimento de cada critério concreto de política pública (o que seria materialmente impossível em
um único documento legal e, ademais, violaria a autonomia constitucional dos entes federativos de deliberarem
concretamente sobre suas próprias políticas finalísticas dentro dos marcos gerais da Constituição.
63
O que não implica que os critérios alocativos concretos em cada política sejam
necessariamente veiculados por lei: é perfeitamente possível que a lei assegure um espaço de discricionariedade
técnica ao administrador público (ou ao legislador orçamentário) para distribuição de recursos – desde que

respeitadas nessa discricionariedade as exigências de elaboração e publicação de critérios técnicos e valorativos
legítimos de distribuição.
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A possibilidade, fartamente encontrada na história do parlamento (e no histórico deste mesmo
objeto, como se viu), de comportamento colusivo voltado ao descumprimento desses preceitos por “interesse
político”, torna importante a existência de disposição constitucional (ainda que principiológica), capaz de atrair a
possibilidade de controle jurisdicional da omissão no cumprimento da regra.
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A matéria pode ser inserida no mesmo projeto de lei sugerido no inciso I anterior.
66
Ainda que existam, no caso, tentativas parciais nas leis de diretrizes orçamentárias, cuja
existência reforça o mérito da posição.
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Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000
Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação,
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.
§ 1º A transparência será assegurada também mediante:
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de
elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;
II - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e
III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo
de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas informações e dados
contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central
de contabilidade da União, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público.
[..]
Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação
disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a:
I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da
despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do
correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do
pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado;
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive
referente a recursos extraordinários..
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Na narrativa do ministro, repetida pelo presidente Jair Bolsonaro, os documentos estão publicados
no site da pasta na internet. O Estadão quis saber onde poderia encontrá-los. A resposta é que não há
obrigatoriedade para divulgação. “O MDR destaca que, por se tratar de um instrumento novo, não foi instituída
a obrigatoriedade de os ofícios de parlamentares com o direcionamento de recursos estarem disponíveis na
plataforma”, afirmou. Shalders, André; Pires, Breno. Orçamento secreto: Ministério admite que ofícios não
estão
públicos.
O
Estado
de
S.Paulo,
15
/05/2021.
Disponível
em
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,orcamento-secreto-ministerio-admite-que-oficios-nao-estaopublicos,70003715828
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Pires, Breno. Senadores alegaram risco à segurança do Estado para manter orçamento secreto. O
Estado de S. Paulo, 12/05/2021. Disponível em https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,senadoresalegaram-risco-a-seguranca-do-estado-para-manter-orcamento-secreto,70003712144
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Planilha secreta do governo obtida pelo Estadão revela que Alcolumbre também destinou R$
10 milhões para obras e compras fora do seu Estado. [..] Ao serem entrevistados, deputados e senadores
negavam o direcionamento dos recursos ou se recusavam a prestar informações. Confrontados com ofícios
assinados por eles e a planilha do governo, acabaram por admitir seus atos. Pires, Breno. Bolsonaro cria
orçamento secreto para ter base e esquema autoriza compra de tratores superfaturados. O Estado de S. Paulo,
08/05/2021. Disponível em https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-cria-orcamento-secreto-emtroca-de-apoio-do-congresso,70003708713
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Art. 165 [..]
§ 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as
medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade.
(Incluído
pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito)
§ 11. O disposto no § 10 deste artigo, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias:
I - subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais
ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais;
II - não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados;
III - aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias.
[..]
§ 13. O disposto no inciso III do § 9º e nos §§ 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se exclusivamente aos
orçamentos fiscal e da seguridade social da União
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Art. 165 [..]
§ 16. As leis de que trata este artigo devem observar, no que couber, os resultados do monitoramento e
da avaliação das políticas públicas previstos no § 16 do art. 37 desta Constituição
73
Art. 165
§ 12. Integrará a lei de diretrizes orçamentárias, para o exercício a que se refere e, pelo menos, para os 2
(dois) exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para
investimentos que serão alocados na lei orçamentária anual para a continuidade daqueles em andamento.
§ 14. A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a
especificação dos investimentos plurianuais e daquele s em andamento.
§ 15. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo, por
Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análises de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a
execução física e financeira.
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Dispositivo com características similares procura reduzir o problema das obras inacabadas também no
âmbito das emendas de bancada impositivas:
Art. 166 [..]
§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de
investimentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada,
deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a conclusão da obra ou do
empreendimento.

