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RESUMO 

Os últimos anos têm sido marcados por grandes manifestações populares no Brasil. 

Por via de regra, a realização de passeatas ou protestos tem sido motivada por um 

sentimento de falta de representatividade, sentido pela população em relação à classe 

política, e por questões relacionadas aos gastos públicos. Em suma, é possível 

identificar, no cenário atual, um diálogo entre a “representatividade” e os “gastos 

públicos”. Desta relação, apresenta-se oportuno o estudo das emendas parlamentares 

individuais ao orçamento, que reúnem em seu em torno discussões ligadas tanto à 

questão da “representatividade” quanto aos “gastos públicos”. Com este propósito, o 

presente artigo ressalta a importância do Poder Legislativo na elaboração da peça 

orçamentária, traça um panorama do orçamento público, destaca as mudanças 

promovidas pela Constituição Federal de 1988 quanto à proposição de emendas 

orçamentárias e discorre sobre as emendas individuais. A partir disso, as emendas 

parlamentares individuais ao orçamento são analisadas à luz da “representatividade” 

e dos “gastos públicos”, destacando-se as limitações impostas pela Resolução 

1º/2006 do Congresso Nacional e as mudanças promovidas com a aprovação do 

orçamento impositivo.  
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1.  INTRODUÇÃO 
Os últimos anos têm sido marcados por um aumento no interesse do brasileiro 

por questões políticas, culminando em grandes manifestações populares. A título de 

exemplo, pode-se destacar: as passeatas realizadas em 2013, contra o aumento no 

transporte público, que foram, posteriormente, denominadas de “Jornadas de Junho”, 

e as manifestações pró e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 

2015, as quais também tinham como pano de fundo os acontecimentos da Operação 

Lava Jato. 

Ademais, ao se direcionar o olhar para os últimos dois anos, a participação 

popular na vida política fica ainda mais evidente, sendo inúmeras as ocorrências: 

protestos contra a Reforma da Previdência, atos contra e a favor da prisão do ex-

presidente Lula e, até mesmo, a greve dos caminhoneiros, que conseguiu parar o 

país. 

Destarte, as demandas populares têm levado ao noticiário e aos  bate-papos 

informais temas essencialmente jurídicos, até então, “distantes” e de complexo 

entendimento. Por exemplo, da experiência de 2013, ganhou as ruas um sentimento 

coletivo de falta de representatividade dos políticos em geral; com os acontecimentos 

de 2015 e 2016, temas como crime de responsabilidade contra a Lei orçamentária, 

contas públicas, processo de impeachment e emendas parlamentares, grosso modo, 

passaram a ser de conhecimento do brasileiro. 

Nesse passo, a crise econômica e as medidas pretendidas pelo Governo 

Temer, em busca da contenção dos gastos públicos, também trouxeram ao cotidiano 

discussões acerca da Previdência Social e da política de preços da Petrobrás. A partir 

disso, conquanto se ainda questione a consciência política dos brasileiros no 

momento de ir às urnas, é inegável que a conjuntura atual tem forçado a população a 

participar mais ativamente da vida política do país. 

A corroborar esta argumentação, pode-se destacar o próprio processo eleitoral 

de 2018 o qual, em que pese a desilusão com a classe política, despertou grande 

interesse dos brasileiros, dominando a pauta de discussões nas redes sociais. Não 

por acaso, de acordo com pesquisa do Datafolha de outubro de 2018, a democracia 

é vista, por 67% dos brasileiros, como a melhor forma de governo, o mais alto índice 

já registrado pelo instituto. (DATAFOLHA, 2018). 
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Deste panorama, é possível se extrair dois termos-chave que contribuem para 

a compreensão do momento vivenciado pelo país, quais sejam: “representatividade” 

e “gastos públicos”.  

De um lado, em razão do distanciamento da classe política das demandas 

populares e dos reiterados escândalos de corrupção, o cidadão deixou de sentir-se 

representado pelos políticos em geral. 

Do outro lado, tem-se a questão dos gastos públicos, a qual potencializa a crise 

de representatividade. Sobre isso, há ao menos duas questões centrais: (i) a 

inadequada gestão dos recursos públicos, que, além de ocorrer em patente 

dissonância com os anseios da população, padece da falta do necessário rigor fiscal 

(ii) e a, consequente, escassez de verbas. Tal panorama reflete diretamente no 

momento atual, porquanto a população, embora esteja sujeita a uma alta carga 

tributária, não se encontra satisfeita com os serviços públicos e teme a piora deles e 

a perda de direitos com a promoção de um ajuste fiscal. 

Desse modo, analisando as principais manifestações populares dos últimos 

anos, quando elas não mantinham relação direta tanto com a falta de 

representatividade dos políticos quanto com a gestão dos recursos públicos, por via 

de regra, tinham relação, ao menos, com uma dessas motivações. 

Em relação às Jornadas de Junho, nota-se que o aumento no preço do 

transporte público - o que tem relação direta com gastos públicos - conjugado com 

outros fatores despertou na população um sentimento geral de falta de 

representatividade. Neste raciocínio, as diversas demandas apresentadas em 

conjunto com a do transporte público e o caráter livre e independente do movimento 

são elementos que amparam a conclusão pela falta de representatividade.  

Igualmente, o impeachment da presidente Dilma Rousseff dialoga com 

questões de representatividade e gastos públicos. Nesse sentido, deve-se recordar 

que, no senso comum, o impedimento da presidente encontrava-se respaldado nos 

recorrentes escândalos de corrupção que assolavam a sua legenda e os membros de 

seu governo. Grande parte dos cidadãos deixou de identificar na presidente Dilma as 

credenciais necessárias para continuar ocupando o cargo. Enquanto isso, do ponto 

de vista técnico, o impedimento de Dilma Rousseff não se deu por esta razão, mas, 

sim, pelo fato de a ex-presidente ter desrespeitado deliberadamente as Leis 
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Orçamentárias, o que caracterizou a ocorrência de crime de responsabilidade e 

resultou no seu impeachment. 

Não obstante, conforme acima exposto, do impeachment de Dilma Rousseff 

até as eleições de 2018, as grandes manifestações tiveram ligação direta com os 

gastos públicos (e.g., contra a PEC do teto de gastos, contra a reforma da previdência, 

greve dos caminhoneiros). Uma exceção foram os atos contra ou a favor a prisão do 

ex-presidente Lula, o que, ainda que indiretamente, também tem a relação com a ideia 

de representatividade: (i) seja pelos que aprovaram o seu governo e, em razão disso, 

sentem-se representados por ele; (ii) seja por aqueles que o enxergam como um 

símbolo da corrupção institucionalizada e, por este motivo, consideram a sua prisão 

simbólica. 

Conquanto sejam aparentemente distantes, “representatividade” e “gastos 

públicos” estão diretamente ligados, porquanto, para que as demandas da população 

sejam atendidas por seus representantes, faz-se necessário o emprego de recursos 

públicos. Saúde, educação, segurança pública, transporte, ou qualquer outra 

prestação estatal requer a realização de despesas pelo Estado. E, neste diapasão, 

“(...) De pouco valerá a previsão de uma série de direitos, na Constituição e nas leis, 

se a verba pública destinada a assegurar sua efetividade não for prevista no 

orçamento público e, num segundo momento, efetivamente empregada. (...)”. 

(MENDONÇA, 2010, p. 9). 

A fim de exemplificar esse argumento, basta tornar a olhar para as Jornadas 

de Junho. Geraldo Alckmin e Fernando Haddad - governador e prefeito, 

respectivamente, na época - tomaram uma decisão de cunho orçamentário ao atender 

o clamor popular pelo retorno do valor da tarifa do transporte público ao preço anterior. 

Tanto é assim que, na ocasião, governador e prefeito falaram que a medida redundaria 

em corte de investimentos. (BALZA, 2018). 

Desse modo, no momento em que se reconhece que “a atividade financeira do 

Estado apresenta uma inegável dimensão decisória”, fica mais fácil perceber a relação 

existente entre a representação política e os gastos públicos. (MENDONÇA, 2010, p. 

9). À vista desse quadro, o estudo das emendas individuais ao orçamento torna-se 

muito relevante, pois, por meio delas, os parlamentares - representantes da população 

no Poder Legislativo - podem contemplar demandas específicas de seu eleitorado.  
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Neste diapasão, pode-se destacar que as emendas orçamentárias são 

consideradas pelos parlamentares um instrumento de aproximação deles com os seus 

respectivos eleitorados, uma vez que permitem o direcionamento de recursos para 

municípios em atenção às demandas da região. Ademais, por meio delas, também é 

possível atender áreas específicas direcionando verbas para questões afetas às 

bandeiras do parlamentar. 

Em um contexto em que o sentimento de falta de representatividade é a regra, 

e a disponibilidade de recursos e as necessidades da população são grandezas 

inversamente proporcionais, as emendas individuais ao orçamento podem possibilitar 

aos parlamentares demonstrarem estar atentos às demandas sociais. Neste passo, 

este artigo examinará o tema a partir de como ele se insere no orçamento público, 

ressaltando os seus aspectos positivos e negativos.  

Destarte, o presente trabalho procurará: (i) retomar o papel histórico do Poder 

Legislativo no controle da atividade financeira do Estado; (ii) apresentar o aumento da 

importância do Poder Legislativo nas discussões concernentes ao orçamento, com o 

advento da Constituição Federal de 1988; (ii) expor o que são as emendas individuais 

e de que forma elas compõem o orçamento público; (iii) analisar as implicações da 

aprovação da Emenda Constitucional nº 86\2015, que tornou a execução das 

emendas individuais obrigatória; (iv) e examinar a importância das emendas 

individuais a luz da “representatividade” e dos “gastos públicos”.  

Tendo isto em vista, o presente artigo se iniciará com um breve exame da 

representação política e do orçamento público, bem como da relação existente entre 

eles. A seguir, buscar-se-á tecer breves considerações sobre a importância do Poder 

Legislativo no controle dos gastos públicos, a partir de uma perspectiva histórica, e 

das mudanças promovidas pela Constituição de 1988 no sistema orçamentário 

brasileiro no que se refere a concessão de maior liberdade aos parlamentares na 

propositura de emendas orçamentárias. Finalmente, as emendas parlamentares 

individuais ao orçamento serão analisadas de forma crítica, oportunidade na qual se 

apresentará de que modo elas dialogam com o exercício da representação política e 

com o orçamento público. 

Por fim, o presente artigo também tem, entre os seus objetivos: (i) desmistificar 

o instituto das emendas parlamentares, visto que, em que pese ele não seja imune a 

críticas, não é sinônimo de corrupção institucionalizada; (ii) e apresentar as 
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implicações da Resolução nº 1, de 2006 do Congresso Nacional  e da aprovação do 

orçamento impositivo para o tema.  

 
2. REPRESENTATIVIDADE VS. GASTOS PÚBLICOS 

 

De início, a fim de corroborar a justificativa teórica para o estudo das emendas 

parlamentares, faz-se mister aprofundar a análise da relação existente entre 

“representatividade” e “gastos públicos”. Por primeiro, serão feitos breves comentários 

sobre o que consiste a representação política, que na atualidade é traço característico 

do regime democrático, conforme apresenta Dias (2008, p. 177), e acerca do 

orçamento público, que se trata da peça na qual devem estar previstas todas as 

despesas realizadas pelo Estado.  

 
2.1  Representação política 
 

A representação política está diretamente ligada à democracia moderna e é 

fundamental para legitimação dos atuais sistemas democráticos. (DIAS, 2008, p. 177). 

Nesse sentido, a palavra democracia origina-se dos termos gregos demos e kratos, 

os quais significam, respectivamente, povo e poder. (JAPIUSSÚ; MARCONDES, 

2008, p. 67). Assim, democracia aponta para o “governo do povo”, tendo sido utilizada 

pela primeira vez por Heródoto, famoso historiador grego. (OUTHWAITE; 

BOTTOMORE, 1996, p. 179). 

Ao contrário do regime democrático adotado na atualidade, a democracia grega 

caracterizava-se por ser exercida de forma direta.  Nesse modelo, conhecido como 

democracia direta e que tem como paradigma a cidade de Atenas, nos idos do V e IV 

a. C., os cidadãos tomavam eles mesmos as decisões governamentais, conforme 

Gomes (2018, p. 64). 

 Em outras palavras, na democracia grega, o governo era exercido efetivamente 

pelos cidadãos. Nesse sentido, deve-se observar que o número de pessoas que 

viviam em uma cidade grega (polis) era muito menor do que o existente hoje na 

atualidade nos Estados modernos. No caso de Atenas, por exemplo, havia cerca de 

30, 40 mil cidadãos (OUTHWAITE; BOTTOMORE, 1996, p. 180), os quais 

representavam menos do que 10% da população da cidade (GOMES, 2018, p. 64). 
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Além de, em números totais, a população das cidades-estados gregas ser bem 

inferior à dos Estados nacionais da atualidade, há que se observar que os cidadãos 

livres eram a única classe que detinha direitos políticos. As outras duas classes, quais 

sejam, (i) a dos comerciantes e artesãos (ii) e a dos escravos e mulheres, embora 

constituíssem a maior parte da população, não podiam participar da vida pública e das 

decisões da cidade. (GOMES, 2018, p. 64).  

Na perspectiva de José Jairo Gomes (2018, p. 64), caso tivesse sido adotado 

o sufrágio universal, como ocorre hoje nas democracias modernas, a democracia 

direta também não seria viável em Atenas. Destarte: “(...) O aumento no tamanho e 

na complexidade dos estados, portanto, significou que no mundo moderno a 

democracia tem de ser indireta. (...)”(OUTHWAITE; BOTTOMORE, 1996, p. 180). No 

caso do Brasil, por exemplo, foram considerados aptos a votar, nas eleições de 2018, 

147.306.275 (cento e quarenta e sete milhões, trezentos e seis mil, duzentos e setenta 

e cinco) pessoas, o que, por si só, demonstra impossibilidade, acima destacada, da 

democracia direta. (BRASIL, 2018). 

Acerca da democracia indireta, impende observar ser ela representativa, 

conforme a posição de Japiussú e Marcondes (2008, p. 180), o que significa que 

caberá aos representantes eleitos tomar as decisões de governo em nome e 

presumidamente no interesse do povo (FERREIRA FILHO, 2015, p. 113). No entanto, 

a representação política é anterior a democracia moderna (FERREIRA FILHO, 2015, 

p. 113). Para o cientista político Reinaldo Dias, a origem do princípio representativo 

encontra-se nas assembleias estamentais, conforme se extrai do excerto abaixo: 
 

Durante a Idade Média, na Europa, surgem assembleias estamentais que 
introduzem o princípio representativo. Essas assembleias eram consultivas e 
incorporavam novas categorias sociais, principalmente de origem urbana, e 
que eram representadas por delegados de setores privilegiados das cidades. 
O representante representava junto ao rei, a cidade ou o estamento que o 
designava e estes eram os limites de sua representação, quer do ponto de 
vista territorial como social. (DIAS,  2015, p. 177). 

 

Ao tratar da representação nas assembleias medievais, Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho (2015, p. 114) afirma que eles eram apenas “porta-vozes das 

comunidades que os designavam”.  Ao passo que, na representação moderna, os 

representantes têm autonomia para tomar decisões, não estando condicionados a 

compromissos ou limitações impostas pelos representados. (DIAS, 2008, p. 177). 
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Outro modelo a ser destacado, é a democracia semidireta, que, conquanto 

também se caracterize por ser representativa, é considerada direta em alguns 

aspectos por ser facultado ao povo participar de forma imediata em situações 

específicas. (FERREIRA FILHO, 2015, p. 125). Nesse caso, a participação direta pode 

se dar por meio de plebiscitos, de referendos e de projetos de iniciativa popular. 

A este respeito, cabe observar que o Brasil optou pela democracia 

semidireta, conforme se extrai do parágrafo único, do art. 1º da Constituição Federal: 

“Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição”. Conquanto existam formas de 

intervenção direta da população, como acima mencionado, a democracia semidireta 

também é essencialmente representativa. 

No Brasil, aqueles que exercem os poderes executivo e legislativo são 

escolhidos pelo povo de forma direta. Em relação ao executivo, são eleitos: prefeitos, 

governadores e presidente da República; no legislativo, a representação ocorre 

mediante a escolha de vereadores, de deputados estaduais, de deputados federais e 

de senadores. A fim de ilustrar a magnitude do processo eleitoral no Brasil, faz-se 

mister colacionar ao trabalho alguns dados disponibilizados pela Justiça Eleitoral em 

relação às eleições de 2018.  

A esse propósito, vale dizer que 26.670 pessoas concorreram a: (i) 1 vaga 

para Presidente da República; (ii) 27 vagas para Governador; (iii) 54 vagas para 

Senador; (iv) 513 vagas para Deputado Federal; (v) 1059 vagas entre deputados 

estaduais e distritais. Desse modo, nestas últimas eleições, realizadas em 2018, um 

universo de 147.306.275 pessoas teve a oportunidade de eleger 26.670 novos 

representantes. (BRASIL, 2018). 

Considerando que se buscará observar o diálogo da “representatividade” e 

dos “gastos públicos” no exercício atividade parlamentar e, mais especificamente, na 

propositura de emendas orçamentárias individuais, mostra-se necessário, de forma 

sucinta, mencionar quais são atribuições conferidas ao Poder Legislativo. As 

competências a ele atribuídas, a luz das lições de Ana Paula de Barcellos (2018, p. 

293-6), subdividem-se em: (i) normativas, isto é, aquelas relacionadas à elaboração 

de normas; (ii) e de controle e fiscalização, nas quais se concentram as demais 

atividades exercidas pelos parlamentares. Desse modo, em síntese, cabe aos 
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parlamentares, na qualidade de representantes do povo, o exercício de duas funções 

típicas: legislar e fiscalizar. 

Quanto a isto, note-se que, conquanto o Poder Legislativo tenha 

recuperado suas prerrogativas com a redemocratização, estando imune aos riscos de 

cassação e de recesso parlamentar impostos na época da Ditadura Militar, a sua 

relevância no aspecto legislativo continua reduzida. A corroborar este argumento, 

pode-se destacar que grande parte de leis importantes têm decorrido de medidas 

provisórias ou de projetos enviados por meio de mensagens do Executivo. 

(BARROSO, 2017, p. 518) 

Argelina Figueiredo e Fernando Limongi (2017) aduzem, nesse sentido, 

que o Poder Executivo é o principal legislador. No entanto, ressalvam que o Legislativo 

não foi excluído da produção de Leis, mas tem assumido outros papéis, sendo a 

propositura de Emendas a forma “mais direta e palpável”. 

Por outro lado, tem ganhado destaque na atuação do Poder Legislativo a 

fiscalização dos atos do Poder Público, em especial, da administração. (BARCELLOS, 

2018, p. 293-6). Dois mecanismos de controle utilizados pelo Poder Legislativo são, 

por exemplo, as Comissões Parlamentares De Inquérito e o Tribunal de Contas. 

Além das funções acima destacadas, a busca pela obtenção de verbas 

para municípios e estados também tem se apresentado, ao menos informalmente, 

como uma atribuição da atividade parlamentar. Em outras palavras, não é incomum 

que entre as principais as bandeiras defendidas na campanha pelos parlamentares 

esteja a promessa de trazer recursos para suas bases eleitorais. E que, por 

conseguinte, a atuação parlamentar seja avaliada justamente pela capacidade de 

trazer recursos os locais com os quais se comprometeu. A fim de elucidar este outro 

aspecto da atividade parlamentar, mostra-se oportuno trazer à baila as conclusões de 

Marcos Otávio Bezerra, após uma cuidadosa análise do tema:  

 
(...) Evidência nesse sentido é a crença partilhada por diferentes agentes de 
que constitui um “dever” do parlamentar obter os recursos para as localidades 
que representam. Trata-se de uma expectativa associada à própria atividade 
parlamentar, isto é, relativa ao cargo e suas atribuições. Nesse sentido, a 
capacidade do parlamentar de assegurar esses recursos opera, inclusive, 
como um critério de avaliação de sua eficácia e poder. Dito de outro modo, o 
poder do parlamentar estaria fundado no reconhecimento pelas lideranças e 
população de sua capacidade e força para atuar em um outro plano de 
relações e assegurar certos benefícios e favores para as localidades e seus 
habitantes. (BEZERRA, 2001, p. 204-5). 
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A descrição panorâmica das funções do Poder Legislativo, feita acima, tem 

o objetivo de esclarecer para qual finalidade os parlamentares são eleitos, isto é, qual 

o papel deles como representantes da população. E, nessa esteira, o sistema político 

em geral não tem sido aprovado pelo povo brasileiro. Inclusive, de acordo com 

pesquisa divulgada, pelo Instituto Datafolha (2018), 67% dos entrevistados 

declararam não confiar no Congresso Nacional, o maior índice já registrado pela série 

histórica.  

O Ministro Luís Roberto Barroso, ao desenvolver uma análise das 

instituições no Brasil, também identifica na sociedade, em relação ao Congresso 

Nacional, um sentimento de falta de representatividade: 

 
Uma grave crise no sistema representativo compromete a legitimidade 
democrática das instituições legislativas. Nesse cenário, não é possível negar 
a falta de sintonia entre a sociedade civil e os órgãos de representação 
popular, em decorrência de um modelo político que deixou de servir 
adequadamente ao país. Por essa razão, tornou-se imprescindível a 
realização de uma Reforma Política, já de há muito adiada, capaz de fomentar 
a legitimidade democrática, a governabilidade e as virtudes republicanas. 
(BARROSO, 2017, 521) 
 

2.2. Orçamento público 
 

Após essas considerações sobre a representação política, faz-se mister 

aprofundar a discussão sobre os gastos públicos. Tendo em vista a grave crise 

econômica enfrentada pelo país nos últimos anos, não é novidade o fato de que, 

desde 2014, as contas públicas vêm fechando deficitárias.  

Nos últimos anos, o déficit, em bilhões de reais, foi o seguinte: 17,2, em 2014; 

115,6, em 2015; 161,2, em 2016; e 124,4, em 2017 (MARTELLO, 2018). Tal panorama 

aponta para a necessidade de uma maior austeridade nos gastos públicos e em uma 

reorganização das contas. 

Um agravante ao quadro acima descrito é o grande número de despesas 

obrigatórias e a crescente rigidez do orçamento, os quais limitam a margem de 

discricionariedade do Poder Público. Neste passo, diante da escassez de recursos, 

mostra-se essencial que os gastos sejam realizados de forma racional e alinhada às 

necessidades da população.  

Em relação aos gastos públicos, impende observar que eles integram a 

atividade financeira do Estado, a qual consiste no “obter e gastar”, isto é, ao “(...) 
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conjunto de ações que o Estado desempenha visando à obtenção de recursos para 

seu sustento e a respectiva realização de gastos para a execução de necessidades 

públicas”. (PISCITELLI, 2018, p. 25). Considerando o panorama acima delineado, o 

Estado está diante de um desequilíbrio na sua atividade financeira, porquanto as 

despesas têm excedido a sua capacidade de “obter” recursos.  

Neste cenário, há que se destacar a importância do orçamento público, pois é 

na peça orçamentária que são previstas as despesas, a partir do quanto se espera 

arrecadar. Por esta razão, a seguir, este artigo procurará, em linhas gerais, trazer 

informações substanciais sobre o orçamento a fim de facilitar a compreensão da 

relação entre “representatividade” e “gastos públicos”, bem como do instituto das 

emendas parlamentares individuais ao orçamento.  

De início, vale a pena buscar uma definição para a palavra “orçamento”, a qual 

consiste em um termo do direito financeiro e que, de acordo com o dicionário jurídico, 

vem do latim orsa (plano) e significa: “ato ou efeito de avaliar, calcular, estimar em 

matéria financeira”. SIDOU (2016, p. 436). Ou ainda: “previsão organizada de uma 

despesa ou de receita e despesa”. (HORCAIO, 2017, p. 663). 

Na língua inglesa, o termo para orçamento é budget e remonta às visitas do 

Chanceler do Erário (Ministro da Fazenda) ao Parlamento Inglês para apresentar um 

plano de receitas e despesa, o qual era levado por ele ao local em uma maleta de 

couro, nos idos do século XIX. (OLIVEIRA, 2015, p. 575). Assim, o significado original 

de budget era pequena bolsa de couro, visto que era ali que estavam os papéis que 

apresentavam as receitas e despesas que o Chanceler do Erário vinha submeter à 

apreciação do Parlamento. (GONTIJO, 2004). Com o passar do tempo, o termo 

ganhou o significado de “bolsa de dinheiro” ou “bolsa pública” até, na atualidade, 

passar a indicar o orçamento em si. (CREPALDI, 2013, p. 17). 

Partindo da retomada do significado e da origem do termo orçamento, impende 

passar à análise do orçamento público à luz do ordenamento jurídico brasileiro. Como 

acima destacado, há que se observar que ele cumpre dupla finalidade, qual seja: 

estimar as receitas públicas e autorizar a realização de despesas.  

De um lado, por meio do orçamento público, os entes federativos indicam o 

quanto esperam arrecadar, ou seja, o montante de recursos públicos que se acredita 

que estarão disponíveis para utilização do Poder Público. Por outro, o orçamento 

também é o instrumento pelo qual se autoriza o ente federativo a utilizar esses 
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recursos, efetuando, nesse sentido, a sua distribuição entre as diferentes áreas de 

atuação do Estado. 

No entanto, como adverte Eduardo Mendonça (2010, p. 20), o orçamento não 

é um “mero documento de lançamentos contábeis”. Embora possa ser compreendido 

como um “instrumento de distribuição dos recursos públicos disponíveis”, a alocação 

do dinheiro público deve ser feita em consonância com um planejamento orientado 

pelas necessidades coletivas. Em outras palavras, conquanto o orçamento estime, 

delimite e autorize as receitas e os gastos públicos, ele não é um fim em si mesmo. 

Ao contrário, até mesmo em razão em do sistema orçamentário previsto na 

Constituição Federal de 1988, o orçamento público no Brasil tornou-se um 

instrumento, dos entes federativos, para o planejamento da ação governamental tendo 

em vista as demandas da população. 

A fim de concatenar as ideias acima expostas, mostra-se oportuno transcrever 

o conceito de orçamento público, de Silvio Aparecido Crepaldi, o qual foi desenvolvido 

à luz das lições de Aliomar Baleeiro: 

 
O orçamento pode ser definido como um instrumento de planejamento da 
ação governamental composto do ato pelo qual o Poder Legislativo prevê e 
autoriza ao Poder Executivo, por certo período e em pormenor, efetivar as 
despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins, 
adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a 
arrecadação das receitas já criadas em leis, segundo Baleeiro. Assim, trata-
se de um “documento” em que se localiza a previsão de despesas e de 
receitas para um período determinado. (CREPALDI, 2013, p. 19). 
 

Ao discorrer sobre o orçamento público, a Constituição Federal, nos artigos 165 

e seguintes, estruturou o sistema orçamentário brasileiro em três leis principais, a 

saber, o Plano Plurianual (PPA), que tem vigência pelo período de quatro anos, e a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), que são 

anuais. As três leis, registre-se, são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, 

conforme prevê o art. 165, caput, da CF/88, e não podem ser apresentadas por meio 

de medidas provisórias, nos termos do art. 62, o § 1º, inciso I, alínea d. 

Aprofundando-se nessa análise, é possível afirmar que, conquanto as três leis 

orçamentárias sejam de mesma hierarquia - leis ordinárias - a forma como o sistema 

orçamentário se organiza leva à conclusão da existência de vínculo de subordinação 

entre elas. Afinal, sem a pretensão de esgotar o assunto, o PPA condiciona a 
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elaboração da LDO, a qual, no que lhe concerne, orienta a elaboração da LOA, 

garantindo, desse modo, a coesão do sistema. (CONTI, 2013, p. 327-8). 

Destarte, a fim de elucidar a harmonia do sistema orçamentário brasileiro ora 

delineado, cumpre ressaltar que: “(...)No PPA prepondera a função de planejamento; 

na LDO, a função estratégica; e na LOA, a função executiva. Na inter-relação entre 

elas estrutura-se o planejamento financeiro governamental”. (CARVALHO, 2016, p. 

8). 

Tendo em vista estas considerações sobre o sistema orçamentário brasileiro, 

que é composto pelas três leis acima mencionadas, deve-se esclarecer que a LOA é 

a peça na qual há efetivamente a previsão de receitas e despesas, razão pela qual, 

inclusive, pode ser compreendida como o orçamento no sentido mais restrito do termo. 

Por fim, deve-se reiterar que é no orçamento púbico que se define (i) o 

montante de recursos públicos que serão destinados aos diferentes setores da 

sociedade, (ii) quais necessidades destes grupos serão atendidas (iii) e em qual 

extensão isto se dará. (MENDONÇA, 2010, p. 245). 

 
2.3. O exercício da representação política, no que se refere ao Legislativo, na 

definição dos gastos públicos 
 

Feitas estas considerações de cunho teórico sobre a representação política e 

acerca do orçamento público, faz-se mister aprofundar as considerações no que tange 

à relação existente entre eles e, por conseguinte, da questão da “representatividade” 

Vs. “gastos públicos”. 

Inicialmente, deve-se recordar que, nos termos do art. 48, inciso II, da 

Constituição Federal, cabe ao Poder Legislativo dispor sobre a matéria orçamentária. 

Assim, conquanto as três leis orçamentárias sejam de iniciativa do Poder Executivo, 

elas deverão ser submetidas à apreciação do Poder Legislativo, a quem caberá a 

promoção de um amplo debate, devendo estar atento às demandas da população. 

Desse modo, para que os gastos públicos ocorram, faz-se mister que eles 

sejam autorizados por lei, após a deliberação feita no âmbito do Poder Legislativo. 

Sem se aprofundar demasiadamente nessa questão, em síntese, a despesa, para ser 

executada, deve estar prevista Lei Orçamentária Anual ou, na sua falta, pode ocorrer 

por meio da realização de operações de crédito ou da abertura créditos adicionais, as 
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quais também, para se efetivar, carecem  já ter sido autorizadas na própria LOA ou 

em lei posterior. 

Tal panorama evidencia a importância, para as finanças públicas, do princípio 

da legalidade, o qual é considerado pela doutrina um dos princípios específicos do 

direito financeiro e corolário do Estado Democrático de Direito. (PISCITELLI, 2018, p. 

30). Como consequência da necessidade dos gastos públicos estarem amparados 

pela lei, entre as atribuições do Poder Legislativo, ganha especial destaque as 

discussões concernentes à elaboração e à aprovação do orçamento.  

E, neste aspecto, deve restar claro que a prerrogativa do Poder Legislativo não 

se limita a mera aprovação ou não do orçamento público. Na medida em que o 

orçamento, cada vez mais, torna-se um instrumento de planejamento da atividade 

estatal, espera-se que o Legislativo, por reunir a representação de diferentes grupos, 

influa na alocação dos recursos públicos. (MENDONÇA, 2010, p. 286). Em suma, na 

qualidade de representantes do povo, cabe aos parlamentares deliberar sobre os 

gastos públicos, devendo agir em nome e no interesse da população.  

Quanto a isso, há que se observar que parte da solução para as inúmeras 

demandas trazidas pela sociedade nos últimos por meio da realização de grandes 

manifestações, passa por uma melhor utilização dos recursos públicos, mais 

conectada com as demandas populares. Nesta perspectiva, é que a 

“representatividade” dialoga com os “gastos públicos”. 

Diante desse cenário, despontam as emendas parlamentares individuais ao 

orçamento que, no que se refere à matéria orçamentária, consistem em uma das 

formas que os parlamentares têm de influir na alocação dos recursos públicos. 

Inclusive, de acordo com estudo feito pela Consultoria de Orçamento e 

Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados: 

 
Praticamente todos os gabinetes de deputados consideram a apresentação 
e a execução de emendas individuais como sendo uma atividade política 
importante para o mandato parlamentar, sendo que para mais da metade, 
esta é também a atividade política mais relevante (...) (GREGGIANIN, 2014, 
p. 7). 
 

3. O ORÇAMENTO PÚBLICO E AS EMENDAS PARLAMENTARES 
 

Demonstrada a relação existente entre “representatividade” e “gastos públicos”, 

deve-se examinar de que forma as emendas parlamentares se inserem no processo 
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orçamentário. Para isso, por primeiro, será preciso retomar, do ponto de vista histórico, 

a evolução do controle político exercido pelo Legislativo na atividade financeira estatal.  

 

3.1. O orçamento público como forma de controle político 
 

Originalmente, o exercício do controle político do Poder Legislativo sobre a 

atividade financeira do Estado centrava-se na imposição de limitações ao surgimento 

ou ao aumento de tributos sem o seu consentimento.  

A fim de exemplificar o argumento acima, deve-se recordar o disposto no art. 

12 da Magna Carta, o qual é considerado o embrião do orçamento público na 

Inglaterra. Este documento impunha que, para instituição de tributos, seria necessária 

a anuência do Common Council (Conselho Comum) (GIACOMONI, 2016, p. 31), o 

qual era uma espécie de “Parlamento” da época e reunia barões e representantes do 

clero (CREPALDI, 2013, p. 141). A seguir, a transcrição do art. 12 da Magna Carta, 

conforme Giacomoni, (2016, p. 31): 

 
Nenhum tributo ou auxílio será instituído no Reino, senão pelo seu conselho 
comum, exceto com o fim de resgatar a pessoa do Rei, fazer seu primogênito 
cavaleiro e casar sua filha mais velha uma vez, e os auxílios para esse fim 
serão razoáveis em seu montante.  
 

Com o passar do tempo, o controle político se ampliou, passando o Legislativo 

a ter a prerrogativa de aprovar as receitas e despesas do Estado, e não apenas a 

instituição de novos tributos. 

Tornando a analisar a questão sob uma perspectiva histórica, nota-se que, na 

Inglaterra, o controle político exercido sobre a atividade financeira do Estado foi se 

aprimorando com o Bill of Rights, de 1689. Por meio dele, tornou-se mais claro o 

disposto no art. 12 da Magna Carta e se estabeleceu a separação das finanças do 

Estado e da Coroa, tendo passado existir a necessidade de elas serem organizadas 

e, posteriormente, aprovadas pelo Parlamento. 

A Lei do Fundo Consolidado, de 1787, também contribuiu para organização das 

finanças públicas, porquanto forneceu as condições necessárias para que, a partir de 

1802, passasse a ser publicado um relatório anual de finanças. 

E, nesta toada, James Giacomoni aduz que, para Jesse Burkhead, o início do 

orçamento “plenamente desenvolvido” na Grã-Bretanha deu-se, a partir de 1822, 
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ocasião na qual o Chanceler do Erário (Ministro da Fazenda) passou a ir ao 

Parlamento fazer a exposição das receitas e despesas previstas para o próximo 

exercício financeiro. (GIACOMONI, 2016, p. 33). Registre-se que, como já exposto 

nesse artigo, daqui se originou o termo inglês para orçamento. 

Diante do panorama ora delineado, cumpre observar que, de início, a análise 

do Poder Legislativo sobre os gastos públicos era orientada pelo dever de evitar 

despesas desnecessárias, isto é, fiscalizar o uso do dinheiro público pelo Poder 

Executivo, tendo como alicerce a ideia de que, na qualidade de representantes dos 

contribuintes, deveriam evitar a consecução de medidas perdulárias aptas a ensejar 

o aumento de tributos. (CARVALHO, 2016, p. 70). 

No entanto, na atual conjuntura, o papel desempenhado pelo Legislativo vai 

além, tendo sido conferida a ele a possibilidade de exercer influência na alocação dos 

recursos públicos, e não apenas aprovar ou rejeitar a proposta apresentada pelo 

Executivo. (MENDONÇA, 2010, p. 286). Neste cenário, é que se inserem as emendar 

parlamentares individuais ao orçamento.  

 
3.2. As emendas orçamentárias e a Constituição Federal de 1988 
 

No Brasil, atualmente, a Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a 

possibilidade da realização de emendas parlamentares ao orçamento, conforme se 

observa em seu art. 166. 

Eduardo Mendonça (2010, p. 286-7), ao tratar do papel do Poder Legislativo na 

elaboração do Orçamento Público, aduz que é na lei orçamentária que são definidas 

as políticas públicas a serem desenvolvidas pelo Estado no decorrer do exercício 

financeiro. E que, nesse contexto, as decisões fundamentais tomadas na lei 

orçamentária, se concentradas unicamente na esfera do Executivo, a ele concederiam 

“poder demais”, outorgando-lhe “feições imperiais”. 

E, justamente, com a finalidade de elidir este quadro, a Constituição Federal 

ampliou as prerrogativas do Legislativo na deliberação do orçamento. Assim, em 

suma, além da expressa possibilidade de serem feitas emendas ao orçamento pelos 

parlamentares, um papel mais efetivo do Legislativo na deliberação do orçamento está 

respaldada em diversos princípios constitucionais, como o da legalidade, o da 

separação dos poderes, o democrático e o republicano. (MENDONÇA, 2010, p. 286). 
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A fim de se demonstrar o quão importante foi o advento da Constituição Federal 

de 1988 para uma maior liberdade no exercício do controle político, deve-se recordar 

que, em razão de orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, prevalecia 

o entendimento de que as emendas aos projetos somente poderiam ser feitas por 

aquele que tinha o poder de iniciativa. (BARROSO; MENDONÇA, 2013, p. 243). E, 

neste contexto, como o poder de iniciativa para apresentação da proposta 

orçamentária, historicamente, coube ao Chefe do Poder Executivo, o Poder 

Legislativo não tinha facultada a ele a possibilidade de apresentar emendas 

orçamentárias. 

No mesmo sentido, James Giacomoni (2016, p. 287) preleciona que, em que 

pese a Constituição de 1946 não contivesse vedação à realização de emendas 

parlamentares ao orçamento, o entendimento esposado pela doutrina da época era 

pela impossibilidade de emendas substanciais ao projeto da lei orçamentária. Neste 

interim, em 1964, adveio a Lei nº 4.320, a qual trouxe limitações substanciais à 

promoção de emendas orçamentárias, consagrando o entendimento doutrinário. 

Com o advento da Constituição Federal de 1967, o quadro passou a mudar, ao 

menos em tese, visto que a Lei Maior trouxe previsão expressa da possibilidade de 

emendas aos projetos de competência exclusiva do Presidente da República, 

ressalvando, no entanto, que elas não poderiam levar a um aumento das despesas 

previstas. (BARROSO; MENDONÇA,  2013, p. 243-6). Todavia, as restrições 

impostas à realização de emendas parlamentares ao orçamento não se limitavam a 

essa, sendo tão drásticas ao ponto de praticamente inviabilizá-las, e, por conseguinte, 

continuarem limitando o controle político exercido pelo Legislativo a aprovar ou não a 

lei orçamentária na sua totalidade. (BARROSO; MENDONÇA, 2013, p. 243-6). 

Nesse sentido, o art. 67 da Constituição de Federal 1967, o qual, além da 

proibição de aumento da despesa global do prevista para o projeto, vedava que as 

emendas orçamentárias resultassem no aumento ou na diminuição das dotações 

específicas, bem como a redefinição de sua destinação, isto é, de sua natureza ou 

finalidade. (BARROSO; MENDONÇA,  2013, p. 243-6). Ao comentar as inúmeras 

restrições previstas nesse artigo, James Giacomoni afirma que: 

 
Não foram poucos os que se debruçaram sobre esse dispositivo, buscando 
encontrar caminhos que contornassem as restrições e possibilitassem a ação 
parlamentar na elaboração orçamentária por meio de emendas. Os esforços 
foram em geral infrutíferos e as emendas possíveis de terem curso eram 
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apenas as de ordem formal ou as que corrigiam erros e defeitos da proposta 
do Poder Executivo”. (GIACOMONI, 2016, p. 288). 
 
 

Conforme se verá mais adiante, o quadro foi significativamente transformado 

com o advento da Constituição Federal de 1988, a qual reduziu substancialmente as 

mencionadas limitações disposta na Constituição anterior, aumentando, 

consequentemente, o protagonismo do Poder Legislativo na deliberação do 

orçamento.   

Desse modo, rompendo com o sistema anterior, a CF/88 dá maior liberdade 

aos parlamentares para propositura de Emendas, no entanto, sem deixar de impor 

limites. 

Não obstante, conforme se extrai do § 3º, do art. 166, da CF/88, a Constituição 

estabelece uma série de requisitos específicos para aprovação das emendas 

parlamentares à Lei Orçamentária Anual, dentre eles, que elas sejam compatíveis 

com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta disposição tem 

como um de seus objetivos garantir a coesão do sistema orçamentário, ressaltando a 

importância do planejamento na utilização dos gastos públicos.  

Ademais, as emendas devem indicar a origem dos recursos necessários para 

sua concretização, bem como estar relacionadas (i) à correção de erros ou omissões, 

(ii) ou, então, aos dispositivos contidos no projeto da lei orçamentária.  

No que se refere à indicação de recursos necessários, como regra, somente 

são admitidos os provenientes de anulação de despesa, não sendo passíveis de 

anulação, nesse caso, as que incidam em: (i) “dotações para pessoal e seus 

encargos”; (ii) “serviços da dívida”; (iii) e “transferências tributárias constitucionais para 

Estados, Municípios e Distrito Federal”, conforme prevê o Art. 166, § 3º da CF/88.  

Quanto à necessidade de as emendas terem relação com dispositivos da LOA 

ou serem para efetuar correções de erros ou omissões do projeto, a melhor 

interpretação desta limitação é no sentido de que o constituinte procurou resguardar 

a pertinência temática das emendas com a matéria orçamentária, evitando as 

denominadas “caudas orçamentárias”. (MENDONÇA, 2010, p. 39-40). 

A título de observação, cabe ressaltar que estas não são as únicas limitações 

impostas para apresentação de emendas parlamentares, porquanto também podem 

sofrer restrições decorrentes de normas internas das Casas Legislativas, como ocorre 

no Congresso Nacional em razão da Resolução nº 1º/2006.  
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Embora, a fim de não se afastar do objetivo deste trabalho, não se passe a 

analisar individualmente cada uma destas limitações, cabe ressaltar que elas retiram 

do Congresso Nacional, tanto no plano individual quanto na esfera das comissões e 

das bancadas estaduais, a possibilidade de participar dos “juízos políticos 

verdadeiramente básicos”, isto é, de como, no aspecto macro, os recurso públicos 

serão distribuídos. (MENDONÇA, 2010, p. 50). Assim, em síntese, as discussões em 

torno da lei orçamentária tornaram-se bastante setorizadas e com forte restrição a 

modificações estruturais. (MENDONÇA, 2010, p. 50-1). 

Na perspectiva de Eduardo Mendonça (2015), jurista constitucionalista que 

defende uma maior participação do Poder Legislativo nas decisões orçamentárias, a 

Resolução 1º/2006 compromete justamente o papel que caberia ao Congresso 

Nacional, qual seja, “analisar e influenciar as escolhas macro escolhas 

orçamentárias”. E, neste raciocínio, em contrapartida, habilita os parlamentares a 

influir em decisões específicas, para as quais, no seu entender, estaria menos 

vocacionado.  

Em grande medida, esse tem sido o custo de um processo de “moralização” 

das discussões do orçamento no âmbito do Congresso Nacional. Sobre o assunto, é 

preciso recordar que as limitações impostas por resoluções internas vieram após 

graves denúncias de corrupção que originaram a CPI do Orçamento, em 1993 

(FIGUEIREDO; LIMONGI, 2002, 316). 

 
3.3. As emendas parlamentares individuais ao orçamento 
 

Após o exame das limitações às emendas, faz-se mister ressaltar que existem 

três tipos de emendas parlamentares, quais sejam, ao texto, à receita e à despesa. 

Neste passo, as emendas parlamentares (i) ao texto correspondem àquelas que 

promovem a alteração da proposta no próprio texto ou nos quadros e tabelas do 

projeto de lei; (ii) à receita consistem nas que revisam as estimativas de receita; (iii) e 

à despesa - tipo de emenda mais pertinente ao tema do presente trabalho - são 

aquelas em que se “(...) acresce valor às dotações do projeto de lei; inclui novas 

programações e respectivas dotações; e cancela dotações do projeto de lei 

orçamentária.”. (GIACOMONI, 2016, p. 299). 
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Tomando como base a Resolução nº 1/2006 do Congresso Nacional, as 

emendas à despesa, se analisadas pelo critério da autoria, podem ser: a) de relatoria, 

isto é, podem ser apresentados pelo relator geral da comissão mista de orçamento ou 

pelos relatores setoriais; b) de comissão, ou seja, são as propostas pelas comissões 

permanentes temáticas do Congresso; c) de bancadas estaduais; d) e individuais, as 

quais são propostas individualmente pelos próprios parlamentares e, em síntese, 

consistem na propositura da “alocação de um conjunto pré-determinado de recursos”. 

(MENDONÇA, 2010, p. 49-57). 

Aprofundando-se no estudo das emendas parlamentares individuais, deve-se 

ter claro que: “(...) tais emendas se apropriam de um montante pré-determinado de 

recursos, por meio do reconhecimento, a cada parlamentar, de uma quota de recursos 

para alocação (...)”. (MENDONÇA, 2010, p. 299). Nesse sentido, a Constituição 

Federal estabelece, no plano federal, que esse “montante pré-determinado”, isto é, o 

total destinado às emendas parlamentares individuais tem como limite 1,2% da receita 

corrente líquida (RCL) prevista no projeto da Lei Orçamentária Anual encaminhado 

pelo Executivo, conforme estabelece o Art. 166, § 9º da CF/88. Não obstante, metade 

destes 1,2% da RCL deve ser alocada em ações e serviços de saúde, nos termos do 

Art. 166, § 9º, CF/88. 

Sendo assim, no plano federal, o montante destinado as emendas individuais 

será o equivalente a 1,2% da receita líquida corrente prevista no projeto da LOA. Este 

valor, então, é dividido igualmente entre deputados e senadores a fim de eles que 

possam apresentar propostas de alocação desses recursos. Valendo-se de números 

da LOA de 2018, o montante total destinado às emendas individuais foi de 8,8 bilhões 

de reais. Ao se dividir essa quantia entre os congressistas, nota-se que se facultou a 

eles a possibilidade de indicar individualmente a destinação de 14,8 milhões de reais, 

que poderão ser distribuídos em até 25 emendas.   

Interessante observar que as emendas individuais são denominadas emendas 

de apropriação, isto é, propõem o acréscimo ou a inclusão de dotações, indicando 

como fonte desses recursos “(...) um universo de verbas pré-determinado, constituído 

pela reserva de recursos e pelo cancelamento de dotações definidas no parecer 

preliminar”. (MENDONÇA, 2010, p. 299). Nos termos do art. 56 da Resolução nº 

1/2006 do Congresso Nacional, “a reserva de recursos é formada por recursos 

provenientes da reserva de contingência, da reestimativa de receitas e de previsão no 
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parecer preliminar, elaborado no âmbito da Comissão Mista de Orçamento por seu 

relator-geral”. 

Essa classificação leva em conta o objeto da despesa e abriga ainda outras 

duas categorias de emendas: (i) as de cancelamento, que propõem tão somente a 

redução de dotações previstas na LOA; (ii) e as de remanejamento, as quais propõem 

o acréscimo ou a inclusão de dotações na LOA e, concomitantemente, indicam a 

anulação de dotações equivalentes, não se aplicando à reserva de contingência.  

Desse modo, as emendas individuais são denominadas como emendas 

apropriação porquanto os parlamentares não decidem, individualmente, de onde 

sairão os recursos a que caberá a eles a possibilidade de indicar. Como já se 

destacou, é atribuído a eles tão somente propor a destinação de valor pré-

determinado. Ademais, um aspecto importante a ser destacado é que, pelo fato dos 

recursos destinados às emendas individuais, ao menos no aspecto formal, estarem 

garantidos, a aprovação dessas emendas é praticamente automática. (CAMBRAIA, 

2011). Nesse sentido, também afirmam Argelina Figueiredo e Fernando Limongi: 

 
Cada um tem seu quinhão assegurado de antemão e não precisa dos votos 
dos demais para ter seus interesses atendidos. A norma adotada é a do 
universalismo, garantido por força dos preceitos estabelecidos pelo parecer 
preliminar elaborado pelo relator geral. (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2005, p. 
743). 

 

Retomando o exposto até agora, as emendas parlamentares individuais 

correspondem a uma dentre as variadas espécies de emendas orçamentárias, nas 

quais cada parlamentar pode propor individualmente a alocação de um determinado 

montante de recursos, divididos em até 25 emendas. Quanto à destinação desses 

recursos, Eduardo Mendonça aduz:  
 

(...) Como regra quase universal, os parlamentares destinam suas emendas 
para projetos pontuais nos respectivos Estados de origem: de fomento a 
produtores locais à construção de centros comunitários, passando por todo o 
tipo de pequena ou média benfeitoria que se possa imaginar. (...). 
(MENDONÇA, 2015). 

 

Desse modo, pode um parlamentar, por meio de uma emenda orçamentária 

individual, destinar uma quantia X a um Munícipio brasileiro para compra de uma 

ambulância. Ou ainda, prever no orçamento um valor Y a ser repassado para um 

pequeno Município efetuar a reforma de uma escola.  
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Até aqui, procurou-se apontar a localização das emendas parlamentares 

individuais no sistema orçamentário brasileiro, apontando-o como instrumento 

importante na participação do Poder Legislativo na elaboração do orçamento. A 

seguir, o instituto será examinado, a partir da perspectiva da “representatividade” e 

dos “gastos públicos”.     

 

4. ANÁLISE DO INSTITUTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS 
A LUZ DA QUESTÃO DA “REPRESENTATIVADE” VS. “GASTOS 
PÚBLICOS 

 
As emendas parlamentares individuais, conforme exposto no decorrer deste 

artigo, encontram o seu fundamento na Constituição Federal e apresentam-se como 

uma das atribuições da atividade parlamentar, no âmbito das discussões 

concernentes ao orçamento público. Sendo assim, não há como associá-las 

diretamente a uma prática ilícita. 

Infelizmente, em razão de inúmeros escândalos de corrupção, a atividade 

parlamentar como um todo restou comprometida, inclusive, a apresentação de 

emendas ao orçamento. Não se pode ignorar que importantes escândalos no âmbito 

do Congresso Nacional estiveram relacionados às emendas individuais, tais como os 

“Anões do Orçamento” e a “Operação Sanguessuga”.  

No entanto, como asseverou o Ministro Luís Roberto Barroso, em palestra na 

Universidade de Oxford, a corrupção no Brasil não é pontual ou decorrente de uma 

causa específica, mas, pelo contrário, é sistêmica. A seguir, o excerto em que o 

ministro Barroso examina a questão: 
 

Corrupção significa levar vantagem indevida para fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa. Ela se disseminou no Brasil em níveis espantosos, endêmicos. 
Não foram falhas pontuais, individuais. Foi um fenômeno generalizado e 
sistêmico. Tornou-se o modo natural de se fazerem negócios e de se fazer 
política no país. Onde você destampa tem coisa errada: Petrobras, Fundos 
de Pensão, Caixa Econômica Federal, BNDES. É impossível não sentir 
vergonha do que aconteceu. (BARROSO, 2015). 
 

Neste cenário, as resoluções internas do Congresso Nacional, embora sejam 

objeto de inúmeras críticas e não tenham conseguido eliminar as práticas ilícitas, têm 

procurado mitigar as possibilidades de mau uso das emendas individuais e organizá-

las de forma equitativa.  
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A corroborar o argumento acima, deve-se recordar que, nos anos posteriores 

ao advento da Constituição Federal de 1988, as emendas parlamentares se resumiam 

às individuais. (TOLLINI, 2008, p. 16). Não havia, além disso, limitações relativas aos 

valores e à quantidade de emendas que poderiam ser propostas. Em 1991, por 

exemplo, foram apresentadas 71.543 emendas parlamentares individuais, tendo 

18.944 sido aprovadas (TOLLINI, 2008, p. 16).  A fim de ter-se um parâmetro de 

comparação, em 2017, foram apresentadas 7.176, entre senadores e deputados. 

(BRASIL, 2018). 

A partir das resoluções internas, o Congresso Nacional criou as outras espécies 

de emendas parlamentares e impôs limitações às emendas individuais. Nesse 

contexto, destaca-se a Resolução n.º 2/95, fruto de discussões no âmbito da CPI do 

orçamento, após o escândalo dos “Anões do Orçamento”. 

Outro elemento a ser destacado é a aprovação do chamado orçamento 

impositivo, resultado da aprovação da Emenda Constitucional nº 85/2015, que 

promete, se não erradicar, reduzir significativamente o uso das emendas 

parlamentares como moeda de troca. Essa alteração na Constituição, entre outras 

disposições, passou a prever a obrigatoriedade da execução das emendas individuais, 

salvo na hipótese de não ser possível a sua execução em razão de impedimentos 

técnicos. 

De acordo com Joyce Luz (2017), que mesmo antes da aprovação do 

orçamento impositivo já considerava questionável o uso das emendas parlamentares 

como moeda de troca, na atualidade, um eventual acordo dos parlamentares com o 

governo apresenta-se de modo ainda mais instável. Nesse sentido, recorda que a 

legislação determina que todos os parlamentares deverão ter suas emendas 

executadas, independentemente de votarem com o governo ou não.  

Com o objetivo de fortalecer os seus argumentos, trouxe números 

concernentes à liberação de emendas após a análise, no âmbito da Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, da denúncia contra o 

presidente Michel Temer. Os números indicam que a média dos recursos 

empenhados para atender as emendas parlamentares dos que votaram contra a 

aprovação do relatório, que recomendava a rejeição da denúncia, foi superior à 

daqueles que votaram a favor. Os valores apresentados, relativos aos recursos 

empenhados até 19.07.2017, são os seguintes: R$ 6.800.049,30 é média dos votaram 
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contra o governo e R$ 6.024.894,51 é dos que estavam alinhados com o presidente 

Temer. Estes dados enfraquecem a argumentação de que as emendas individuais são 

utilizadas como moeda de troca entre o Executivo e o Legislativo. 

À visto desse panorama, há que se ressaltar, ao contrário do que o senso 

comum acredita, as emendas individuais, se utilizadas em conformidade com a 

Constituição e as leis, são um instrumento legítimo de atuação parlamentar e não um 

“dinheiro” destinado em benefício direto ao próprio parlamentar. A seguir, levando em 

consideração as mencionadas resoluções internas do Congresso Nacional e o 

orçamento impositivo, serão apresentados aspectos positivos e negativos das 

emendas individuais.  

 

4.1. As emendas individuais e a “representatividade” 
 

Por primeiro, mostra-se interessante indicar as duas principais correntes de 

análise das emendas parlamentares na esfera da ciência política. 

Em que pese ao fato de integrarem outra corrente, Argelina Figueiredo e 

Fernando Limongi (2002), no artigo Incentivos Eleitorais, Partidos e Política 

Orçamentária, elencam as principais premissas e conclusões defendidas pela 

corrente tradicional, que para as finalidades deste artigo, podem ser resumidas em: (i) 

a reeleição é uma prioridade para os parlamentares; (ii) as emendas individuais são 

vistas como um instrumento importante para que eles obtenham o reconhecimento de 

seus eleitores e, desse modo, consigam se reeleger; (iii) em troca de apoio a sua 

agenda, o Poder Executivo negocia, individualmente, com os parlamentares a 

execução das emendas.  

Dentre os autores que mais se ajustam à corrente tradicional, pode-se 

mencionar Carlos Pereira e Bernardo Mueller, os quais aduzem o seguinte sobre o 

tema:  
 

Embora os valores dessas emendas sejam muito pequenos em relação à 
totalidade do orçamento, é surpreendente que, dispondo de tantos 
instrumentos, o Executivo deixe que sua proposta se desvie tanto dos termos 
que gostaria. Alegamos que o governo se dispõe a arriscar esse custo, 
porque se aproveita da oportunidade para utilizar a execução de emendas 
com o instrumento de controle dos membros de sua coalizão nas votações 
no Congresso. Em outras palavras, o uso estratégico da liberação das 
emendas propicia ao Executivo o ganho de votos favoráveis que mais do que 
compensa a perda de corrente da alteração de sua proposta inicial. (...) Os 
deputados que fazem parte da coalizão se beneficiam recebendo verbas 
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orçamentárias que, apesar de pequenas em relação à totalidade do 
orçamento, são suficientes para garantir-lhes êxito eleitoral e sobrevivência 
política (Pereira, 2000; Pereira e Rennó, no prelo). (PEREIRA; MUELLER, 
2002, p. 294-5). 
 

Em dissonância com essa análise, Argelina Figueiredo e Fernando Limongi 

(2005) questionam a importância dada às emendas parlamentares na construção de 

um vínculo pessoal com os eleitores. Ademais, defendem não ser possível generalizar 

o modo de atuação parlamentar, isto é, não são todos os parlamentares que tem, na 

aprovação e execução de emendas individuais, a sua principal forma de atuação. E, 

além disso, questionam a predominância de negociações individuais com os 

parlamentares, asseverando que a decisão do Poder Executivo em executar as 

emendas passa, na verdade: (i) pelo partido que integra o parlamentar; (ii) e pelo 

alinhamento da proposta com a sua agenda. 

Sem a pretensão de apontar qual corrente estaria mais alinhada à realidade 

brasileira, no período anterior ao advento do orçamento impositivo, é provável que as 

emendas individuais sejam, a partir de agora, menos vistas como uma moeda de troca 

nas negociações entre Executivo e Legislativo. E, quanto a isso, há que se reconhecer 

que se trata de um avanço, pois, antes, na visão de ambas as correntes acima 

expostas, a execução das emendas individuais não era equitativa. Como acima 

exposto, de um lado, acreditava-se que o Executivo priorizava na liberação de 

emendas aqueles que, a este preço, votavam favoráveis às suas propostas. Por outro, 

Figueiredo e Limongi (2005) argumentam que a escolha na liberação de emendas 

alicerçava-se em outros critérios, como o partido político e a adequação da emenda 

proposta a sua agenda.  

Confrontando-se as duas conclusões, é possível afirmar que, embora exista 

divergência quanto a causa, é inegável a discrepância que havia na execução das 

emendas individuais, se comparados os índices dos parlamentares nesse quesito. 

Com o novo desenho constitucional, os representantes dos mais diversos setores da 

sociedade passam a ter seus interesses resguardados, independentemente de os 

parlamentares por eles eleitos apoiarem o Executivo, integrarem partidos da base 

aliada ou terem proposto emendas que se amoldassem perfeitamente à agenda do 

governo. 
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Como aduz Joyce Luz, este cenário mostra-se propício para que os 

parlamentares utilizem as emendas individuais para comtemplar os compromissos 

feitos no período eleitoral, isto é, para reafirmar suas bandeiras e propostas:  
 

Está mais do que na hora de começarmos a encarar as emendas individuais 
orçamentárias sob uma nova perspectiva. Antes de elas serem analisadas 
como “moeda de troca”, elas precisam ser analisadas sob a perspectiva de 
que essa é a oportunidade perfeita não só que os políticos têm de cumprir 
suas promessas eleitorais, ou seja, fazer políticas, como também são a 
oportunidade perfeita que o Executivo tem de atender parte das necessidades 
mais urgentes da maioria dos mais de seis mil municípios brasileiros. (LUZ, 
2017). 

 

Conjugando esta afirmação ao contexto atual em que os cidadãos não 

conseguem identificar na classe política as respostas para os seus anseios, as 

emendas parlamentares individuais apresentam-se como um instrumento eficaz de 

diálogo com os eleitores. Diferentemente das outras atividades parlamentares, nas 

quais se sobressai o coletivo, as emendas permitem que o próprio parlamentar indique 

a destinação de determinado montante dos recursos públicos, sem grandes objeções 

de seus pares. Em outras palavras, no contexto do orçamento impositivo, as emendas 

individuais podem ser uma resposta concreta dos parlamentares aos anseios de seus 

eleitores.  

Tal cenário mostra-se interessante, por exemplo, para que um senador, com 

bandeiras relacionadas à educação, elabore emendas individuais destinando recursos 

para projetos da área. Ou, no caso de um deputado federal eleito amparado na 

promessa de angariar recursos para determinadas cidades, destine suas emendas 

para essas localidades. 

Em síntese, do ponto de vista da representatividade, as emendas 

parlamentares, se utilizadas tendo em vista o interesse público e de forma coerente 

com os compromissos feitos no período eleitoral, podem colaborar para resgatar a 

sintonia das Casas Legislativas com povo brasileiro. 

No entanto, a questão não é tão simples. Do ponto de vista orçamentário, há 

desafios que se apresentam ao instituto das emendas parlamentares e precisam ser 

enfrentados. Neste contexto, alguns aspectos analisados das emendas individuais 

nesta subseção como positivos na perspectiva representação política, não se 

revelarão tão benéficos se analisados à luz da questão orçamentária. 
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4.2. As emendas individuais e os “gastos públicos” 
 

Analisando as emendas parlamentares individuais no olhar dos “gastos 

públicos”, ao menos dois problemas se apresentam: (i) a falta de “deliberação real” 

sobre as emendas individuais, o que foi acentuado com o advento do orçamento 

impositivo; (ii) e o fato de as emendas individuais não terem relevância o bastante 

para influenciar de forma significativa as políticas públicas. (MENDONÇA, 2010, p. 

299). 

Quanto à ausência de deliberação real em torno das emendas individuais, 

deve-se ter claro que, no sistema vigente, o parlamentar tem a faculdade de distribuir 

um montante pré-definido de recursos que lhe cabe entre as suas emendas. Em que 

pese sejam passíveis de deliberação no âmbito do Parlamento, como o restante do 

orçamento, há forte crítica do ponto de vista doutrinário ao fato de, por via de regra, 

serem aprovadas sem serem apreciadas de fato, ou seja, sem qualquer contestação 

dos outros parlamentares, e nos exatos termos em que foram apresentadas. 

(MENDONÇA, 2010, p. 299). 

Se isto, no âmbito da “representatividade”, tem a sua vertente positiva, no 

campo dos gastos públicos – em que a escassez de recursos é a regra - pode levar 

ao mau uso dinheiro público, seja porque poderia ser melhor empregado em outras 

áreas ou pelo fato de poder ser destinado tendo em vista interesses pessoais e não o 

bem da coletividade. Nesse sentido, afirma Eduardo Mendonça (2015): 

“A emenda leva esse pressuposto ao extremo e reforça a lógica de 
cota pessoal, tornando-a imune à própria dinâmica do debate político. Em 
outras palavras, não interessa se determinada opção de investimento é 
melhor do que outras ou simplesmente boa. O importante é que cada agente 
possa dispor do seu quinhão de verbas públicas. Trata-se de uma espécie de 
naturalização do nosso atávico patrimonialismo, que certamente não contribui 
em nada para a sua contenção” 

 

Antes da aprovação do orçamento impositivo, essa questão já era uma 

preocupação devido à aprovação do orçamento sem discussão efetiva em torno da 

realização das despesas previstas nas emendas individuais. Agora, a “faculdade” que 

havia ao Executivo em executar ou não as emendar individuais deixou de existir, visto 

que, por via de regra, tornou-se obrigatória a execução. Desse modo, a margem de 

discricionariedade existente ao Poder Executivo, ao menos em tese, também deixou 
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de existir, o que potencializa as críticas daqueles que consideram despropositado que 

os parlamentares possam destinar livremente um fatia, ainda que pena, do orçamento. 

O outro aspecto a ser destacado, nessa discussão, é a cobrança da sociedade 

por resultados, isto é: melhorias na saúde, educação de qualidade, polícia equipada, 

etc. Tais questões dependem, no aspecto geral, de políticas de públicas, que, ao 

menos na conjuntura atual, nascem no Poder Executivo. Eduardo Mendonça (2015), 

jurista que defende, à luz dos princípios constitucionais, um papel mais efetivo do 

Poder Legislativo, entende que as emendas individuais e a sistemática das emendar 

parlamentares, de forma geral, não permitem que os parlamentares participem 

efetivamente das decisões relacionadas às políticas públicas.  

Nesse sentido, Hélio Tollini (2008, p. 20) lamenta que o Legislativo, que é 

composto por representantes de diversos ramos da sociedade, abra mão de sua “(...) 

grande vantagem sobre o Executivo, qual seja, a capacidade de julgar com maior 

propriedade as políticas que são aceitáveis pela sociedade em geral”. Em outras 

palavras, uma atuação parlamentar mais incisiva na decisão das políticas públicas 

estaria, na visão do autor, mais alinhada com o que se espera do Poder Legislativo 

pelo fato de reunir os representantes do povo.  

A própria aprovação do orçamento impositivo somente em relação às emendas 

parlamentares individuais reforça o caráter autorizativo do restante do orçamento. 

Para Eduardo Mendonça (2010), o orçamento visto somente como uma autorização 

para realização de despesas desvaloriza o processo de deliberação feito na esfera 

Legislativa, pois, se for conveniente ao Executivo, não está, ao menos na prática, 

vinculado à previsão de despesas estabelecida na LOA.  

Por fim, deve-se observar que o modo de funcionamento das emendas 

individuais é fruto da Resolução nº 1, de 2006 do Congresso Nacional, que dita como 

será a tramitação do orçamento no Poder Legislativo e, nestes termos, limita a atuação 

parlamentar. Como já se discorreu neste artigo, tal medida retira do Poder Legislativo 

justamente a capacidade influenciar as principais decisões orçamentárias.  

Desse modo, as emendas individuais, que estão hoje alicerçadas na Resolução 

nº 1, de 2006 do Congresso Nacional e no orçamento impositivo,  se observadas na 

perspectiva dos “gastos públicos”, têm aspectos negativos que precisam ser 

ponderados. 
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5.  CONCLUSÃO  
 

Até aqui, alguns elementos restaram delineados, tais como: (i) o fato de a 

população não estar satisfeita com o papel desempenhado pelos parlamentares em 

geral; (ii) o aumento dessa insatisfação em razão dos reiterados escândalos de 

corrupção e da escassez de recursos; (iii) a expectativa legítima do povo de que a 

atuação parlamentar seja feita em nome e na defesa dos interesses da população; (iv) 

a proeminência do Poder Executivo na criação das principais leis em detrimento do 

Legislativo, que tem mantido uma atuação mais profícua mediante a propositura de 

emendas; (v) a atribuição, ainda que informal, dos parlamentares atuarem na 

obtenção de recursos para cidades ou estados de origem; (vi) a importância do Poder 

Legislativo participar das deliberações do orçamento público. Ao se conjugar esses 

elementos, que dialogam com “representatividade” e “gastos públicos”, eles nos 

conduzem ao objeto de estudo deste artigo: as emendas parlamentares individuais.  

Desse modo, é possível concluir que as emendas parlamentares são uma 

forma legítima de participação dos parlamentares na elaboração e deliberação do 

orçamento público, protegida constitucionalmente. Igualmente, os recursos passíveis 

de serem alocados pelos parlamentares não são para benefício pessoal, mas para 

promoção dos interesses da população, sendo esperado que sejam destinados a 

projetos coerentes com os compromissos assumidos pelo parlamentar na campanha 

eleitoral. Ademais, embora se reconheça a ocorrência de escândalos de corrupção 

envolvendo as emendas individuais, deve-se recordar que o Brasil sofre há décadas 

com uma corrupção sistêmica, que atingiu não só as emendas parlamentares, mas a 

atividade parlamentar e o sistema político como um todo.  

 Ademais, dois elementos que se apresentaram, com especial relevância, 

nessa discussão foram as resoluções internas da Congresso Nacional e orçamento 

impositivo. Estes dois, em conjunto, praticamente garantem a cada parlamentar uma 

pequena parcela do orçamento, como exposto neste artigo. Do ponto de vista da 

representatividade, isto pode ser positivo, porquanto permite ao parlamentar alocar 

recursos em consonância com os seus compromissos eleitorais, isto é, ele pode 

atender às demandas, ainda que de forma pontual, de seus eleitores. 

No entanto, quando a questão é vista à luz do orçamento público, saltam aos 

olhos questões preocupantes no tange que às emendas individuais. Se por um lado, 
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a aprovação praticamente universal das emendas tem pontos positivos, também traz 

consigo aspectos negativos. A discussão sobre a forma como dinheiro público deve 

ser empregado é praticamente inerente ao orçamento público. No entanto, como 

exposto neste artigo, a realidade, no que se refere às emendas individuais, tem sido 

diferente. Não obstante, a margem para o Congresso Nacional participar, de forma 

eficaz, das discussões do emprego de recursos em políticas públicas é pequena, 

razão pela qual ele acaba se limitando-se a questões mais pontuais do orçamento.  

Considerando o exposto, sob o espectro da representação política, as emendas 

parlamentares individuais são instrumentos importantes para maior sintonia dos 

parlamentares com as suas bases e estão protegidas constitucionalmente. Já sob a 

ótica do orçamento público, a situação outra, visto que elas não são discutidas 

adequadamente pela Congresso Nacional e não conseguem influir nas questões 

maiores do Estado. Sendo assim, mostra-se oportuno que as emendas individuais 

continuem sendo estudadas e que se busque propostas para maximizar a sua 

relevância em relação à questão da “representatividade” e se busque soluções, do 

ponto de vista orçamentário, para reduzir suas vertentes negativas.  

Como solução imediata para a questão, propõem-se que cada cidadão vote 

com consciência e acompanhe, no curso do mandato, o parlamentar por ele eleito. 

Em outras palavras, a população deve fiscalizar e cobrar os parlamentares para que 

destinem os recursos “que lhe cabem” de forma racional e no interesse da população. 

Ao se agir dessa forma, é provável que os parlamentares se tornem mais cuidadosos 

na proposição de suas emendas.  

Nesse quesito, destaca-se o trabalho do cientista político Jairo Nicolau (2017), 

que é autor da obra “Representantes de quem?: Os (des)caminhos do seu voto da 

urna à Câmara dos Deputados”. Este livro, de forma simples e acessível procura tirar 

as dúvidas do cidadão comum quanto às regras do processo eleitoral para Câmara 

dos Deputados. Mais ações como estas, tendem a contribuir para a construção de 

uma sociedade mais politizada.  

Por fim, deste artigo, surgiu uma nova pergunta que pode vir a ensejar uma 

nova pesquisa, qual seja, teriam as Jornadas de Junho e os demais protestos que as 

seguiram influenciado, de alguma forma, a valorização das emendas individuais com 

o surgimento do orçamento impositivo. Pelos elementos apresentados nesse artigo, é 

possível levantar a hipótese de que o sentimento de falta de representatividade e a 
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escassez de recursos tenham contribuído para essa alteração constitucional que 

trouxe grande valorização às emendas individuais. Porém, ainda é apenas uma 

hipótese.  

 

REPRESENTATIVENESS X PUBLIC EXPENDITURE:  
a study of individual parliamentary amendments to the budget. 

RESUME 

The last years have been registrated by great popular demonstrations in Brazil. As a 

rule, marches or protests have been motivated by a sense of lack of 

representativeness, felt by the population in relation to the political class, and by issues 

related to public spending. In short, it is possible to identify, in the current scenario, a 

dialogue between "representativeness" and "public spending". From this relation, it is 

opportune to study individual parliamentary amendments to the budget, which bring 

together discussions related to both the issue of "representativeness" and "public 

expenditure". For this purpose, the present article emphasizes the importance of the 

Legislative Power in the elaboration of the budget piece, outlines the public budget, 

highlights the changes promoted by the Federal Constitution of 1988 regarding the 

proposal of budgetary amendments and discusses the individual amendments. From 

this, individual parliamentary amendments to the budget are analyzed in the light of 

"representativeness" and "public expenditures", highlighting the limitations imposed by 

Resolution 1º / 2006 of the National Congress and the changes promoted with the 

approval of the tax budget.  

Keywords: Representativeness. Public spending. Individual parliamentary 

amendments. Public budget. Political representation. 
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