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INTRODUÇÃO

GOVERNANÇA ORÇAMENTÁRIA NO BRASIL: MUDANÇA 
INSTITUCIONAL, ATORES E ESTRATÉGIAS

Leandro Freitas Couto1

Júlia Marinho Rodrigues2

O orçamento público é uma peça política na qual são traduzidas as prioridades 
do país, sendo, portanto, um elemento crucial ao desenvolvimento de qualquer 
sociedade. Para conduzir esse processo, uma estrutura de governança regula as 
escolhas alocativas e orienta a efetiva implementação dessas decisões.

Entende-se governança orçamentária como o conjunto de instituições que 
definem o modo pelo qual os diferentes atores discutem, acordam, interpretam, 
implementam, monitoram, fiscalizam e cumprem ou fazem cumprir as decisões 
referentes às regras e à apropriação e alocação dos recursos públicos. Instituições 
orçamentárias, por seu turno, correspondem à coleção de regras formais e informais 
que governam o processo orçamentário ao longo de suas mais variadas instâncias 
(Hagen, 2007; Barcelos, 2012). 

Com relação aos atores que disputam o orçamento, a divisão clássica da obra 
de Wildavsky, entre guardiões e gastadores, é uma referência importante em vários 
capítulos desta obra. A classificação de novas categorias de atores por David Good, 
a partir do trabalho de Wildavsky, em que, ao lado dos dois grupos de atores  
anteriores, há controladores e definidores de prioridades com diferentes papéis na go-
vernança orçamentária, conforma, pois, um marco conceitual presente ao longo 
deste livro (Wildavsky, 1964; Good, 2014).

O processo orçamentário brasileiro tem experimentado desafios em sua his-
tória recente. A gestão fiscal possui relação direta com a capacidade de atuação do 
Estado por meio de políticas públicas, pois inclui a gestão e a governança de finan-
ciamento das ações públicas e demanda uma complexa gestão de instrumentos, 
dados e normativos. As regras fiscais e orçamentárias, por seu turno, inclusive nor-
mas infralegais, vão impactar as possibilidades de execução e influenciar a estratégia 
dos responsáveis pela implementação das políticas públicas. A ampliação de gastos 

1. Analista de planejamento e orçamento na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Diest/Ipea); e doutor em relações internacionais.
2. Consultora de orçamento da Câmara dos Deputados; e doutoranda em ciência política no Instituto de Ciência 
Política da Universidade de Brasília (Ipol/UnB). 
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tributários ou a utilização de estratégia de capitalização de empresas estatais são 
exemplos do que ocorreu nesse período.

A sustentabilidade de um regime de governança de bens comuns, como 
pode ser entendido o orçamento, estaria relacionada, segundo Ostrom (1990), à 
intensidade com a qual alguns princípios de governança se manifestariam nesse 
arranjo. Esses princípios, de acordo com a autora, dialogam com questões refe-
rentes à delimitação do papel dos atores e à definição das fronteiras de recursos, 
realismo e congruência com que as normas se aplicam a diferentes realidades 
setoriais e locais, seus instrumentos de controle, o grau de inclusividade decisória 
na definição de regras e alocação de recursos e, por fim, o gerenciamento da com-
plexidade de múltiplos níveis de atores, com suas autonomias circunstanciadas e 
estímulos à cooperação. 

Nesses termos, a sustentabilidade do regime de governança orçamentária 
deve ser compreendida para muito além dos seus resultados fiscais. O controle 
da aplicação das normas deveria considerar também sua sustentabilidade política, 
institucional e social. Nessa linha, incluem-se os instrumentos que possibilitam 
ou estimulam a participação da sociedade civil na definição do orçamento público, 
que não se deve limitar a controle social e mecanismos de transparência. 

As regras orçamentárias são afetadas por disputas que se processam em outras 
arenas mais ou menos distantes do processo orçamentário em si. Questões  
político-ideológicas ou ciclos econômicos podem incidir nas regras, na medida em 
que influenciam os comportamentos dos atores que participam das suas definições. 
Aos demais atores que disputam o orçamento, resta a (re)definição de estratégias 
para participar de um jogo no qual as regras têm mudado com muita frequência na 
última década. 

O objetivo principal deste livro é compreender a instabilidade das regras 
orçamentárias no Brasil e lançar luz sobre as estratégias dos atores que disputam o 
orçamento público, buscando, para tanto, responder a algumas questões. Afinal, 
estaríamos num momento de transição entre regimes de governança orçamentária 
em que o atual ainda não está plenamente consolidado? Por que os regimes de gover-
nança orçamentária no Brasil têm tido curta duração? Quais estratégias têm sido ado-
tadas pelos diferentes atores que disputam o orçamento diante de tal instabilidade?

O livro está organizado em seis partes, reunindo 27 capítulos, além desta  
introdução. O primeiro bloco de capítulos dedica-se a uma apresentação dos  
marcos conceituais e teóricos, referência para a discussão da governança orçamentária 
no Brasil. No segundo bloco, fala-se sobre regras fiscais. Em seguida, o terceiro 
bloco de capítulos trata-se de gastos tributários e paraestatalidade no orçamento 
da União. A quarta parte é reservada para as estratégias de alguns setores especí-
ficos, nomeadamente nas áreas de defesa, ciência e tecnologia, educação e saúde.  
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Apresentam-se, na quinta parte, capítulos que discutem novos atores institucionais 
que surgem e ganham espaço no atual regime de governança orçamentária. Por fim, 
na sexta e última parte, discute-se o papel do Poder Legislativo, dos órgãos de controle 
e da sociedade civil. 

A primeira parte, Marcos conceituais e teóricos:  caracterização do regime de 
governança orçamentária, apresenta reflexões sobre o conceito de governança  
orçamentária e sua aplicação no caso brasileiro, sendo composta por seis capítulos. 
O bloco inicia-se com Governança orçamentária: uma perspectiva institucionalista, de 
Ana Claudia Castro Silva Borges, no qual se exploram as dimensões do conceito  
de governança aplicadas ao processo decisório no âmbito do orçamento público. 
A partir da abordagem institucionalista, discute-se o papel estratégico desem-
penhado pelos diferentes atores que participam do processo decisório da despe-
sa, como guardiões, gastadores ou definidores de prioridades, mediado pelo papel  
desempenhado por controladores externos. Ao longo do capítulo, demonstra-se 
que a governança orçamentária empodera de forma assimétrica os participantes do 
jogo orçamentário, promovendo ganhadores e, por efeito, também perdedores. 

Na sequência, Miguel Ragone de Mattos, em Recursos orçamentários observados 
como bem comum, analisa o orçamento público como um bem de uso comum, na linha  
ostromniana. Isso porque, embora o resultado fiscal positivo seja desejável coletiva-
mente, em virtude dos efeitos benéficos para a manutenção de ciclos virtuosos na eco-
nomia, seu alcance depende do comportamento individual dos agentes, que, muitas 
vezes contrário à manutenção do equilíbrio fiscal, pode ser interpretado como irracional. 

No capítulo 3, Mudanças recentes na governança orçamentária federal: um novo 
regime a partir da Emenda Constitucional no 95?, Carlos Leonardo Klein Barcelos, 
Leandro Freitas Couto e Paulo Du Pin Calmon apresentam as mudanças pelas 
quais tem passado a governança orçamentária federal brasileira ao longo do tempo, 
em especial nos últimos sessenta anos, produzindo regimes fiscais substancialmente 
distintos. Para a análise desses regimes, seguiu-se o rol de doze princípios de boa 
governança orçamentária, organizados em cinco blocos típicos de soluções insti-
tucionais no gerenciamento de recursos comuns, o que permitiu a elaboração de 
uma configuração específica a cada regime e uma base de comparação comum a 
todos eles. Os autores argumentam, ainda, que a Emenda Constitucional (EC)  
no 95/2016 inaugura uma nova configuração da governança orçamentária em 
que foram fortalecidos os elementos de controle, foi reforçado o papel do Poder  
Legislativo na condução do orçamento e foi reduzida a capacidade de adaptabilida-
de e flexibilidade às condições locais e setoriais. 

O capítulo 4, Agenda formal e agenda substantiva na adesão do Brasil às reco-
mendações de governança orçamentária da OCDE, de Rita de Cássia Leal Fonseca dos 
Santos, parte da obtenção, pelo Brasil, em 2020, do reconhecimento de adesão à  
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recomendação da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) sobre boas práticas em governança orçamentária e discute a efetivação no 
sistema de planejamento e orçamento vigente no Brasil dos dez princípios contidos 
na recomendação. Destaca-se o potencial transformador dos princípios da OCDE 
para deflagrar junções críticas nos campos de gestão fiscal, planejamento transversal 
de longo prazo e elaboração e execução orçamentárias visceralmente informadas por 
novas lentes e novas tecnologias de produção de políticas públicas.

No capítulo 5, Reformas das estruturas orçamentárias – experiências pautadas 
por maior flexibilidade, transparência e foco em resultados, Lucia Helena Cavalcante 
Valverde e Haroldo Cesar Sant'Ana Areal resgatam as transformações nas classi-
ficações orçamentárias desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 
(CF/1988) e destacam a microrreforma orçamentária realizada para a formulação 
do Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) para 2013, na qual se buscou tornar  
as peças orçamentárias mais integradas, focalizadas em resultado e transparentes.  
Segundo os autores, nesse processo, pretendeu-se promover o aprimoramento no 
modelo já vigente, movimentando-o na direção de um orçamento mais gerencial 
e que demonstre de fato os bens e serviços prestados à sociedade brasileira.

Encerrando esse primeiro bloco, Paulo Roberto Simão Bijos nos apresenta 
Spending review e medium-term expenditure framework – caminhos para maior 
estabilidade?. No texto, o autor avalia se esses dois instrumentos, a revisão do gasto 
e o quadro de despesas de médio prazo, são adaptáveis à realidade brasileira e se têm  
potencial para contribuir para a superação dos desafios orçamentários do país, 
uma vez que são técnicas orçamentárias reputadas como boas práticas internacionais,  
amplamente utilizadas por países-membros da OCDE, e, logo, poderiam, em tese, 
dotar o processo orçamentário brasileiro de maior senso estratégico e disciplina fiscal.

A segunda parte é composta por cinco capítulos e discute a relação entre  
Regras fiscais e gestão orçamentária. Conforme apontado pelos autores, o Brasil 
conta com uma miríade de regras, constitucionais e legais, que buscam assegurar 
a responsabilidade na gestão fiscal – embora, ao mesmo tempo, apresentem cons-
trangimentos ao regime de governança orçamentária que podem culminar em 
uma impossibilidade de implementar uma política fiscal mais ativa.

O capítulo 7, Inovações na governança orçamentária? O que revelam os casos 
dos governos federais dos Estados Unidos e do Brasil, de Daniel Sigelmann e Paulo 
Du Pin Calmon, discute, em perspectiva comparada, as relações entre regra fis-
cal e gestão estratégica. Os autores argumentam que ambas as inovações surgem 
como respostas a problemas sociais que adentram a agenda decisória prioritária 
dos países analisados – a tendência ao desequilíbrio estrutural das contas públicas, 
no caso da regra fiscal, e a baixa eficiência do gasto público, no caso da gestão 
estratégica. No entanto, defendem que essas inovações no processo orçamentário 
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não alteram suas características constitutivas, pois regras fiscais e gestão estratégi-
ca, ao interagirem com os aspectos estruturais do sistema orçamentário, acabam 
se amoldando a eles.

No capítulo 8, Multiplicidade de regras fiscais no Brasil: disfunções, rigidez e  
ameaça à sustentabilidade, Emilio Chernavsky discute a problemática da multiplici-
dade das regras e sua relação com a sustentabilidade fiscal no Brasil. Se, por um lado, 
a introdução das regras tem seus resultados positivos esperados sobre a evolução dos 
agregados fiscais questionados, por outro lado, as evidências recolhidas a partir do 
acúmulo da experiência prática têm fortalecido críticas importantes que apontam 
seus possíveis impactos negativos. No caso brasileiro, em especial, avaliam-se as 
possíveis dificuldades que a multiplicidade de regras impõe à condução da política  
fiscal no país, em especial a necessária flexibilidade para enfrentar mudanças relevantes 
e imprevistas na conjuntura, como no caso da pandemia causada pela covid-19.

Na sequência, Esther Dweck, em Os constrangimentos fiscais na gestão do  
orçamento, destaca como determinadas regras afetam a gestão orçamentária, im-
pondo constrangimentos fiscais, e avalia seus impactos econômicos sobre o cres-
cimento do produto interno bruto (PIB), o nível de emprego e os indicadores 
fiscais. No capítulo são analisadas a regra de ouro, as metas de resultado fiscal tra-
zidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e o teto de gastos da EC no 95/2016 
e busca-se demonstrar que essas regras afetam a capacidade do governo de con-
duzir a política econômica e podem ter reflexos sobre a concentração de renda, 
diante do conflito distributivo típico de qualquer peça orçamentária. 

No capítulo 10, Dominância financeira e privatização das finanças públicas 
no Brasil: arranjo normativo e nefastas implicações ao desenvolvimento nacional,  
José Celso Cardoso Junior analisa o processo de transmutação do fundo público. 
Defende o autor que, no caso brasileiro, tal fenômeno acontece por meio do seu 
sistema de dívida pública, o qual depende da forma financeira de valorização dos 
fluxos de renda e estoques de riqueza para a sua realização dinâmica intertem-
poral; e que esse processo assume um caráter disfuncional, na medida em que 
há uma socialização ampla e intensa da arrecadação/expropriação tributária na 
formação do fundo público – ainda que com seu caráter regressivo. Ao mesmo 
tempo, ocorre uma destinação/apropriação privada do gasto público, igualmente 
intensa, porém concentrada em poucos e privilegiados setores/agentes econômicos. 

Finalizando o segundo bloco, Márcio Gimene e André de Melo Modenesi 
apresentam Alternativas de aperfeiçoamento das regras fiscais brasileiras, capítulo no 
qual pontuam as divergências teóricas e conceituais acerca das instituições e políticas 
mais adequadas para administrar as receitas e despesas públicas de acordo com a 
evolução dos ciclos econômicos e as circunstâncias específicas enfrentadas por cada 
nação. Nesse contexto, os autores analisam três alternativas de aperfeiçoamento das 
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regras fiscais brasileiras: ampliação das restrições fiscais autoimpostas, flexibilização 
pró-investimentos e planejamento ajustável aos ciclos econômicos. 

A terceira parte, Gastos tributários e paraestatalidade, busca suprir uma lacuna 
na literatura sobre orçamento público: a discussão dos gastos que não transitam pela 
Lei Orçamentária Anual (LOA), como as renúncias de receitas e os recursos admi-
nistrados pelos entes paraestatais. São recursos públicos que crescem a cada ano, 
mas que não costumam receber a mesma atenção das despesas orçamentárias. Nesse 
sentido, os quatro capítulos discutem a estruturação e a evolução desses gastos, in-
cluindo as dinâmicas normativa e quantitativa relacionadas à gestão orçamentária e 
os temas relacionados à transparência e ao controle social.

No capítulo 12, Governança fiscal de gastos governamentais indiretos de natureza 
tributária (subsídios tributários): notas sobre a experiência internacional, Mauro Santos 
Silva e Mônica Mora apresentam uma revisão de literatura sobre os argumentos teóri-
cos e os desenhos de política de governança fiscal, reservando atenção especial à leitura 
das experiências de políticas de governança de gasto indireto de natureza tributária, 
ou subsídios tributários, no âmbito de dez países da OCDE. Trata-se de um estudo 
exploratório que objetiva prover subsídios para uma agenda de política pública de 
governança fiscal orientada aos gastos indiretos de natureza tributária no âmbito da 
economia brasileira. A interpretação das experiências internacionais de governança  
de subsídios tributários foi organizada em torno de quatro eixos: definição do sistema 
tributário de referência; desenho das regras de responsabilização pela elaboração e 
publicação de dados e informações; requerimentos para a instituição ou ampliação 
e incentivos para a redução ou a revogação dos subsídios tributários; e processos de 
revisão e de avaliação ex post.

Em Fugindo do jogo para ganhar: o peso dos gastos tributários, Karen  
Silverwood-Cope e Marcelo Ling analisam a gestão e a governança de gastos  
tributários, considerado uma despesa extraorçamentária que não é regulada pelos 
mesmos mecanismos de gestão e governança dos instrumentos orçamentários. 
Nos últimos anos, tem sido crescente o uso de gastos tributários para benefício 
direcionado a certos grupos de atores que demandam incentivo econômico direto 
em políticas de safety net ou de atividades econômicas. Os autores também debatem 
sobre o impacto sistêmico que o uso desses instrumentos extraorçamentários de 
financiamento tem na gestão pública e sobre as opções de melhoria da capacidade 
estatal para a gestão de tais instrumentos.

No capítulo 14, Gasto tributário no Brasil: evolução e hipóteses explicativas, 
Lucas Trentin Rech apresenta uma linha do tempo dos gastos tributários – os 
quais foram classificados em doze distintas categorias –, ao mesmo tempo que 
busca relacioná-los com gastos governamentais, distribuídos nas mesmas catego-
rias. Com essa análise, o autor pontua que o crescimento do gasto tributário tem 
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sido expressivo nos últimos anos, acima dos gastos diretos, principalmente nas áreas 
em que não há garantias constitucionais. Isso consolida, na estrutura orçamentária, 
o discurso econômico que separa metafisicamente Estado e mercado.

No último capítulo desse bloco, Jackson de Toni, em Políticas públicas,  
governança orçamentária e o setor paraestatal, discorre sobre a consolidação do setor 
público não estatal a partir do processo de agencificação, promovido no bojo das 
reformas de Estado de primeira geração, inspiradas pela New Public Management, 
dos anos 1990. Como ao longo dos anos houve um crescimento da transferência de 
recursos orçamentários e do volume de serviços transferidos, delegados e descentra-
lizados, a suposição por trás da tendência institucional é que o setor paraestatal pos-
sui, a priori, modelos gerenciais e jurídico-institucionais que conferem mais eficácia, 
efetividade e eficiência na aplicação de recursos públicos. A partir desse referencial, o 
autor procura identificar o contexto institucional, localizando as variáveis centrais – 
os principais atores e seus interesses e as estratégias essenciais –, para tentar trazer 
luz à relação complexa desse universo heterogêneo, sistematizando os problemas e 
sugerindo possíveis ações normativas para aperfeiçoar o ciclo das políticas públicas. 

Na quarta parte, Estratégias setoriais, são discutidas as estratégias desenvolvi-
das pelos atores setoriais, executores de políticas públicas, na disputa pelos recur-
sos orçamentários e pela realização do gasto público. Como será demonstrado em 
seus cinco capítulos, não há uma estratégia ótima a ser perseguida quando se quer 
ampliar o montante de recursos. Cada um deles mobilizou as “armas” que existiam 
à disposição. Mesmo dentro do conjunto de executores de políticas públicas, o 
grupo não é homogêneo, e as estratégias variam de acordo com as especificidades.

O capítulo 16, Governança orçamentária em saúde e educação: razões para  
reduzir as garantias constitucionais?, de Luiz Fernando Arantes Paulo e Júlia Marinho 
Rodrigues, busca oferecer subsídios para o debate acerca da governança orçamen-
tária nas áreas de saúde e educação a partir de três enfoques: o jurídico-normativo, 
o orçamentário-financeiro e o de resultados. O primeiro descreve a preocupação em 
identificar o grau de rigidez imposto aos gestores para o planejamento e a gestão das 
despesas em saúde e educação, tanto na esfera federal como nas subnacionais, dentro 
das regras vigentes. O segundo, ao expor a evolução das despesas orçamentárias nessas 
áreas, busca qualificar a análise sobre o volume do financiamento dessas políticas  
públicas por meio da comparação com países selecionados. O terceiro enfoque 
compara os principais indicadores de saúde e educação no país com o de países 
selecionados, visando associar o debate sobre regras e financiamento aos resultados 
percebidos no bem-estar da sociedade. A partir desse conjunto de dados, os autores 
afirmam que o Brasil, após 1988, avançou na garantia desses direitos à população, 
com melhora em diversos indicadores referentes às condições de saúde e educação, 
embora ainda estejam distantes dos padrões observados nos países da OCDE. 
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No capítulo 17, O acesso dos entes subnacionais ao orçamento federal: as trans-
ferências automáticas educacionais, Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha analisa 
a estrutura de governança das transferências automáticas da União na área educa-
cional, para estados, municípios e Distrito Federal. Com foco na questão federa-
tiva, o autor aborda o problema da repartição tributária e a disputa pelos recursos 
federais, bem como a evolução das regras conveniais e os custos transacionais que 
elas possuem. Na sequência, apresenta ainda a história institucional das transfe-
rências educacionais e o surgimento e a evolução das transferências automáticas 
num contexto combinado de expansão das políticas educacionais para a educação 
básica e redução da máquina pública federal.

No capítulo seguinte, Problemática do FNDCT: crises político-institucionais, de 
processos decisórios ou de falta de recursos?, João Carvalho Leal e Alexandre Coelho 
Teixeira analisam a trajetória do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT) nos últimos dezesseis anos, com destaque para a promul-
gação da Lei Complementar no 177, de 12 de janeiro de 2021, que vedou os con-
tingenciamentos dos recursos do FNDCT. A visão predominante no meio político 
e acadêmico é que a crise financeira do Fundo seja decorrente dos ajustes fiscais do 
Estado, com cortes de orçamentos destinados às atividades de ciência e tecnologia. 
Entretanto, surgiram argumentos de que essa crise poderia estar associada ao pro-
cesso de fragilização da estrutura decisória do FNDCT, que foi estabelecida sob o 
princípio da gestão compartilhada. Os autores concluem que a crise pela qual ainda 
passa o FNDCT atualmente não pode ser interpretada como uma simples conjun-
tura de falta de recursos. Trata-se de uma crise de natureza político-institucional, 
cuja saída passa necessariamente pelo desenvolvimento (melhorias) de instituciona-
lidades com capacidade de pacificar disputas entre grupos de pressão. 

O capítulo 19, Regras orçamentárias e programas estratégicos: decifrando a lógica do 
orçamento do Ministério da Defesa, de Thiago Borne, Luís Felipe Giesteira e Leandro 
Freitas Couto, une a análise das particularidades do orçamento da defesa à aborda-
gem institucionalista da governança orçamentária no Brasil. Os autores apresentam os  
documentos articuladores de defesa e dos programas estratégicos em desenvolvimento 
no país, bem como a dinâmica alocativa em torno desses projetos. Destacam, ainda, 
que a defesa não ficou imune às diretrizes mais gerais da política econômica, e ao 
mesmo tempo ressaltam o uso das inversões financeiras como mecanismo criativo 
de utilização das regras orçamentárias e a adaptabilidade do setor de Defesa ao atual 
regime de governança orçamentária. 

Em Gestão de investimentos estratégicos no governo federal: do Brasil em Ação 
ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), capítulo 20 do livro, Eduardo 
Rodrigues da Silva traça um histórico das iniciativas para seleção e gestão dos inves-
timentos públicos prioritários e busca identificar a relação entre os instrumentos de 
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planejamento criados pela CF/1988, em especial o Plano Plurianual (PPA) e o PAC, 
de 2007. De acordo com o autor, o modelo de gestão e monitoramento do PAC se 
apropriou de experiências anteriores de monitoramento e avaliação implementadas 
pelo governo federal desde a segunda metade da década de 1990, ao mesmo tempo 
que promoveu inovações importantes, como levar sua gestão para a Casa Civil da 
Presidência, ficando o monitoramento e a gestão operacional mais próximos das 
instâncias decisórias de governo. 

A quinta parte, Novos atores institucionais, composta por três capítulos,  
apresenta os mais recentes atores que têm assumido um papel de destaque na 
governança orçamentária brasileira, como a Instituição Fiscal Independente (IFI), 
a Junta de Execução Orçamentária (JEO) e a Comissão de Monitoramento e 
Avaliação de Políticas Públicas (CMAP).

O capítulo 21, O papel das Instituições Fiscais Independentes e o caso do Brasil, 
de Felipe Scudeler Salto e Rafael da Rocha Mendonça Bacciotti, discute a lógica e 
o objetivo dessas instituições, destacando o que esperar de sua atuação e como seu 
desempenho é avaliado. No texto, aborda-se também o processo de criação, im-
plantação e consolidação da Instituição Fiscal Independente (IFI) brasileira, criada 
em 2016 e vinculada ao Senado Federal. Segundo os autores, uma preocupação 
central dos países europeus, que criaram boa parte de suas instituições no pós-crise 
de 2008, é o chamado viés deficitário da política fiscal, além da necessidade de se 
ter maior acompanhamento e mais transparência em relação às contas públicas. As  
regras fiscais, isoladamente, não se mostraram suficientes para levar a condutas fis-
cais mais responsáveis, o que está na gênese das IFIs.

Em As diferentes roupagens da Junta de Execução Orçamentária de Fernando 
Henrique Cardoso a Jair Bolsonaro, capítulo 22, Leandro Freitas Couto, Júlia  
Marinho Rodrigues e Osmar Santos Rezende Junior discutem a evolução da Junta 
de Execução Orçamentária para a governança orçamentária no Brasil. Embora suas 
origens remontem a meados dos anos 1990, sua formalização recente, por meio do 
Decreto no 9.169/2017, reforça seu papel no atual regime. O texto vem cobrir uma 
lacuna importante na literatura, que tem pouca produção sobre o tema, dado que 
o colegiado operou “informalmente” durante a maior parte do período, tendo seus 
papéis e atores se alterado ao longo do tempo. A pesquisa se baseou mormente em 
entrevistas com atores que participaram ativamente do colegiado em diferentes mo-
mentos, cobrindo desde o governo Fernando Henrique Cardoso até os primeiros 
anos do governo Jair Bolsonaro.

O último capítulo desse bloco, A relação entre avaliação e orçamento e o papel 
do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, apresenta a atuação 
do referido conselho, discutindo sobre os desafios enfrentados para efetivar a inci-
dência da avaliação sobre o processo orçamentário. Desenvolvido por Aumara Feu, 
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Carlos Renato de Melo Castro, Rodrigo Leandro de Moura, Roberta da Silva Vieira 
e Seiji Kumon Fetter, especialistas que compõem a equipe que dá suporte técnico ao 
órgão, o capítulo apresenta um processo ainda em consolidação, exigindo um esfor-
ço adicional do centro de governo. O acesso a dados “sigilosos” continua como um 
obstáculo aos processos avaliativos, que ainda precisam ser reforçados por mudanças 
no próprio processo orçamentário para que consigam incidir nas decisões alocativas. 

A sexta parte – Poder Legislativo, órgãos de controle e sociedade civil – é composta 
por quatro capítulos e aborda a governança orçamentária brasileira na perspectiva do 
parlamento, do Tribunal de Contas da União (TCU) e da sociedade civil. 

O capítulo 24, Orçamento impositivo das emendas coletivas de bancada: 
indo além do poder de emenda versus poder de agenda, de Cristian Jesus da Silva,  
Erlene Maria Coelho Avelino e Júlia Marinho Rodrigues, investiga as diferentes 
racionalidades presentes na aprovação das emendas parlamentares impositivas de 
bancada. Os autores partem da teoria da dupla arena, que prevê a coexistência 
de incentivos para comportamentos individuais distributivistas, mas também  
reconhecem que as regras internas de funcionamento do parlamento favorecem 
a atuação dos partidos. O texto realiza o rastreamento do processo de aprovação 
da EC no 100/2019, que instituiu a obrigatoriedade de execução para as emendas 
coletivas de bancada e procura demonstrar que não há contradição entre compor-
tamento individual e coletivo.

No capítulo seguinte, Controle parlamentar por meio de autorizações orçamen-
tárias condicionadas: pontos de partida para o estudo da experiência brasileira com 
obras públicas, Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt faz uma síntese descritiva 
do funcionamento dessa modalidade de controle parlamentar, seguida de discussão 
das possíveis abordagens teóricas sobre o tema e de um estudo empírico inicial 
sobre algumas implicações observáveis dessas abordagens. O autor aponta que o 
procedimento de controle parlamentar pela via do condicionamento da autorização 
orçamentária em função de indícios de irregularidades relatados pelo TCU, imple-
mentado no processo orçamentário federal desde 1995, teve impactos significativos 
no orçamento federal desde então, mas se ressente ainda da escassez de informação 
básica e de análise.

No capítulo 26, O crescente protagonismo do Tribunal de Contas da União 
na governança orçamentária na década de 2010, Virgínia de Ângelis Oliveira de 
Paula revisa o processo de consolidação da atuação do TCU sobre a governança  
orçamentária, especialmente ao longo da última década, analisando a atuação do  
tribunal, com foco em: i) contribuições decorrentes de parcerias com organismos  
internacionais, grandes catalisadoras do fortalecimento de capacidades institucionais  
relevantes para o exercício do controle sobre a gestão das finanças públicas; e ii) alguns 
trabalhos que tiveram impacto relevante na governança orçamentária federal, os quais 
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mostram o papel ativo do controle externo para induzir melhorias na funcionalidade 
do orçamento e nos quais podem ser enxergados os subsídios adquiridos no diálogo 
entabulado com as organizações multilaterais.

No último capítulo do bloco e também do livro, Carmela Zigoni e José 
Antônio Moroni apresentam o Orçamento sem cidadania: impedimentos à partici-
pação e controle social no Brasil, no qual discutem os limites da participação cidadã 
nas decisões sobre o orçamento público. No texto, os autores realizam uma aná-
lise crítica aos mecanismos institucionalizados de participação social no período 
democrático mais recente, bem como a redução desses espaços a partir de 2016. 
Esse contexto está conectado à expansão da disponibilização ao público de dados 
governamentais a partir de 2004, com o lançamento do Portal da Transparência, 
os avanços permitidos pela Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011) e os 
recentes ataques às conquistas na agenda de transparência. 

O livro traz um conjunto de reflexões sobre o tema da governança orçamentária 
e, dessa maneira, busca contribuir para o avanço da agenda de pesquisa. Nesse sentido, 
o objetivo principal da publicação é servir como ponto de apoio aos estudos sobre 
esse tema, reunindo referências teóricas e empíricas inovadoras e instigando novas 
linhas de investigação. Apesar de reunir uma quantidade expressiva de capítulos, a 
obra não poderia esgotar o assunto. Vários setores não puderam ser contemplados, 
e a participação de outros atores com atuação no processo orçamentário, como o  
Poder Judiciário, as agências reguladoras, empresas estatais e demais entes federativos, 
deve contar ainda com análises mais aprofundadas. 

Da mesma forma, com este trabalho, abrem-se perspectivas de análise a 
respeito da governança orçamentária em níveis internacional e subnacional para 
buscar elementos que auxiliem ainda mais o estudo sobre o orçamento público 
em nível federal. Com a fragilização dos processos, instituições e instrumentos de 
planejamento e seu consequente distanciamento do orçamento, as experiências 
nos estados e municípios podem alimentar o processo de retomada.

A influência do Poder Legislativo sobre o processo orçamentário, que atu-
almente revela uma espécie de “semipresidencialismo orçamentário” no Brasil de 
hoje, requer atenção. Enquanto cresce o número de normativas que tornam im-
positiva a execução de emendas parlamentares em estados e municípios, iniciati-
vas de participação social na definição delas cada vez mais se propagam.

A complexidade da governança orçamentária, expressa na dinâmica dos  
relacionamentos entre os diferentes atores que disputam o orçamento e nas ins-
tituições que regulam essa interação, também exigiu uma análise atenciosa por 
parte de pesquisadores, políticos e gestores públicos em geral. Demonstrou-se, 
então, que o desequilíbrio do regime de governança orçamentária pode acarretar 
perdas sociais profundas se dificultar a entrega de bens e serviços que garantam 
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direitos à sociedade, em uma miríade de áreas de atuação do estado. Nessa linha, 
ainda de acordo com as pesquisas apresentadas, as regras orçamentárias e a gestão 
fiscal devem ser meios para o desenvolvimento pleno, e não um fim em si mesmo.

Por seu turno, a instabilidade dessas regras, como observamos no Brasil no  
último período, tem custos de transação altos para os atores envolvidos. A adaptação 
às recorrentes novas regras pelo conjunto de atores, que ensejam estratégias específicas, 
com maior ou menor dificuldade, também pode representar um desafio à eficiência 
do setor público. Em resumo, este trabalho busca contribuir com a discussão sobre a 
qualidade do gasto público e sobre o funcionamento do Estado, inclusive na relação 
entre poderes, entes federados e a sociedade, no planejamento, na orçamentação e na 
execução de políticas que promovam o desenvolvimento nacional.
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