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Resumo: O texto trata do controle orçamentário de obras com indícios de irregularidades graves 

pelo Congresso Nacional. Apresenta os elementos descritivos centrais do fenômeno e as 

principais hipóteses na literatura de estudos legislativos aplicáveis ao comportamento parlamentar 

nessa atividade. Essas hipóteses são testadas a partir de um mapeamento quantitativo do padrão 

decisório legislativo nessa matéria (bloqueios orçamentários) no período 2002-2020, tomando por 

critério de comparação a convergência ou não com as recomendações do TCU para cada obra. 

Conclui apontando que o comportamento decisório legislativo apresenta padrões heterogêneos, 

que demandam modelos multifatoriais nos quais diferentes incentivos atuem sobre grupos 

parlamentares também distintos dentro do mecanismo decisório. 

Palavra-chave: Controle Legislativo. Orçamento Público. Obras Públicas. Obras Irregulares 

Abstract: The paper focuses on the budget oversight activities by the Brazilian National Congress 

regarding public works who show evidence of severe irregularities. It presents the main 

descriptive features and the most relevant hypotheses in the literature on legislative studies who 

might apply to legislators´ behavior in this field. Those hypotheses are tested by means of a 

quantitative map to the legislative decision-making pattern in this matter (budget impoundments) 

during the 2002-2020 period, using as criteria for assessment the convergence with the Court of 

Account´s recommendations towards each work project. It then concludes by stressing that the 

legislative decision-making profile shows heterogeneous patterns, which require more complex, 

multi-factor models to be understood, models in which different incentives affect different 

parliamentary groups within the corresponding decision framework. 

Keywords: Congressional Oversight. Public Budgeting. Public Works. Irregularities In Public 

Works.. 

Resumen: : El texto trata del control presupuestario del Congreso Nacional brasileño sobre obras 

con indicios de irregularidades graves. Presenta los elementos descriptivos centrales del 

fenómeno y las principales hipóteses en la literatura de estudios legislativos aplicables al 

comportamiento parlamentario en la actividad. Dichas hipóteses se comprueban a partir de un 

mapa cuantitativo del estándar de decisión legislativo (em bloqueos presupuestarios) a lo largo 
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del período 2002-2020, teniendo como criterio de evaluación la convergencia con las 

recomendaciones del Tribunal de Cuentas para cada obra. Concluye señalando que el 

comportamiento decisorio legislativo presenta perfiles heterogéneos, que requieren de modelos 

multifactoriales em los cuales diferentes incentivos actúen sobre grupos parlamentarios también 

distintos dentro del mecanismo decisorio. 

Palabras clave: Control Legislativo. Presupuesto Público. Obras Públicas. Obras Con 

Irregularidades. 

  



RESUMO EXPANDIDO 

 

Por mais de duas décadas, o Congresso Nacional tem exercido intensa atividade de 

controle, por meio das deliberações na lei orçamentária sobre irregularidades apontadas em obras 

públicas federais, o que tem merecido muito pouca atenção na literatura e que abre ampla 

possibilidade de pesquisas no campo dos estudos legislativos.  

Este texto apresenta uma síntese descritiva do funcionamento dessa modalidade de 

controle parlamentar, seguida da discussão das possíveis abordagens teóricas aplicáveis a esse 

tema e de um estudo empírico sobre algumas implicações observáveis dessas abordagens, além 

da indicação das principais direções em que pode avançar a agenda de pesquisas sobre o tema

 O mecanismo que é criado e normatizado pelo texto das leis de diretrizes orçamentárias (LDO) 

federais a cada ano. Tem, em sua forma atual, as seguintes características principais: o Tribunal 

de Contas da União fiscaliza, ao longo do exercício, um conjunto de despesas e contratos 

custeados pelo orçamento federal, e encaminha à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO) um relatório global dos resultados dessas 

fiscalizações, nele apontando aqueles casos que mereceram recomendação pela paralisação ou 

bloqueio da execução física, orçamentária e financeira em função de indícios de irregularidades 

graves. Partindo dessa relação de recomendações, a CMO delibera sobre a autorização 

orçamentária para a realização de despesas (incluindo os restos a pagar) com tais objetos na lei 

orçamentária anual: ao inscrever todos ou parte desses objetos em um quadro anexo à LOA, torna 

automaticamente bloqueada a execução de despesas com os mesmos no exercício a que se refere 

a lei, até que posterior decisão da mesma CMO (a qualquer momento do mesmo exercício), por 

meio de decreto legislativo, autorize o levantamento dessa restrição. Internamente, a CMO delega 

a relatoria da matéria a um um comitê permanente dedicado apenas ao exame desse tema, 

denominado Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de 

Irregularidades Graves – COI. Esse mecanismo teve grande impacto, ao menos em alguns 

episódios relevantes: grande número de obras teve sua execução efetivamente bloqueada em 

alguns anos, e esse protagonismo suscitou reações públicas da parte dos dirigentes federais e dos 

empresários da construção. 

Em termos teóricos, o controle pela via da negativa de autorização orçamentária para 

iniciativas e despesas é considerado pela literatura como típico do paradigma “Westminster” dos 

sistemas institucionais de accountability horizontal; sendo a configuração brasileira bastante 

característica do sistema “napoleônico”, haveria pouca expectativa teórica sobre o funcionamento 

ativo de um mecanismo de controle ancorado no orçamento (BITTENCOURT, 2009, pp. 14-21). 



Mais genericamente, a literatura sobre comportamento parlamentar fala sobre os escassos 

incentivos do parlamentar a desempenhar o papel de controlador da administração em nome do 

interesse coletivo, sendo-lhe mais atraente assumir o papel de representante de interesses 

segmentados (setoriais, regionais) em busca de vantagens a serem extraídas do fundo público 

comum (BITTENCOURT, 2009, pp. 15-16; para o caso brasileiro, OLIVIERI, 2016, p. 22). Por 

isso, há baixa expectativa teórica de engajamento da instituição parlamentar como um todo numa 

atividade de controle. Em outra vertente, o mecanismo descrito tem o perfil típico de police patrol 

(MCCUBBINS; SCHWARTZ, 1984, p. 166), modalidade tida como cada vez menos frequente, 

gradualmente substituída pelo universo mais difuso do fire alarm. (MCCUBBINS; SCHWARTZ, 

1984; LUPIA; MCCUBBINS, 1994; para o caso brasileiro em especial, FIGUEIREDO, 2001, pp. 

715-716). A expectativa teórica para uma atividade de controle penderia então no sentido 

contrário, o de descaracterizar uma ação proativa de police patrol.  

No presidencialismo de coalizão brasileiro, a literatura converge para duas visões 

predominantes sobre a dinâmica da formação de coalizões majoritárias no parlamento, que seriam 

a chave da capacidade presidencial de implementar a sua agenda de políticas: na primeira, as 

coalizões são um jogo de trocas protagonizado por um presidente que busca votos em favor de 

sua agenda de políticas nacionais, e um parlamento que tem por objetivo principal obter vantagens 

setoriais ou locais de interesse individual de legisladores ou bancadas específicas por meio de 

pork barrel , ou do controle de cargos ministeriais ou de escalão inferior no executivo; para a 

segunda , a formação de coalizões seria uma divisão transversal do Estado pela qual a distribuição 

de cargos ministeriais implica na virtual delegação, pelo presidente, de áreas inteiras de política 

pública a determinados partidos ou agrupamentos (BITTENCOURT, 2012; 2019). Qualquer uma 

dessas abordagens, porém, terá na definição das alocações orçamentárias um eixo central de 

implementação (seja para orçamento materializar a entrega pork  quanto para garantir a execução 

de parte relevante das políticas das quais os parceiros de coalizão são co-formuladores e 

defensores). Portanto, em qualquer das doas abordagens o interesse parlamentar ver-se-ia 

atendido pela execução dos desembolsos orçamentários -  pelo que não se espera que estes 

mesmos parlamentares tenham incentivos a agir de forma mais rigorosa do que qualquer outra 

instância institucional diante da detecção de possíveis irregularidades. Adicionalmente, a 

literatura sobre o caso brasileiro que aborda diretamente a questão de irregularidades ou corrupção 

no orçamento enfatiza que um dos fatores mais relevantes para o interesse parlamentar em cada 

determinada liberação orçamentária específica seria a oportunidade de obtenção de vantagens 

ilícitas, seja diretamente, seja na forma de financiamento de campanha (LIMA; MIRANDA,2006, 

p. 344; SAMUELS, 2002; BEZERRA, 1999, pp. 244-252; SPECK, 2008, pp. 135-136) – o que, 

de igual forma, sugere a expectativa um forte incentivo a um número não-desprezível de 

parlamentares para lutar pela continuidade dos desembolsos inclusive (ou especialmente) 



daqueles empreendimentos ou objetos que apresentarem irregularidades das quais sejam 

potenciais beneficiários diretos ou indiretos. (CAMAROTTO, 2014; LIMA, 2015. OLIVIERI, 

2016, p. 27) 

Em síntese, a teoria aponta para algumas implicações observáveis: inicialmente, esperar-

se-ia das abordagens tradicionais não um fortalecimento da ação de controle pela via do 

orçamento, mas uma diminuição de sua intensidade, volume e abrangência. Como consequência 

dessa tendência, também seria de esperar-se exatamente o oposto da trajetória de 

institucionalização dos diferentes aspectos ligados à faceta distributivista do orçamento brasileiro 

verificada no Poder Legislativo, que abrange por exemplo a consolidação normativa da CMO e 

as tentativas de atribuição de impositividade às alocações orçamentárias (PRAÇA, 2013). Por 

fim, a escassez de incentivos dos parlamentares a fazer prevalecer o controle sobre o interesse em 

obter o desembolso orçamentário a fortiori sugere uma postura de exercício leniente das decisões 

de bloqueio, com um viés sistemático de liberações de alocações orçamentárias frente à 

sinalização do órgão de auditoria (o qual, independentemente do mérito intrínseco de suas 

decisões, presume-se não influenciado pelos mesmos incentivos que incidem sobre os 

parlamentares em sua atuação legislativa).  

O foco empírico do estudo é o conteúdo decisório trazido pelos parlamentares em 

relação às obras, contratos e despesas submetidos ao mecanismo. O referencial de comparação 

para avaliação dos efeitos da natureza política do controle parlamentar sobre os resultados 

decisórios é diferença desse padrão legislativo em relação às recomendações do TCU. Foram 

compiladas as decisões adotadas no processo de deliberação da lei orçamentária anual pelo COI 

para cada objeto de controle em termos do bloqueio ou desbloqueio da execução de cada obra, 

em todos os exercícios para os quais havia dados disponíveis (2002 a 2020). A fonte principal de 

dados utilizada são os relatórios do comitê (COI) encarregado de examinar as informações do 

TCU e propor as decisões de bloqueio à CMO, disponíveis na página internet da CMO, 

triangulados com informações provenientes do próprio Anexo da LOA correspondente, dos 

Acórdãos do TCU que trataram da matéria, ou das notas taquigráficas das sessões em que 

ocorreram determinadas votações.  

Nossas constatações empíricas fundamentais são de que o mecanismo manteve-se 

em funcionamento por mais de duas décadas, em processo de crescente institucionalização, e que 

as decisões do Legislativo acerca das obras (ou seja, sobre confirmar ou não os bloqueios 

sugeridos pelo TCU) têm um perfil heterogêneo, com períodos discerníveis (que não aparentam 

ser aleatórios) nos quais o Congresso manteve em suas decisões as posições sugeridas peo TCU 

(ou até mesmo bloqueou mais obras do que as indicadas), e outros (igualmente discerníveis) 

durante os quais o padrão decisório do Congresso foi mais leniente, desconsiderando parte 



significativa das recomendações e liberando grande número de obras com indícios de 

irregularidade apontados. Isto sugere a inadequação de hipóteses teóricas unidirecionais, quer no 

sentido de que o comportamento parlamentar tenderia a minimizar qualquer restrição aos 

desembolsos do orçamento (em função de um papel distributivista predominante), quer no sentido 

contrário de que o temor à perda de reputação decorrente de escândalos de corrupção poderia 

influenciar os legisladores a agirem de forma mais estrita ao autorizar projetos com problemas de 

ilicitude ou ineficiência. Esta heterogeneidade de comportamentos, bem como o seu alinhamento 

em determinados períodos ao longo do tempo, torna recomendável considerar-se modelos mais 

complexos com diferentes fatores de incentivo incidindo sobre grupos parlamentares também 

distintos dentro do mecanismo decisório - o que é consistente com as conclusões recentes de 

Carvalho (2003) no sentido da existência de diferentes conexões eleitorais para os parlamentares 

brasileiros e, portanto, de incentivos comportamentais substancialmente diferentes para distintos 

grupos dentro do Congresso Nacional. 

Numa futura agenda de pesquisa, estudos quantitativos poderiam aprofundar-se nas 

características intrínsecas das obras e contratos afetados pelo mecanismo (valor, gravidade das 

irregularidades, distribuição geográfica e por agência executora, por exemplo) e em sua 

correlação com o volume e composição setorial do investimento público. Já pesquisas baseadas 

em estudos de caso poderiam buscar, a partir de entrevistas e análise de atas e outros registros 

formais, a identificação conjunta de múltiplos fatores causais nos momentos de transição de um 

perfil decisório para outro. Outro caminho de grande potencial é o de analisar comparativamente 

os argumentos esgrimidos em debates quando ocorrem divergências dentro da CMO sobre 

recomendações do relatório do COI, para verificação dos fundamentos alegados tanto para manter 

o bloqueio quanto para abandoná-lo. 
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