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1.3. Linha de Pesquisa: Organização do Poder Legislativo  

1.4. Data: maio de 2013 a maio de 2014  

1.5. Resumo  

O projeto tem como tema principal o Controle Parlamentar do Gasto Público. Será investigada 

a origem desse controle, em suas vertentes inglesa, francesa e portuguesa. Também será 

pesquisada a tradição do controle parlamentar do gasto público no Brasil independente, com a 

proposição de um modelo demonstrativo da relevância do Parlamento nas decisões 



orçamentárias. Finalmente, o trabalho pretende mostrar possibilidades e desafios para o 

controle parlamentar do gasto público no futuro.  

 

2. Apresentação  

O Parlamento Inglês é considerado uma referência histórica em termos de Poder Legislativo 

independente e autônomo, tendo estabelecido referenciais que permanecem até a atualidade 

no tocante a regimes democráticos e Estado de Direito. Um desses referenciais, legado às 

democracias modernas, é o de que um dos critérios da democracia é o controle do orçamento 

por corpos parlamentares eleitos – cabe a esse Poder a autorização das despesas, dos 

empréstimos e das receitas a serem colhidas via poder estatal.  Em 1690, em um movimento 

que veio a ser conhecido como a “Revolução Financeira”, a Câmara dos Comuns estabeleceu 

uma Comissão das Contas Públicas (Commission of Public Accounts), com o propósito de 

monitorar como a receita estava sendo gasta pelo “Poder Executivo” (Rei) e inaugurando a 

prática de incluir apropriações nas leis orçamentárias, direcionando a utilização em propósitos 

específicos das receitas arrecadadas. 

Posteriormente, com a consolidação, no mundo ocidental, do sistema de divisão de poderes 

(Executivo, Legislativo e Judiciário), no sistema de freios e contrapesos (checks and balances), a 

função do controle orçamentário coube precipuamente ao Poder Legislativo. A forma como 

essa função acontece, contudo, pode ser extremamente diferenciada. No caso do Congresso 

norteamericano, por exemplo, os poderes parlamentares são praticamente ilimitados, com o 

Congresso praticamente podendo desconsiderar a proposta orçamentária apresentada pelo 

Poder Executivo. Já na tradição parlamentarista da Grã-Bretanha, o Parlamento é levado a 

aprovar o orçamento sem emendas – a não aprovação ensejando a derrubada do governo e 

novas eleições.  Entre esses dois extremos, há um vasto campo de estudos e pesquisas, que 

possam contribuir para que o controle parlamentar do gasto público resulte em benefícios 

maiores a quem de direito em um regime democrático: o povo. 

3. Problema 

Como se dá o controle parlamentar do gasto público? A partir dessa questão-problema, 

buscar-se-á identificar as origens históricas desse controle, em termos ocidentais, 

comparando-se as experiências inglesa, francesa e portuguesa; a tradição do controle 

parlamentar do gasto público no Brasil independente; e possibilidades e desafios para o 

controle parlamentar do gasto público no futuro.  

4. Objetivos  

4.1. Objetivo geral  

Realizar um levantamento histórico-institucional sobre o controle parlamentar do gasto 

público e delinear desafios e possibilidades para o futuro, nessa área.  

4.2. Objetivos específicos  



- Realizar um levantamento histórico-institucional sobre as origens do controle parlamentar do 

gasto público, comparando-se as experiências inglesa, francesa e portuguesa;  

- Fazer um levantamento histórico do controle parlamentar do gasto público no Brasil 

independente;  

- Identificar tendências do controle do gasto público, cotejando o controle parlamentar e o 

controle social, com ênfase para os dilemas tecnopolíticos da orçamentação. 

 

5. Justificativa  

A administração pública se depara com um volume maior de demandas sociais e com uma 

capacidade de mobilização e pressão política dos cidadãos/eleitores sem precedentes na 

história, resultado, em parte, da proliferação das novas tecnologias de informação e 

comunicação. As ações do setor público devem responder e antecipar as demandas dos 

cidadãos. Contudo, devem se sujeitar ao controle social, o que significa uma prestação de 

contas abrangente, não apenas do que é feito, mas de como é feito, por que é feito e para 

quem é feito. Um dos sintomas desse fenômeno é a extensa literatura, e discussão 

correspondente, sobre a noção de accountability, seja vertical, seja horizontal, conforme 

proposto por O’Donnell (1998). 

Vive-se um tempo comandado pela incerteza, que transbordou da área financeira para a vida 

política e dessa para o cotidiano. Os governos, de modo geral, têm lidado com um contexto 

amplamente diferente do quadro de estabilidade que se seguiu à Segunda Grande Guerra. 

Após um longo período de prosperidade, sobrevieram o rompimento do padrão-dólar e a 

inoperância das instituições de Bretton Woods; as crises do petróleo; a crise das dívidas dos 

países em desenvolvimento e o surgimento de uma conjuntura crônica de crise fiscal. Como 

pano de fundo, aconteceram intensas transformações no mundo, como a revolução das 

comunicações e dos transportes; o avanço da globalização, com a consequente 

interdependência das nações; o surgimento de problemas de alta complexidade e escala 

global, envolvendo múltiplos atores agindo simultaneamente.  

Os problemas a serem enfrentados pelo setor público se tornaram complexos, tanto do ponto 

de vista conceitual quando do ideológico; e as decisões e ações passaram a ocorrer em um 

ambiente de imprevisibilidade e incerteza. A sociedade civil, por sua vez, torna-se cada vez 

mais exigente e organizada, demandando políticas públicas inclusivas e ampliação da oferta de 

bens e serviços públicos, enxergando o Estado como gerador e assegurador de novos direitos. 

As abordagens convencionais de governança e de administração pública não foram concebidas 

nem organizadas para lidar com complexidade e incerteza, o que tem levado a administração 

pública a buscar soluções. Diante do poder público encontra-se o imperativo de exercer papel 

mais dinâmico, integrando a autoridade governamental e o poder coletivo dos atores, de 

forma a obter resultados de alto valor público, tanto em circunstâncias previsíveis quanto nas 

imprevisíveis.  

Diante desse contexto, identifica-se o gasto público com qualidade como fator essencial para 

que o País possa manter um processo de desenvolvimento sustentável, com menor 



desigualdade e mais oportunidades de trabalho. Tendo em vista o crescente papel do setor 

público no Brasil, é cada vez maior a parcela da renda nacional cuja alocação é definida pelos 

dirigentes públicos, o que, todavia, não parece ter resultado ainda em melhorias significativas 

dos serviços públicos, seja em termos quantitativos, seja em termos qualitativos. 

Usualmente, o setor público é considerado pouco eficiente no gasto, até por conta de gastar 

recursos não-próprios. Com uma crescente parcela da renda nacional transitando pelas mãos 

do governo, ocorre o fato de um setor com baixos incentivos à produtividade ter prioridade 

quanto a decisões alocativas dos recursos sociais escassos. Nesse contexto, o Parlamento tem 

um papel importante, como espaço decisório quanto à proposta orçamentária. Compreender 

esse papel é um passo importante para seu fortalecimento e aperfeiçoamento.  

6. Metodologia  

Trata-se de pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, Conforme Godoy (1995, pg. 74), 

quando o que se deseja é a compreensão do fenômeno, em sua complexidade, de uma forma 

ampla, a análise qualitativa é a mais indicada. Pretende-se realizar, então, pesquisa 

exploratória, conforme definida por Gil (1987), como modalidade de pesquisa mais apropriada 

para proporcionar uma visão geral e do tipo aproximativo sobre a questão de estudo.  

7. Cronograma 

Maio a Agosto de 2013 – Revisão de bibliografia e pesquisa histórico documental  

Setembro a Dezembro de 2013 – Redação preliminar  

Janeiro a Maio de 2014 – Redação final  
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