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PREFÁCIO 
Da série Cadernos de Administração Pública, êste é o quarto de

dicado à especialidade - Orçamento e Finanças Públicas . 
. Trata-se da versão portuguêsa da tese que o autor, José Teixeira 

Afachado Jr., submeteu à U nÍt'ersidade do T ennessee para conquista 
do título de Master em Administração Pública; e representa nova con
tribuiçã.o da EBAP para a literatura brasileira sôbre orçamentos públicos, 
que está longe de ser opulenta. 

Administração Orçamentária Comparada - Brasil e Estados Uni
dos - estuda os aspectos principais do processo orçamentário, ver
sando-os de forma sistemática, sem pender demasiado para a teoria. 
As noções teórkas diluem-se ao longo do trabalho, solidamente las
tr:ead-aspela experiência do autor nesse ramo da administração brasi
leira e pelos estudos e observações que levou a efeito nos Estados 
Unidos. O equiPamento profissianal habilitou-o a proceder a um exame 
penetrante das instituições orçamentárias dos dois países, do qual resulta 
um confronto c!drificador dos problemas sub jacentes. 

As novas condições do mundo multiplicam as resp.onsabilidades 
da administração pública, tornando-a cada vez mais importante. O 
gigantismo do Estado reflete-se na proliferação das repartições públicas 
e paraestatais, e na soma de poder concentrado 11tH mãos do admi
nistrador. 

As transformações ocorridas em conseqüência da ret'olução indus
trial, da pregação socialista, da depressão eC01wmica de 1929 e das 
duas grandes guerras mundiais determinaram - em verdade, continuam 
a determinar - profunda mudança na agenda do Estado, provocando 
alterações não menos radicais nos processos de administração. 



Já ninguém contesta que os instrumentos de execução das polítiCds 
públicas não poderiam permanecer os mesmos de outrora, quando o 
Estado, econômkamente neutro ou quase, âSsistia de braços cruzados 
aos conflitos entre empregados e empregadores, produtores e consu
midores, exportadores e importadores, ag1'Ícultores e industriais, etc. 

Para prestar melhores sert'iços às populações, canalizar as energias 
sociais para o desenvolvimento nacional, prevenir os desequilíbrios 
ruinosos à vida econômica e proteger e aUmet1tof1r o bem-estar geral. 
o Estado moderno é forçado a apropriar-se de parcelas crescentes dos 
recursos coletiv.os e redistribflí-las segundo esquemas longamente esttt
dados e deliberadammte estabeleridos. 

o orçamento tornou-se. assim, instmmel1to apropriado para redir
tribuir os recursos sociais, bem como o meio de q"e se ser!'e O poder 
ptíblico para remediar a falta ou deb?lidade de iniciativas. e corrigir 
os fluxos a11árquicos de int'estimento nos setores mais rem!meratil'Or, 
mediante iniciativas e investimel1tar em ,0utl"OS que. pela própria natl/
reza, Of! não produzem dit'idel7d(!J (ompl'nJ(fdores. como certos serviços 
de utilidade p,íblica, Ofl só ar pr()dl/zem deIJois de longo período de 
e/'o/tlção . 

Assim concebido, o orçamento não deJempenha apet1as papel de 
redistribuidor de riquezas e equilibradar de iniciativas. mas também o 
de meio de planejamento das atividades governamentais. 

Do ponto de vista histórico, a importância do orçamel1to tem 
sofrido numerosas variações. Inicialmente, o orçamento era conside
rado dispositivo de contrôle político do parlamento sôbre o rei. Era 
um meio de que se !Jttliam, primeiro, os nobres e. mais tarde. os re
presentantes do povo para conhecer antecipadamente e controlar, até 
certo ponto, os caprichos da cabeça coroada do momento. 

Na concepção atual, o orçamento é 11m dispositivo de planeja
mento e de expressão financeira dos planos de trabalho adotados pelo 
govêrno para cada ano. 



Entre eJ.fas duas con(epções, a distância percorrida, atrath de mil 
peripécias políticdJ, é imensa. Cumpre obserl'ttr que a evolução das 
instituições orçamel1tárit/S não se rerifirou a.o longo do mesmo caminho 
::111 todos os países. 

"'o Br.1sit. pfJr exemplo, longe ainda de ser o espelho fil1dl1ceiro 
de fim programa de trabalho gOt'e/"namel1tal, o orçamento federal é 
divisor dos dillbeiros públicos sob a form.1 de dotações tradicionais, 
constitucionais e eleitorais. 

As tradicionais, muitas z'êzes poUlic:1s na origem, representam as 
despesas fixaJ, intangíl'eiJ. correspondmtes aos chamados direitos ad
quiridos, que amiúde se confundem com os chamados interêsses criados. 

As constitucionais figuram no orçamento em virtude de disposições 
imperath'as, como. por exemplo. as cOllstantes dos artif!.os 169, 198 
e 199 da Comtiluirão Política do Brasil, e do artigo 29 de suas Dispo
sições Tranritórias. 

Escarmentado com a ausêl1cia de ação, por /1111 lado, e a descol1-
hll1lÍdade administratil'd. por olltro, o comtituinte de 46 il1seriu 11ft 

Carta Magna dispositit'os radicáÍJ, aventurosos e ingênuos para garal1-
til' a participarão de certos problemas regionais nas preocupações. nos 
orçamentos e nas alh'idades do govêrno federal. Estão nesse caso "a 
l'alorização econômica da Amazônia", "a defna contra os efeitos da 
dellOl1lÍl1ada sêca do Nordeste" e o "aproveitamento total das possi
bilidades econômicas do rio São FrtlflcÍsco e seus afluentes". O expe
diente é radical, porque compromete irrecorrh'elmente. pelo ftlttlro 
afora, parcelas ponderát'eÍr de reCII/'Jos públicos, dando-Ibes destinação 
il1t.a'l1gh'el, como se a problemática do pc/Ís fôsse imutável; dl'enturoso, 
porque z'ÍlIC1da l1iI própria Comtituição percentagens fixas de qUánti
dades descollbecidcls ao fintlncidmento de problemas não equacio/1t:tdos: 
ingênuo, porque pressupõe planos de trabdlbos e escal,ls de ;,westi
mentos illdefinidamente pragresshos, o que é uma teratologia admi
nistrativa. 

As dotdções eleitorais são illCtlrsões de illferêJJes regionais e a/é 
paroquiais no orfammto gcr.1l, p.1ra fins de política partidária. Cada 



aeputttdo e senador sente-se na obrigação de conseguir, por meio de 
emendas à proposta orçamentária envittda pelo Executivo, recursos mo
netários que não passam de assistência financeira a instituições locais, 
a governos municipais, a governos e autarquias estttduais, tudo isso 
intimamente entrelaçttdo ao destino político dos legislttdores. 

Em conseqüência dessa corrida para usar os dinheiros públicos na 
política, a proposta orçamentária brasileira é a lei mais emendttda de 
lôdas - talvez mesmo a m:ús emendada do Continente - pois chega 
a receber até 17000 emendas - em média, 40 por membro do COIl
gresso. Contando assim com a experiência, os desvelos e a colaboração 
de todos os legisladores, devia ser uma lei perfeita.' 

P01' outro lttdo, do ponto de t'ista formal, o orçamento público no 
Brasil é muito mais um instrumento jurídico-contábil, trttdicionaliJta, 
em que dominam as preocupações legais e contabilísticas, do que uma 
via de planejamento, fixação e execução das políticas públicas. Em Sllma, 
no Brasil o orçamento reflete muito mais as influências partidárias, inclu
sive familiares, sobretudo as ambições indiz'iduais dos políticos e o 
emPirism.o tranqüilo de nossa administrt1ção, do que as políticas pú
blicas cuidadosamente elaboradas e determinadas pelo processo legis
Lativo, em colaboração com a competência administrativa. Em geral, 
a mentalidttde de nossos homens públicos, dos legisladores como dos 
administradores, tem-se mostrttdo pouco permeável à mudança do con
ceito de orçamento, e assim impedido que êste evolua e assuma o seu 
moderno significado. 

Contrastando com o nosso quadro, os Estttdos Unidos, que, se~ 
dito de passagem, até há quttdro décadas estavam mais atrasttdos neste 
setor do que o Brasil, têm conseguido progressos dignos de registro. 

Considerando-se que somente a partir de 1921, graças a.o Budget
ing and Accounting Act, é que o govêrno dos Estados Unidos passou 
a ter orçamentos propriamente ditos, e examinando-se o estágio em 
que se encontram as suas instituições orçamentárias é que se nota o 
;rande avanço dos americanos sôbre nós. 



A depressãIJ econômica de 1929 .. deflagrada nos Estados Unidos 
por isso mesmo tlUtis aguda naquele país - deu en.Jejo a que o 

govêrno americano utilizasse pela primeira vez o orçamento como ins
"umento de recuperação econômica. O New Deal, nOZJa distribui~, 
com que o Presidente Roosevelt .1.rrancou o país do desesPêro e do pâ
nico, foi essencialmente um aew deal orçdmentário. 

Embora interpretados de tlUtneir.1 diversa, Os resultados obtidos 
encareceram a prática dêsse remrso. Graças àqueld experiência, e aos 
estudos dela decorrentes, desenvoheu-se um imtrumento de planeja
mento das ath'idades governamentais - o chamado orçamento-prollfama 
(performance budget) - a mais nOt'a forma de racionalização de 
administração financeira, que está sendo parcialmente ensaiada, aqui 
c alhures. 

Gabe obserzdr, entretanto, que ainda há margem p:ir:l lIIuitas 
meihorias /10 processo orçamentário adotado pelo govêrno dos Estados 
Unidos. As estimativas e previsões são feitas com antecedência exces
siva; o Congresso aumenta, Stlbstitui, corta ou .elimina arbitràriamente 
as dotações propostas, muitas vêus à feição de interêsses partidários; 
há a corrida das subvenções e allxílios, patrocinados por políticos e 
grupos de pressão, exatamente como acolltece no Br:íJi/: nem sempre 
os interêsses gerais do país primam sôbre os interêsses par/imlares de 
grllpos. Os veteran.os de guerra e os agricllltores, por exemplo, têm 
conseguido, ano após ano, favores .orçamentários que tocam as r",ias 
do escândalo, constituindo-se assim em grupos prit'ilegiados à msta 
dos demais. 

Nada .obstante, do ponto de vista técnico, hoje nos Estados Unidos 
planejam-se melhor as atÍl'idc:des ptíblicas e orçam-se melh.or as respecti
vas despesas do que no Bra.ril. 

Naturalmente condiciontld:t t/IJ grau de desenvolviment.o da admi
nistração e às com'eniências de caráter nacional, a estrutura do orça
mento há de variar de paír para país. 

Para atender t/IJ crescim01to (: à diversificá{ão das ath-idades do 
Estado, nllmerosos aJPectos tradicionais da adminiJtração orçamentária 



têm sido ret/istos. Os próprios princíPios orçamentários clássicos pas
sam, no momento, por novas análises e observtl(ões, a fim de serem 
adaptados às conveniências e peCIIliaridades de cada país. 

Como não podia deixar de ser, as partiCIIlaridades mcionais con
dicionam o processo orçamentário, desde a elaboração até a execução 
e a liquidação. Boa ou desastrosa, p,·o/?ressi.rM ou retrógrada, a política 
orçamentária t'incula-se às políticas P,iblicas. e estas. por SI/ti t'eZ. refle
tem ou tendem a refletir o grau e os ameios de desel1t'olvimento 
nacional. 

À medida qlle o crescimento econômico e .racial. com a politizarão 
intensa das massas e a proliferação dos grupos de pressão. se aprofunda 
011 se acelera. se estagna 011 m"da de rumo, as t'ariações de ênfases 
e preferências repercutem /la es/mtllra e no fl/nciol1amento da máquina 
administrath'a e ecoam no orçamento. 

Como .re sabe. a maioria dos textos sôbre institflições orçamentárias 
exi,rtel1tes em portllgtlês, para liSO das ermlas e dos estlldiosos, compõe
se de tradllções de obrm baseadas /la experiência estl',tIlf!eira. Os traba
Ihm ori/?il1úr publicados em /lOSJC1 lín[;ua, sôbre a experiência braJileira, 
ai/lda muito escassos, tratam de aspectos partiCIIlares da atÍt'idade orça
mentária, sem focalizá-la como um todo. 

A presente contribuição do ProfeSJor Tosé Teixeira Machado lr .. 
que a Escola Brasileira de Administração P,ibliM, la/lça hoje, não vem 
duplicar trabalhos eúrtentes, nem remoer informações e preceitos 
circulantes no Brasil. Está, pois. destinadd a ocupar lflgar de relêvo 
na literatllra brasileira sôbre témica e administração orçamentárias. 

Rio, 19 de novembro de 1959. 

BENEDICTO SILVA 
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INTRODUÇÃO 

As mudanças sociais que o ca
pitalismo determinou na estru
tura social, durante os últimos 
séculos, criM'am uma nova civi
lização, inteiramente diferencia
da das anteriores por suas inter
relações humanas, econômicas e 
políticas muito mais complica
das. 

Para fazer face ao desafio da 
nova ordem social e econômica, 
os governos tornaram-se orga
nismos agigantados, como teria 
fatalmente de acontecer, pois a 
"complexidade do govêrno é ne
cessàriamente um complemento 
da complexidade da socieda
de". (,) 

Para levar a cabo suas tare
fas, assim acrescidas, os gover
nos, em todo o mundo, tiveram, 
concomitantemente, de criar ou 

aprimurar certos tipos de instru
mentalidades de modo que pu
dessem atingir a fin·alidade que 
se pr~punham dentro do arca
bouço da estrutura democrática 
da civilização ocidental com a 
maior economia para os que 
mantêm financeiramente o go
vêrno: os contribuintes_ 

Novas funções, e serviços pres
tados diretamente ao público 
foram acrescidos àquelas ativi
dades regulatórias e disciplinado
ras que os governos vêm execu
tando desde tempo imemorial. 
Nesta nova concepção, a adm;;lis
tração pública "tornou-se não 
somente um importante aspec
to do progresso governamental, 
mas também um fenômeno de 
mais amplas conseqüências so
ciológicas". (2) 

(I) Paul H. Appleby. PoJi(J and /ldmini,/,,,/ion (Birmingham. Alabam. Press, '949), 
p. 67. 

(.) lames Hart, /In ln/rod,u/;on lo /lJmin;Jlrllli~e LAw w;lh S,lu/,J CaJu (New York; 
Appleton-Century Crotts, Inc .. 19'0' p. 7' I. 
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o administrador público ad
quiriu maiores responsabilidades 
na condução da complexa má
quina de govêrno a fim de atin
gir as finalidades previamente 
determinadas e compatíveis com 
os sentimentos da maioria da 
população para alcançar o bem
estar de todos. Um pensador 
brasileiro. voltado para os pro
biemas da administra<;ão púLL
ca, escreveu com propriedade 
as palavras abaixo, que interpre
tam de modo preciso as funções 
do administrador moderno: 

... " ao administrador públi
co incumbe a obrigação inde
clinável de promover os in
terêsses do público em geral, 
clientela heterogênea, contra
ditória, da qual fazem parte 
indivíduos débeis, como as 
crianças, os velhos desampa
rados, Os enfermos e outros 
grupos SOCIaIS expostos, ou 
muito menos protegidos do que 
os sócios ou acionistas de uma 
emprêsa comercial ou indus
trial." (3) 

No presente momento, êsse 
sentido do interêsse público é, 
ou deve ser, a constante preo
cupação dos governantes ou 
mesmo dos homens de negócios. 
A administração pública, para 
atender ao interêsse coletivo, 
tem desenvolvido técnicas qm· 
envolvem "tôdas aquelas opera
ções que tem por finalidad.. a 
eXêcução ou o cumprimento da 
política pública". (4) 

o orçamento é, cErtamente, 
uma dessas técnicas que o admi
nistrador moderno tem à sua 
disposição para o bom desempe
nho de suas tarefas. 

Adveio das lutas entre a exi
gência de um processo democrá
tico, na administração financei
ra, e o poder autoritário inves.. 
tido nos soberanos da velha Eu
ropa. Na verdade, o orçamentu 
pode ser considerado como uma 
instituição inglêsa. pois, como 
assinala Stourm, "no tempo 
da Segunda Revolução ... , isto 
é, desde 1688, encontramos o sis
tema orçamentário da Inglaterra 

(3) Benedicto Silva. A Era do Adminúllddor Pro!ijj;on.:! (Rio de Janeiro. Brasil: Depar· 
tam<:nlo Administrativo do Serviço Público, Serviço de Documentação, '956), p. 72. 

(4) Leonard D. White, 11IIroduction lo lhe Sludy oi Public ,idmillijlralion (New Yurk: 
The Macrnillan Co., 1955), p. ,. 
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quase perfeitamente estabele
cido". 1 ~) 

Nos tempos atuais, quando, 
"no seu conjunto, as atividades 
do govêrno americano, incluim.do 
as operações de fundo de garan
tia, resultam em pagamentos de 
cêrca de 72 bilhões de dólares", 
(6) é de imaginar-se a importân
cia do orçamento nos governos 
de hoje para todos os cidadãos. 

Os primeiros conceitos de or
çamento levavam em conta, so
bretudo, os quadros demonstra
tivos da receita e da despesa e, 
na França, Stourm considerava 
a necessidade de tratar-se o or
çamento sob o ângulo legaL Ci
tava êle os orçamentos que fo
ram aprovados pelo Diretório e 
pelo Consulado com muito pouca 
ou nenhuma estimativa. Aliás, 
tôdas as definições até então viam 
o orçamento como "um documen
to que prevê e autoriza as recei
tas e despesas anuais dos Esta
dos". (7) Parece ser o pró-

prio René Stourm quem, pela 
primeira vez, cita, na definição 
de orçaanento, a palavra "pla
no". De fato. éle frisou que "o 
orçamento do Estado é um do
cumento que contém um plano 
preliminar, devidamente apro
vado, das receitas e despesas pú
blicas". (8) Embora René 
Stourm não tivesse em mente, 
para a palavra plano, o mesmo 
conceito que se lhe empresta nos 
dias de hoje. o certo, porém. é 
que foi a introdução do concei
to de plano na técnica orçamen
tária que fêz com que o orça
mento evoluísse, de seus primi
tivos conceitos legal e contábIL 
para tornar-se uma técnica da 
maior importância nos governos 
modernos. 

Assim é que o Presidente 
Franklin Delano Roosevelt, dos 
Estados Unidos, em sua mensa
gem orçamentária de 3 de ja
neiro de 1941 via o orçamento 
como um "programa nacional ... 

(») Renê Stourm. The Budget, A T,anslation I,om the Set'enth Edition 01 The Budget 
(New York and London: D. Applttún anJ Company. 19I7). p. 10. 

(6) Cont,ol 01 Federal Go,'anment Exp",ditu"J. A Statement on National Policy by the 
Research and Policy Committee of the Committee for Economic Development (New 
York: January 19~~). p. I. 

(7) Definição devida à lei de contabilidade pública de 1866 da FranÇ]. citada por Stourm. 
op. cit., p. 10. 

(S) Ibid. (O !lrifo náú é do original). 
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nosso plano de trabalho". (9) Em 
um estudo intitulado Filosofia 
e Elementos Essenciais dos Or
çamentos, um analista adminis
trativo do Bureau do Orçamen
to daquele país definiu, de 
modo sucinto. um orçamento pú
blico como "um plano que ex
pressa em têrmos de dinheiro, 
para um período de tempo defi
nido, o programa de operações 
do govêrno e os meios de seu 
financiamento". (lO) O ponto 
dG vista do Presidente D. Eisen
hower não se afasta dessa evo
lução na definição de orçamen
to. De fato, em sua mensagem 
orçamentária de 1957 ao Con
gresso americano, o orçamento 
foi conceituado não somente 
como um livro de números que 
descrevem operações fiscais, mas 
especialmente um plano com
preensivo de ação paTa fazer 
face aos objetivos nacionais. (lI) 

Essa compreensão do valor do 
orçamento, no entanto, nos vem 

de longe, pois já Gladstone, o 
estadista inglês da Era Vitoria
na, assinalara, de modo muito 
claro. a objetividade das funções 
orçamentárias dos governos. 
quando asseverou que "os orça
mentos não são meramente uma 
questão de aritmética, mas di
zem respeito, em milhares de 
modos. à própria base da pros
peridade dos indivíduos, às re
lações das classes sociais e à fôr
ça dos reinos". (12) 

Na concepção moderna de pla
no, no que tange às funções go
vernamentais, estão naturalmen
te intrínsecos os prob:emas de 
seleção de valores, e, conseqüen
temente, a necessidade de tomar 
decisões e estabelecer uma po
lítica pública. Reconhecemos, no 
entanto, que esta função não foi 
tratada neste trabalho com o de
senvolvimento que merece, isso 
porque êste trabalho se destina 
precipuamente ao estudo do as
pecto material do orçamento, 

(9) Extraído de Gerhard Colm, EJIaYJ in Pllbli, Finance anti Fiscal Polie! (New York: 
Oxford University Press, '955), p. 4. 

(10) Allen D. Manvel, PhiloIophy anJ EJItnliaiJ o, BIIJgeling (Washington, D. C.: 
The Executive Office of the President, Bureau of the Budget, October 1', '94'), 
1>. '. 

(II) The Budget of the U. S. Government for the Fiscal Year Ending June ~o, '957, 
The President Message (Washington, D. C.: U. S. Government Printing Oflico, 
1956), p. M7. 

(12) Extraído de Harold D. Smith. The Managemenl o, YOII' Go~trnmenl (New York 
aad London: Whittlesey House, McGraw·Hill Company, Inc. 1945), p. 7 r. 
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supostos resolvidos todos os pro
blemas preliminares das deci
sões que cabem aos altos admi
nistradores, nos governos mo
derr.os. 

Com essa concepção em men
te. a finalidade dêste trabalho 
é a apresentação do orçamento 
como uma instrumentalidade da 
administração fiscal entre aque
las operações já referidas pelo 
professor americano Leonard D. 
White. 

O escopo dêste trabalho é ana
lisar as práticas orçamentárias 
e suas teorias, através de um 
método comparativo entre os 
processos e as teorias adotadas 
nos Estados Unidos e no Brasil. 
Em relação ao primeiro dêsses 
países, os estudos foram facili
tados porque o autor se encon. 
trava na América do Norte. 
quando escreveu o trabalho. e, 
conseqüenL:,mente, te\'e à sua 
disposição uma vasta literatura 
em administração pública em 
geral e, especlficamente, em or
çamento, em que é rico aquêle 
paIs, como conseqüência dos es
tudos teóricos que ali se reali
zam no campo da adm:nistração 
publica, procurando.se, dêsse 
modo, absorver. na teoria, tôda 

2 - Cad .• ~':m. Municipal - 55 

a experiência que a prática da 
admi,nistração pode fornecer. 

Observações referentes ao sis
tema americano são apresenta. 
das em todo o estudo, a fim de 
permitir que o autor possa ter 
os elementos necessários de 
apoio às sugestões que são for
muladas, quando do estudo do 
sistema orçamentário e da orga
nização da administração finan
ceira no Brasil. Ao descrever o 
sistema de orçamento de seu 
próprio país, o autor dêste tra
balho dispôs de muito pouco 
material escrito, tendo, portan
to, de suprir a deficiência com 
a ut:lização de suas próprias 
observações de a110S de trabalho 
em administração pública e seus 
estudos anteriores na Escola 
Brasileira de Administração Pú. 
blica. 

As vêzes, outros aspectos da 
administração pública, que não 
o orçamento, são trazidos à bai
la; isso porque administração é 
uma unidade, apenas dividida 
para o fim de facilitar o estudo 
e a prática administrativa. 

Orçamento permanece, entre
tanto, como tema central dêste 
estudo; e as demais técnicas são, 
aqui, apenas referidas quando 
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de interêsse da administração 
orçamentária. 

No que se refere ao aspecto 
teórico de orçamento. um esfôr
ço honesto foi feito para a de
dução de conclusões que digam 
respeito aos diversos aspectos 
do conjunto da administração fi
nanceira. 

tste trabalho foi originalmen
te apresentado em inglês. como 
tese para obtenção do "Mas
ter's Degree" em ciências polí
ticas, com ênfase em administra
ção pública. No entanto. minha 
eX1leriência como professor da 
Cadeira na Escola Brasileira de 
AdmLnistração Pública e as lei
turas subseqüentes deram lugar 
a alguns acréscimos que não 
modificam. contudo, a substân. 
cia do trabalho. 

Para êsses estudos. o autor foi 
beneficiado com uma bôlsa de 
estudos da International Coope
ration Administration. em co
operação com o govêrno do Bra
sil, representado pelo Instituto 
dos Industriários. a que o autor 
vem servindo há vinte anos inin
terruptamente. Seu programa 

nos Estados Unidos foi dividido 
em duas partes: a primeira re
presentada por cursos teóricos na 
Universidade do Tennessee. A 
segunda parte constou de trei
namentos em serviço realizados 
principalmente na "Tennessee 
VaUey Authority", no "Bureau 
of the Budget", no "General 
Accounting Office" e outras ins
tituições dos governos federal. 
estaduais e municipais daquele 
país. e em algumas instituições 
particulares. 

O mais ardente desejo do au
tor é que a sua participação 
nesse programa venha a estrei
tar ainda mais os laços de ami
zade que unem os povos do Bra
sil e dos Estados Unidos e que 
seu trabalho possa ser de utili
dade à administração pública 
brasileira. servindo, assim. ao 
país, ao govêrno e ao povo. sem 
considerações de natureza polí
tica, mas unicamente como um 
estudioso e praticante da arte e 
da ciência da administração. 

O autor é imensamente grato 
a inúmeras pessoas que, de um 
modo ou de outro, o ajudaram. 
durante o programa que reali
zou nos Estados Unidos. e na 
obtenção da bôlsa de estudoi 
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pelo Ponto IV do govêrno ame
ricano, entre as quais é de jus
tiça mencionar o nome do Prof. 
Benedicto Silva, diretor da Es
cola Brasileira de Administra
ção Pública da Fundação Ge
túlio Vargas. Sem a ajuda dos 
professôres do Departamento de 
Ciência Política da Universidade 
de Tennessee, sob a direção do 
Dr. Lee S. Greene, o presente 
trabalho não teria sido realizado. 

O Prof. Agenor Martins Ra
pôso colaborou na revisão dos 
originais em Português, contri
buindo, assim, para a correção e 
enriquecimento da linguagem do 
presente trabalho. 

O autor gostaria de utilizar-se 
desta oportunidade para expres
sar ao povo e ao govêrno dos 
Estados Unidos seu reconheci
mento por lhe haverem coloca-

do à disposição meios para o 
aperfeiçoamento de sua experi
ência e a ampliação de seus co
nhecimentos na difícil técnica 
da administração pública, de que 
aquêle pais tem sido pioneiro e 
construtor. 

Por fim, uma palavra de gra
tidão deve ser dirigida também 
a seu próprio povo, que vem, 
através das maiores vicissitudes 
políticas e imensas dificuldades 
econômicas. criando uma nova 
e avançada civilização nas ter
ras tropicais da América do Sul. 
Sem os ideais de progresso, aper
feiçoamento e realizações que 
dominam o govêrno, as institui
ções e o povo do Brasil, o pro
grama a que o autor se lançou, 
durante ano e meio, certamente 
não estaria no rol das obras 
realizadas. 



CAPíTULO I 

ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Com a especialização das fun
ções, tornou-se necessário esta
belecer um órgão para lidar, es
pecificamente, com a atividade 
orçamen tária. 

O problema da localização do 
órgão orçamentário - diretamen
te subordinado ao Poder Legislati
vo ou ao Poder Executivo - não 
teve muita significação no gO
vêrno parlamentarista da Ingla
terra, dada a própria estrutura do 
sistema de govêrno daquele país. 
Cedo. o Tesouro inglês passou 
a exercer tôdas as atividades de 
um departamento de administra
ção geral. 

Nos Estados Unidos, a Comis
são de Economia e Eficiência. 
designada pelo Presidente Taft. 
concluiu que existia, então, "a 
necessidade de um orçamento 
nacional", e o Departamento do 

Tesouro foi apontado como o 
órgão que naturalmente deveria 
encarregar-se das operações ne
cessárias ao preparo do "livro 
das estimativas". Na realidade. 
o movimento para um orçamen
to federal nos Estados Unidos 
apresenta-se como um dos as
pectos mais interessantes da evo
lução da administração públic'll 
daquele país. podendo ser com
pando ao movimento por uma 
sadia administração de pessoal e 
peja unificação das fôrças arma
das. A Lei de Orçamento e Con
tabilidade de 1921 estabeleceu 
para o Presidente a obrigação 
de preparar o orçamento e criou 
um órgão especial para tanto: 
o Bureau do Orçamento. Essa 
lei, no entanto, colocou o novo 
órgão numa situação anômala 
dentro do Departamento do Te-
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souro, mas sob a imediata dire
ção do Presidente, o que traduz 
um compromisso político para 
a aprovação da lei. ('3) O Plano 
de Reorganização N.o 1, de 1939, 
entretanto. transferiu-o do De
partamento do Tesouro para a 
Casa Branca, constituilndo-se, 
então, em um órgão de estado
maior, a fim de assessorar o Pre
sidente em assuntos de orça
mento. Assim o Bureau do Orça
mento tornou-se o primeiro 
órgão a compor o atual Gabinete 
Executivo do Presidente. ('4) 

Tudo leva a crer que tanto o 
próprio orçamento federal como 
a criação de um órgão especia
lizado para a administração or
çamentária, nos Estados Unidos, 
tiveram, como Harold D. Smith 
salienta em seu livro The Ma
nagement 01 Your Govemment. 
a finalidade precípua de con
centrar autoridade executiva 
nas mãos do Presidente, no que 
se refere à administração do 
Poder Executivo, além, é evi
dente, das finalidades de efi-

clencia e economia tão larga
mente reclamadas pela opinião 
pública. Do estudo da evolução 
do Bureau do Orçamento, sobre
tudo depois de sua transferên
cia para a Casa Branca, compre. 
ende-se que o mesmo tenha tra
zido mais autoridade executiva 
ao Presidente. Por outro lado, 
compreende-se também que, na 
história do presidencialismo 
americano, a autoridade execu
tiva do Presidente tenha sofrido 
certo enfraquecimento por três 
motivos especiais: uma tendên
cia parlamentarista herdada da 
Inglaterra pelos fundadores da 
República, que a evolução do 
presidencialismo vem pouco a 
pouco esmaecendo; a tendência 
de certos secretários de Estado 
para entender-se diretamente 
com o Congresso, inclusive para 
solicitar apropriações de dinh\?i
ro, o que pode, ainda, ser consi
derado como um resquício da ten· 
dência parlamentarista; a Lei de 
Orçamento e Contabilidade, fi
xando no Presidente da Repú. 

(13) TasIc Force Report on Fiscal. Budgeting, and Accounting Activities (Appendix F) 
The Commission on Organization of The Executive Branch of the Government. 
(January J949), p. 41. 

(14) V. Ap~ndice n9 IV, sôbre a composição e atribuições do Gabinet. ElC",utivo do 
J',.~d.nte nort.·.mHicano. 
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blica a responsabilidade pela grama: (a) o Diretor, Vice-Dí-
preparação e execução do orça
mento, o que deu um golpe de
finitivo na tendência acima 
apontada; e, finalmente, uma 
seqüência de presidentes ditos 
fracos que deixaram de exercer 
grande soma de autoridade que 
naturalmente existe no Chefe 
do Poder Executivo. 

Por essas razões, parece que, 
num regime presidencialista, 
com tôda a complexidade das 
relações entre os três poderes, 
a subordinação direta do órgão 
de orçamento ao Presidente é a 
melhor solução, pois lhe dará 
os elementos de coordenação e 
supC'l"visão necessanos para 
';urm. COP'I) o Presidente da Re
pública, desempenha uma mul
tiplicidade de funções, como che
fe de Estado. chefe do partido 
político no poder, chefe da ad
ministração e outras. 

Depois de sucessivas reformas 
para adaptar o Bureau do Orça
mpnto à necessária evolução da 
administração pública nos Es
tados Unidos, apresenta êle a 
estrutura que se encontra no 
organograma da página seguin
te Eis a análise dês se organo-

retor, dois Diretores-Assistentes 
e os Assistentes do Diretor que 
compõem o grupo de coman
do encarregado de prover a 
orientação geral, direção e co
ordenação das atividades do 
Presidente com o Congresso. com 
os divcr~os órgãos da adminis
tração e com o público em geral; 
(b) Assistente Administrativo 
do Diretor, que tra~a C::::'3 pro
blemas de pessoal, orçamento, 
segurança e outros serviços ad
ministrativos para o próprio Bu
reau. (c) Quatro órgãos. :este3 se 
encarregam de e~tl:dar e p,'o
por soluções para os amplos pro
blemas do govêrno dos Estados 
Unidos dentro das competências 
específicas. Dão assistência às 
Div:~õc:;. S}v êlc:;: órgão de Re
visão Orçamentária. Como seu 
nome indica. é êle o órgão estru
turado para encarar especifica
mente os problemas direta e in
diretamente ligados ao orça
mento. Na estrutura do Bureau 
do Orçamel:to, êssc órgão tem a 
tarefa mais importante no estudo 
dos problerr:as orçamentários do 
govêrno americano. órgão de Re
ferência Legislativa. Tem a seu 
cargo todos os a~s'.mtos relativo:, 
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a legislação, a proclamações, or
dens, decretos e vetos do Presi
dente, bQm como seu programa 
legislativo em geral. órgão de 
Organização e Métodos. Formula 
e coordena os programas de 
aperfeiçoamento do processo ad
ministrativo e da organização do 
Poder Executivo. E' o estado
maior de O & M do govêrno 
americano. órgão de Padrões 
Estatísticos. Coordena e estuda 
os processos de melhorament(l 
da estatística do govêrno e ati
vidades congêneres. 

Finalmente, encontram-se li. 
cinco divisões, cuja tarefa é a 
de analisar as propostas orça
mentárias das diversas reparti
ções do govêrno, cada uma com 
a responsabilidade de um gran
de setor em que as atividades do 
govêrno federal americano fo
ram divididas. Fazem a revisão 
dos orçamentos e programas das 
repartições do Poder Executivo, 
apresentam recomendações ,ô
bre êsses orçamentos, controlam 
a execução dos mesmos, analisam 
a legislação proposta e os decre
tos executivos, estimulam e as-

sÜitem as repartições no aper
feiçoamento da administração e 
organização, trabalham em pro
jetos especiais que envolvam 
problf':nas orça:nentários e aper
feiçoamento da organização a 
longo prazo. gera:mente em C(l
operação com um dos quatro 
órgãos acima mencionados e, por 
fim, propõem melhoramentos na 
coordenação dos programas das 
inúmeras repartições. São as se
guintes as Divisões: Divisão de 
Comércio e Finança; Divisão de 
Assuntos Internacionais; Divi
são de Trabalho e Bem-Estar So
cial; Divisão de Assuntos Mili
tares e Divisão de Assuntos de 
Recursos Naturais e Obras PÚ
blicas. (I,) 

E:n têrmos gerais, as funções 
do Bureau do Orçamento podem 
EE'r resumidas como segue: (a) 
preparação e administração do 
orçamento; (b) estudos para 
melhoramento da organização e 
administração governamentais; 
(c) análise e revisão do progra
ma legislativo e (d) coordena
ção e estudos para aperfeiçoa
mento das estatísticas federais. 

(,,) Functions .nd O'g,nization, of the Bureau of the Budget (\X·ashing'~n. D. C.: 
E~<cutiYe QUice of the Preside::t, Bure.u of Budget. July I, '915) fP. " '. " e ;. 



14 CADERNOS DE ADMINISTRAÇÃO PÜSLICA 

tais como foram definidas na 
Ordem Executiva N.O 8.248. de 8 
ie setembro de 1938. (16) 

No Brasil, a primeira consti
tuição republicana, promulgada 
em 24 de fevereiro de 1891, en
carregou o Congresso de esta
belecer um orçamento para a 
União. A redação primitiva era 
a seguinte: 

- Compete privativamente ao 
Congresso Nacional: 

1 - orçar a receita, fixar a des
pesa federal anualmente e 
tomar as contas da receita 
e despesa de cada exercí
cio financeiro: (11) 

A redação dada com a reforma 
de 1926 não se afastou muito 
da primitiva, introduzindo o pra
zo fatal para aprovação do or
çamento: 

- Compete privativamente ao 
Congresso Nacional: 

1 - orçar anualmente a Recei
ta e fixar. anualmente. a 
Despesa e tomar as contas 

(16) Ibit/. 

de ambas. relativas a cada 
exercício financeiro, pror
rOlando o orçamento ante
rior, quando até janeiro 
não estiver o novo em vi
gor; (18) 

o Congresso brasileiro, entre
tanto, nunca tomou a iniciativa 
de preparar o orçamento fede
ral. Em breve. pois, o Poder 
Executivo assumiu essa respon
sabilidade através do Ministé
rio da Fazenda. Já a Constitui
ção ce 1934, no seu artigo 50. 
parágrafo 1.0 conferiu essa obri
gação ao Presidente da Repú
blica. (19) 

A atual Constituição esta
beleceu um sistema orçamentá
rio. mas fê-lo sem qualquer re
ferência a um órgão específico 
para lidar com essa técnica, tal
vez porque já existisse o DAiP. 
ou talvez porque o assunto não 
fôsse matéria do Direito Cons
titucional. 

A solução brasileira com re
ferência 11. um órgão de admi-

(I7) Documrntarão - Revi,ta Bimestral clt Estudos JUlÍdico< e Administrativos. n' ~ 
(Rio de Janeiro. Br .. il). p. 361. 

(r8) Uid. p. ;60. 
(19) Ibit/. p. 3'1. 
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nistração orçamentária é, entre
tanto, muito similar à dos Es
tados Unidos. Contudo, somen
te em 1938 foi criado êste órgão 
especializado - o Departamen
to Administrativo do Serviço PÚ
'OJ!Iq (20) Na realidade, o DASP 
l;,': \'C cc:no U:;l é:-:;::o de estado
maior para o Presidente da Re
pública em muitas atividades, 
tais como pessoal referên. 
cia legislativa, edifícios pú
blicos e orçamento. Compõe-se 
o DASP de diversas Divisões, 
cumprindo destacar, entre essas, 
a Divisão de Orçamento e Orga
nização. Como o título sugere, 
a idéia fundamental é a de pro
ver essa Divisão com poderes 
para lidar com orçamento e or
ganização de todo o govêrno fe
deral brasileiro. Entretanto, pa
rece-nos que as tarefas da Di
visão se têm limitado à análi
se da proposta orçamentária 
das repartições executivas e 
ao preparo da mensagem 
presidencial e a organizar 
e reunir, em um todo único, as 
propostas finais dos departa-

mentos e ministérios, a filn tie 
submetê-las à consideração de
cisiva do Presidente. A função 
de organização parece ter fica
do ofuscada pela de preparação 
do orçamento. Do livro O Or
çarn::nto em Resumo extraímos 
os trechos seguintes, para melhor 
esclarecimento das funções da 
Divisão de Orçamento e Orga
nização do DASP. 

O DASP, pela Divisão de Or
çamento e Organização, visa, em 
sintese a: 

- Transformar o antigo sis
tema de avaliação, median
te listas de receitas e gas
tos, então denominado de 
orçamento e feito de ma
neira desordenada, em mo
derno Plano de Trabalho 
do Govêrno, traduzido em 
têrmos de dinheiro; 

2 Colaborar com as reparti
ções públicas e auxiliá-las 
na feitura de suas propos
tas parciais de orçamento 
que constituem a base d. 

(20) Arízio de Viana e Araujo Cavalcanti, Complele Staft Wor.t (Rio de Janoiro, Brasil: 
Serviço de Documentação do DASP, 1955), p. 24. "ot4: Embora exista em francês 
e portuguh, foi utilizado na citação o oeainal em ingl~s. A leitura dêssc trabalho 
é recomendável a todos 05 que lidam com administração publica. 
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Programa de Trabalho do 
Govêrno; 

3 - Possibilitar ao Pre:;idente 
da República o exame di
reto e cuidadoso dos pro
blemas orçamentários e a 
apresentação ao Congresso 
Nacional de verdadeiro 
programa de administra
ção; 

4 - Verificar se o orçamento 
e:!tá sendo executado de 
acôrdo com o planejamen
to e imjprimir à execução 
maior ou menor ritmo, se
gundo as possibilidades e 
as diretrizes econômico-fi
nanceiras do país. (21) 

Além dos órgãos que vimos 
estudando nesse confronto da 
organização orçamentária bra
sileira e americana, encontram
se outros interessados em orça
mento. Por exemplo, nos Estados 
Unidos, o Departamento do Te
souro, que foi criado por ato do 
Congres::;o, em 2 de setembro de 

1789, e incumbido da preparação 
de planos para o aperfeiçoamento 
e administração das receitas e do 
débito público. (22) Em adminis
tração orçamentária, todavia, o 
trabalho do Departamento do 
Tesouro dos Estado:; Un:dos ex
pressa-se de três modos: fazer 
a con.tabilidade na Divisão Cen
tral de Contas; participar, atra
vés da Divisão do Sistema de 
Contabilidade. no Programa 
Co;~jud() para o Aperfeiçoamen
to da Contabilidade Financeira; 
e dos Relatórios no Govêrno Fe_ 
deral, e preparar a estimativa da 
receita para o orçamento federal. 
A Divisão de Tributação, dentro 
(:a c-trutllra do Departamento 
do Tesouro, tem o encargo de 
preparar a estimativa oficial das 
receitas do govêrno federal. (23) 

Não obstante sua sistematiza
ção, a atual Constituição bra
sileira não atribuiu responsabili
dade a uma determinada repar
tição do govêrno federal para 
calcular a3 receita, que devam 
fIgurar no orçamento anual. in-

(21) Antônio Baes.nte dos Santos, O Orçam,nto "" n".rI1 (Rio de J.neiro. Brasil: 
Serviço de Documentação do DASP, 1955), pp. 13 e 14. 

(21) L'nittd Slales Gove",melll Nal/ual - I956/H (Washington, D. C.: Federal Register 
Division, National Archivcs .nd Records Services, Gener.l Services Administration), 
p. 94. 

(,;) Ibid .. p. 97. 
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tima relação existe, entretanto, 
entre o Ministério da Fazenda, 
onde se fêz a contabilidade ée 
todo o govêrno federal, e o 
DASP. Portanto, encontramos 
aqui uma solução diferente da 
que foi dada nos Estados Uni
dos quanto ao problema do cál
culo das receitas públicas, pois 
ao DASP cabe precipuamente a 
responsabilidade dêsse cálculo. 
Antes, porém, de serem tais es
timativas transmitidas para a fi
nal decisão do Presidente da Re
pública, o Ministério da Fazen
era analisa-as de moco a conser
vá-las em fiel acôrdo com os ele
mentos da última execução or
çamentária. Na própria aprecIa
ção do govêrno brasileiro essa 
prática tem :produzido bons ser
viços à preparação das estima
tivas da receita pública. (24) 

Além da organização de esta
do-maior, acima descrita, no 
alto nível presidencial, ambos 
os países apresentam uma orga
nização bem planejada para a 
administração orçamentárIa nos 
departamentos ou ministérios. 

Uma pesquisa na estrutura or
ganizacional do Poder Executivo 
americano demonstra que todos 
os departamentos estão bem as
sessorados para o processo orça_ 
mentário. (,~) No Departamen
to do Tesouro, o órgão de orça
mento está sob a supervIsão do 
Encarregado do Orçamento, que 
é responsável pela formulação, 
apresentação e justificação das 
estimativas das verbas necessá
rias para as operações do De
partamento; no Departamento 
de Estado, a Divisão de Admi
nistração e Serviços Gerais tem 
a seu cargo a administração ge
ral e os serviços orçamentáTios 
e fiscais; no Departamento do 
Exército, o Assistente do Secre
tário para administração finan. 
ceira tem a responsabilidade de 
tôdas as atividades financeiras, 
incluindo orçamento e contabili
dade; no Departamento da Mari. 
nha, a missão do Controlador 
é assistir e aconselhar o SecretA. 
rio no desenvolvimento e manu
tenção de eficiência e economia 
através dos processos orçamen-

Propoilll Or(am'n/Ii";", par • • Extrc1d. ti, 1954 tia Repúblic. tios Eitados L'"iJoJ 
do Brasil (Rio de ]an<iro. Brasil: Imprensa NaCIOnal. 1953). p. XXIII. 

UniteJ StllttI Govtrnmtnl M,m".1 - 1956/57. 
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1Iários e fiscais; na Fôrça Aérea, 
o Al!Sistente~ecretário para 
administração financeira é res
ponsável pela diTeção, orienta
ção Q supervisão de todos os ne
gócios que digam respeito à for
mulação, revisão, execução de 
planos, políticas e programas 
no!! campos funcionais da admi
nistração fiscal e financeira, in
cluindo orçamento; no Departa
mento d. Justiça, sob a direção 
do Assistente Administrativo, os 
assuntos fiscais, incluindo orça
mento, contabilidade e tomad3 
de contas, são devidamente tra
tados; no Departamento dos Cor
reios, há um assistente respon
sável pelo desenvolvimento e 
coordenação das políticas, pro
gramas e procedimentos com re
lação à contabilidade, tomada de 
contas, análise de austo, relat6-
1 i;)~ fir:an:::ciros, formulaç5.o e 
execução do orçamento; no De
partamento do Interior, há uma 
Divisão de Orçamento e Finan
ças que cuida das políticas, obje
tivos e <procedimentos relativos 
ao orçamento e atividades finan
ceiras do Departamento; no De
partamento da Agricultura, en
coon:a-se o órgão de Orçamento 
e Finanças, encarregado de tôdas 

as funções pertinentes à admi
nistração orçamentária e negó
cios fiscais do DepartamentJ; 
no Departamento do Comércio, 
há também um órgão de Orça
mento e Administração, respon
sável pela direção e supervisão 
das atividace5 orç'amentárias, fi

nanceiras e de contrôle admi
nistrativo; no Departamento d~ 
Saúde, Educação e Bem-Estar, 
o Diretor de AdminIstração ser
ve como assessor especial ao Se
cretário em todos os assuntos 
que envolvam administração ge
ral e financeira. Parece, no en
tanto, que o Departamento do 
Trabalho não apresenta uma or
ganização especifica para admi
nistração orçamentária e finan
ceira, estando o assunto junto 
com pessoal. Por .utro lado, o 
Departamento da Defesa, com
preendendo as três fôrças arma
cas, nas quais se prepara, 
hoje, um orçamento-programa, 
e o da Agricultura, parecem ser 
os mais bem equipados para a 
tarefa orçamentária. No entan
to, deve ser observado que, de 
acôrdo com as funções do Bu. 
r~au do Orçamento. indicadas 
anteriormente, as relações en
tre êsse órgão e os Departamen-



ADMI~ISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPARADA 19 

tos não se limitam exclusiva
mente a operações de natureza 
orçamentária. 

Similar pesquisa nas agências 
chamadas independentes. tais 
como as comissões regulatÓrias. 
autarquias governamentais (261 

e outras, demonstrará que tôdas 
estão organizadas para lidar com 
o orçamento como uma ativi
dade específica. Na Administra
ção do Vale do Tennessee. por 
exemplo, o orçamento está bem 
colocado num órgão diretamen
te subordinado ao Diretor-Geral 
e operando descentralizadamen
te. (17) 

No caso brasileiro, os ministé
rios dispõem de um Departa
mento de Administração, que se 
incumbe de tôdas as fases do 
orçamento. 

• • • 
Somos levados. agora, a tra

tar do problema da organização 
do Poder Legislativo no tocante 
à administração orçamentária. 

Como sói acontecer nOs Con
gressos e Parlamentos modernos, 
êstes, para discutir, com visão 
e coordenação, as proposições 
que lhes são afetas, operam 
através de comissões e sulilco
missões, procedimento que. em
bora remonte aos primórdios da 
criação dos Congressos e Par
lamentos, se tem desenvolvido 
ultimamente, dado o crescimen
to das funções legislativas. 

Nos Estados Unidos da Amé
rica do Norte. depois do Ato de 
Reorganização Legislativa de 
1946. as comissões e subcomis
sões podem ser classificadas em 
dois tipos principais, seguindo 
a explanação de George B. Gal
loway, (28) em função de tem
po e das tarefas dessas comis
sões. Na página 21, encontra-se 
uma tentativa de sistematização 
de~sa classificação. 

Seguindo o mesmo sistema do 
Poder Executivo, a Câmara dos 

(26) ~a. h:rrrunologi1 americana tai~ organizações chamam-se "Government Corporations.·' 
Impossibilitado d. traduzir "Corporation'" por "Corpora,õ<s", .m virtud. d. o signi· 
iicado .sato d.ssa palavra .m portucuês corr<5pond<r às organizaçõ<, d. tipo fasei ... 
prderimos usar. terminologia consagrada no Brasil. Dai a tradução de "Govecnment 
Corporations" por "Autarquias Governamentais." 

(27) Donald C. Kull, 8I1ág" /lá",i"ÍJlraliotJ i" 11" T,nntJiu Vali" /lMhoril, (Knox· 
viU., T.no., .. ., Th. Univ.rsity of T.nn<ss« R<cord, 1948 ). 

(28) Gtorg. B. Gallo ... y, Th, úgil/ali." Proa" in CongrtSi (N~ y"rk: Tbom .. Y. 
Cro",.11 Company. '9H), p. '78 . 
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Representantes possui duas comis
sões para tratar dos assuntos fi
nanceiros em geral: A Comissão 
de Meios (29) e a Comissão de 
Apropriações. A primeira cabe 
a iniciativa dos debates sôbre 
a estimativa da receita. Tam.bém 
lhe está afeta tôda e qualquer 
medida que diga respeito às 
receitas em virtude das atribui
ções que lhe são conferidas pela 
Seção 7, Artigo I da Constitui
ção dêsse país. A Comissão de 
Apropriações da Câmara dos Re
(;Jre3cntantes trata de tôda a ma
téria relacionada com a despe
sa pública. Compõe-se de 50 
membros e divide-se em on7e 
subcomissões. 

Também o trabalho do Senado 
americano em orçamento é rea
lizado através de duas comissões. 
A Comissão de Finanças, que 
considera e recomenda medidas 
relativas à receita pública, e a 
Comissões de Apropria,ões, que 
trata da despesa. (30) 

Em sua presente estrutura, o 
Congresso brasileiro foi criado 
pelo artigo 37 da Constituição 

promulgada a 18 de setembro de 
1946, e compõe-se da Câmara 
dos Deputados e do Senado Fe
deral. O artigo 53 da Constitui
ção criou "comissões de in 1'.: é. 
rito" sôbre determinado assun
to, como comissões ten.porárias, 
e, certamente, estas r ada têm 
a ver com o orçamento. Eá, con
tudo, dua, comissões p3ra tratar 
de matéria financE ira, especial
mente do orçame::to. uma em 
cada Casa do Congresso: a Co
missão Perrr.n:1Cr.te sôbre Fi
nanças, no Senado Federal, e a 
Co.m:ssão de Orçamento e Fis
ca. :zação Financeira, na Câma
ra dos Deputados. Têm a res
ponsabilidade de estudar e ana
lisar a proposta presidencial e 
fazer as recomendações neces
sárias ao plenário de cada uma 
das Casas do Congresso, quer 
quanto à receita, quer quanto 8 

despesa, e outras matérias admi
nistrativas , 

O problema de um serviço de 
as~essoramento para o Congres
so, durante a fase de aprovação 
do orçamento, será tratado opor_ 
tunamente, no capítulo seguinte. 

(29) Em ingl@s E o 5<'gUinte o nome dessa comissão: "The House Committee on Ways 
and Means·. 

(~o) GaUewav. oP. ril .. p, 98. 
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CLASSIFICACÃO DAS COMISSÕES DO CONGRESSO 
NORTE-AMERICANO 

Permanentes 

Especiais 

Conjuntas 

Legislativas 

De Supervisão 

As que paSSlm de Congresso a Con
gresso. 

As que são formadas para tratar de 
determinados assuntos. 

As que incluem membros de am
bas as Casas. C') 

Aquelas que têm jurisdição sôbre 
legislação em geral. 

Aquelas que supervISIonam a ad
ministração das leis. 

De Investigação - Aqutlas que têm o propósito de 
investigar determinados assuntos. 

Fiscais 

Internas 

Políticas 

Aquelas que têm ação sôbre a re
ceita e a despesa públicas. 

Aquelas que têm ação sôbre as 
próprias atividades do Congresso. 

-Aquelas que têm responsabilidades 
sôbre os partidos políticos. CO) 

(18) Essas corn15soes conjuntas são, por SUA natureza, temporárias; daí a sua cIasi{ic.lção 
dentro do primeiro tipo. A idéia de comissões conjuntas é de alto interêss~ em 
administração pública nos regimes bicamerais. especialmente em matéria de orça. 
menta e. por isto, será êste assunto tratado com maios extensão no decorrer dêste 
estudo. 

(19) O autor citado apresenta outros tipos de classificação. Julgamos, entretanto, é,sel 
dois os de maior interêsse prático. 
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Sumário 

Podemos sintetizar a matéria 
tratada neste capitulo da seguIn
te forma: 

1 - Nos Estados Unidos, des
de cedo se reconheceu a neces
sidade de um sistema orçamen
tário, mas, somente em 1921, o 
"Ato de Orçamento e Contabi
lidade" criou o Bureau de Orça
mento, a Contucwna-Geral e a 
obrigação para o l'resldente da 
República de apresentar um or
çamento anual ao Congresso. 

2 - A anômala situação do 
Bureau do Orçamento como - ór
gão do Tesouro americano foi 
corrigida pelo Plano de Reor
ganização de 1939, colocando-o 
como um dos órgãos do Gabi
nete Executivo do Presidente da 
República. Num regime de go
vêrno presidencialista, parece 
ser essa a melhor solução. 

3 - Na sua nova posição, o 
Bureau do Orçamento evoluiu 
para constituir um órgão de es
tado-maior e assessoramento do 

Presidente, em matéria de or-

çamento. organização e método3, 
e estatísticas. 

4 - A solução brasileira para 
a organização orçamentária é 
semelhante à dos Estados Uni
dos. Haja vista a Divisão de Or
çamento e Organização dentro 
da estrutura organizacional do 
D. A. S. P. 

5 - Os departamentos e minis
térios também apresentam uma 
organização específica para lidar 
com o orçamento. 

6 - Cada Casa do Congresso 
americano analisa a proposta or
çamentána em duas ctistl'ntas co
missões para a receita e para a 
despesa, ao passo que cada Casa 
do Congresso brasileiro age sô
bre o orçamento através de uma 
comissão única, tanto para a 
despesa como para a receita, o 
que proporciona aos represen
tantes do povo uma visão mais 
uniforme do conjunto das ope
rações financeiras e das deci
sões a tomar dentro do processo 

orçamentário. 



CAPíTULO II 

PRÁTICA ORÇAMENTÁRIA 

Preparação do Orçamento 

A preparação da proposta or
çamentária deve servir para que 
a.s repartições executi vas, no 
Serviço Público, apresentem 
não sOmente as propostas que 
solicitem o dinheiro necessário 
para levar a cabo suas tarefas, 
lIlas, especialmente, para que ex
pressem os programas, ativida
des e funções que deverão exe
cutar durante o exercício finan
'::eiro. 

As propostas das repartições 
executivas, ou de base, devem, 
no entanto, expressar a polí
tica pública do Presidente e, por 
isso, antes de iniciada a prepa
ração das propostas, as reparti
ções devem receber as instru.
ções do Presidente, através do 
órgão central de orçamento, em
'hora, na prática, tais instrucõu 

sejam na maioria das vêzes con
substanciadas em têrmos de di
nheiro ou de limite máximo de 
despesas, e não de programas, 
atividades e funções. 

Prontas as propostas das re
partições de base. devem expres
sar as necessidades essenciais 
das repartições, mostrando cla
ramente os programas em têr
mos de dinheiro. O orçamento 
torn-a-se, então, um novo veículo 
de comunicação. agora de bai
xo para cima, isto é, das repar
tições de base para o Presiden
te. Forma-se, desta maneira, um 
fluxo útil de informações de 
cima para baixo e de baixo para 
cima nesta fase do processo or
çamentário. 

Estabelecido êsse sistema de 
informações de baixo para cima 
e vice-versa. a preparação do 
orçamento torna-se um sistema 



24 CADERNOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

de comunicação da mais alta im
portância em administração pú
blica. Aliás, o orçamento é, em 
tôda a sua contextura, um sis
tema de comunicação. (~1) 

A importância da fase de pre
;paração do orçamento foi reco
nhecida pela Comissão Roover, 
do govêrno americano, na se
guinte assertiva: 

As funções do orçamento são 
vitais para a conduta total do 
nosso Govêrno. Na preparação 
do orçamento repousa não so
mente o contrôle das despe
sas dos departamentos, mas 
também o poder d'e exigir mé
todos eficientes de adminis
tração nas repartições que utL 
lizam o dinheiro ,público. (p) 

As estimativas orçamentárias 
podem ser divididas em dois 
grandes grupos: a estimativa 
das receitas e a estimativa das 
despesas. 

Nos Estados Unidos, a Circu
lar N.o 11, do Bureau de Orça
mento, com as modificações in-

troduzidas pelo Mem. N.o 12, 
de 27 de julho de 1955, estabe
leceu as instruções gerais e as 
bases para a estimativa das des
pesas nos Departamentos e de
mais repartições do govêrno fe
deral. A documentação que as 
repartições devem apresentar é 
exigida pelo Bureau da seguin
te forma: (a) - Sumário, que 
deve conter os elementos do 
orçamento em resumo; (b) De
talhes sôbre apropriação e fun
dos, o que constitui a proposta 
orçamentária propriamente dita, 
especificando-se os fundos de 
onde serão sacados os dinheiros 
necessários para cobertura das 
despesas e, por fim, (c) as Jus
tificações e explanações, onde os 
responsáveis pela direção da re
partição apresentam suas justi
ficativas gerais, acrescentando 
tabelas estatísticas, gráficos, ele
mentos de custo dos serviços e 
demais dados que julguem ne
cessários à precisa elucidação do 
seu pedido. (~3) 

<31) Prederick C. Mosher, Prog,"'" Bllág,/ing: Thlor, IIná Prdc/ict (Chicago: Public 
.Admioistratioo &rvice, 1954), p. 5. 

(31) Commissioo on Organization of the Executive Branch of the Government. Budgtl 
aná Áuolln/ing, Á R,porl lo th, CongrtJS (Washington, D. C.: U. S. Government 
Printiog OfEiee, 195'), p. ix, Preface. 

(n) Para um estudo completo da preparação do orçamento nos Departamentos dos 
Estados Unidos, veja·se Norman P. Pearson, "Budgeting Function in the Department 
of A&riculture" Pllblie ÁtI",inistrlll;oll R,,,i,u', 111 (Winter, I9H) p. '4-41. 
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No Brasil. a primeira estima
tiva das despesas públicas vem. 
do mesmo modo. das repartições 
de base, ou "unidades orçamen
tárias", na linguagem das "Ins
truções de Preparação da Pro
posta Orçamentária de 1956". pu_ 
blicada pela Divisão de Orça
mento e Organização do D. A. S. 
P. Essas instruções representam 
uma notável tentativa de intro
duzir na administração brasi
leira o orçamento como um pro
grama de trabalho em referên
cia às atividades específicas de 
todos os órgãos da administração 
pública. As estimativas das re
partições devem vir acompanha
das de uma adequada justifica
ção dos seus programas e das 
suas necessidades. Um órgão cen
tral de orçamento, em cada mi
nistério. coordena os elementos 
recebidos e prepara a proposta 
final do ministério. (34) 

A principal dificuldade na es
timativa da despesa. entretanto, 
traduz-se na obtenção de nÚlne-

ros exatos, de modo que o orça
mento apresente um plano real 
de trabalho. não uma ficção. 

Na composição das estimati
vas das despesas, dois fatôres. 
pelo menos, devem ser levados 
na devida consideração: que o 
contribuinte obtenha o máximo 
de serviço do poder público. 
pela contribuição que êle paga, 
e que o impacto do orçamento 
na corrente da economia nacio
nal não venha a produzir infla
ção ou deflação, suposta uma 
situação de equilíbrio, amea
çando, assim, todo o sistema 
econômico. 

Quanto ao aspecto de rotina 
da elaboração orçamentária. A. 
E. Buck empresta grande impor
tância à experiência e ao julga_ 
mento dos funcionários encarre
gados da preparação das estima_ 
tivas das despesas. Entretanto, se 
a experiência e o julgamento dos 
funcionários são elementos de va
lor, não constituem. por si. todo 
o processo de estimativa das des
pesas públicas. tste processo já 
desenvolveu. moderna mente, os 
refinamentos de uma verdadeira 

Antônio Saesante dos Santos e WIIlIam Taylor. CU'JO Extrao.dtnário d, Orfámmto 
Ptib/;co (Rio d. Janeiro. Brasil: trabalho não publicado). 
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técnica. Aquêle escritor norte
americano nos adverte. ainda. 
que somas globais não podem 
ser consideradas como uma ver
dadeira estimativa das despe
sas. Uma boa estimativa. segun
do Buck, deve ser baseada em 
três elementos: (a) minuciosa 
análise das atividades dos ór
gãos governamentais; (b) uni
dades e padrões de preços per
feitamente determinados. e (c) 
as exigências e necessidades 
atuais e passadas do órgão. Num 
ponto de vista mais amplo. deve. 
outrossim. considerar a conjun
tura econômico-financeira da 
nação. (3~) Dentro da técnica do 
orçamento funcional. ou progra
ma. êsse problema da estimativa 
d'8s despesas pode ser grande
mente simplificado pela intro
dução do elemento "custo" dos 
serviços executados e das mer
cadorias adquiridas. 

Fase importante da elaboração 
do orçamento >é a revisão das 
estimativas a fim de que o or
çamento Se apresente como um 
conjunto uniforme e ordenado. e 
expresse a poUtica pública do 

govêrno. representando um todo 
coordenado de esforços de todos 
aquêles que são responsáveis 
por uma parcela do serviço pú
blico. 

A primeira revisão. como já 
foi dito. é feita dentro do pró
prio ministério ou repartição 
autônoma. 

Como fase final, vem a revi
são no órgão central de orça
mento, que é o responsável, 
como já sabemos. pela coorde
nação orçamentária em nome 
do Presidente. Norman N. Pear
son (36) ensina que o órgão 
revisor em administração orça
mentária deve ter presente as 
seguintes questões. que envol
vem. por assim dizer. um con
trôle substantivo dos progra
mas das repartições executivas: 
(a) qual o trabalho a ser exe
cutado? (b) Qual a sua exten
são? (c) Que habilidades e co
nhecimentos são necessários para 
realizar a tarefa? (d) Quanto 
tempo será bastante para a exe
cução da mesma? (e) Que pa
drões poderão ser estabelecidos 
para medir o custo e o progres-

(3~) A. E. Buek. Th. Budg'l in Go.'""mtnl.l o/ TodA! (N."" Yor\;.: Th. MlCmiUan 
Comp.ny. 193.). p. IH. 

(36) Ptarson, op. ril., p. 27. 
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so do trabalho? Outras questões 
concernentes aos problemas de 
valor, organizac;ão, administra
ção e numerário podem ser ar
güidas, segundo o mesmo autor: 
(a) Qual o valor de um progra
ma apresentado por determinado 
órgão em relação aos progra
mas formulados pelos demais? 
(b) Como devem ser as verbas 
ou fundos divididos entre os vá
rios programas que se apresen
tam em conflito? (c) Está a es
trutura organizacional adequada 
para a execução do programa 
de todos os pontos de vista? 
(d) Vem sendo o programa ad
ministrado pela repartição que, 
na realidade, está mais bem 
aparelhada para executá-lo? 

Essa~ perguntas deve o revi-
1101' ter em mente ao analisar o 
orçamento de qualquer órgão. 
MM o processo de revisão da 
Estimativa das despesas deve ir 
além, pois envolve o problema 
de coordenação, a fim de evitar 
duplicação de esforços e de tal 
modo que o orçamento repre
~ente a política pública do Pre
sidente, um programa de tra
balho. um plano de govêrno. 
D~sse modo. o orçamento tor
na-se verdadeiro instrumento 

de liderança nas mãos do Pre
sidente da República, do Go
vernador do Estado. do Prefei
to do Município, do Diretor da 
Autarquia ou de qualquer outro 
indivíduo que tenha responsabi
lidade de chefia executiva. 

Uma das principais técnicas 
usadas na revisão das estimati
vas das despesas públicas é o 
sistema de conferência ou reu
niões. Segundo essa técnica, em 
cada estágio da elaboração or
çamentária. o responsável por 
um programa ou por uma re
partição é chamado a prestar 
informações sôbre as suas P.s
timativas. Tal procedimento con
tribui para um melhor entendi
mento dos pedidos de dotações, 
para a melhor compreensão dos 
programas e planos das repar
tições, departamentos. ministé
rios. etc. e o seu uso deve s(~r 

encorajado em tôdas as .ases 
do orçamento. 

Nos Estados Unidos. como 
uma revisão final, o Diretor do 
Bureau do Orçamento pode, de 
modo informal. levar a efeito 
consultas com os Secretários dos 
Departamentos ou com os chefes 
das repartições autônomas. Há 
naquele Bureau o sistema de 
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submeter as estimativas finais 
a uma comissão designada por 
seu diretor. (37) Nesta fase, 
apresenta-se mais uma oportu
nidade, ainda dentro do Poder 
Executivo, para que os interes
sados apelem das decisões do 
órgão de revisão do orçamento. 
Um apêlo final, entretanto, po
de ainda ser levado ao Presiden
te, quando êste faz a última re
visão da totalidade das estimati
vas no exercício de seu poder 
de coordenação, supervisão e de 
elaboração da política pública. 
Com a mensagem presidencial. 
as estimativas são transmitidas 
ao Congresso. 

*** 
A estimativa das receitas pú

blicas tem estado, tradicional
mente, a cargo do mesmo de
partamento ou ministério que 
controla os fundos públicos. ~sse 
procedimento parece ser natural, 
pois aquêles que têm sob sua 
responsabilidade o contrôle e a 
guarda dos dinheiros públicos 
devem estar aptos a elaborar 

uma perfeita estimativa das re
ceitas públicas. Em geral, os 
Tesouros Nacionais estão tam
bém encarregados de ela
borar a contabilidade públi
ca, tanto para as receitas como, 
para as despesas, e, assim, encon
tram-se em melhor posição para 
preparar a estimativa das recei
tas. Tal esquema, se se conside
ra o orçamento como mera peça 
contábil, deve funcionar tam
bém para a estimativa das des
pesas, É, por exemplo, o caso 
do Tesouro inglês, que William 
F. Willoughby considerou como 
um verdadeiro agente do Par
lamento para o contrôle de tôd'a 
a administração pública, exer
cendo as funções de um verda
deiro departamento de adminis
tração geral. (38 ) 

Nos Estados Unidos, a estimll.
ti va da receita é preparada pelo 
Departamento do Tesouro. Uma 
"E' .. -planação da Estimativa das 
Receitas" é preparada e serve 
tanto ao Bureau do Orçamento 
e ao Tesouro como ao Conselho 
de Economia, (39) para preparar 

(37) Jesse Burkhead, Governmenf Blldge/ing (New York: John Wiley and Sons, Ine.; 
'956), p, 9~, 

(38 ) William F, Willoughby, The SyJfem o, Financiai Adminisfra/ion o, Gredl Bri/ain 
(Washington, D, C.: The Brookings Institution, 1929), p, 20, 

(39) Burkhead, op, cif" p, 94, 



ADMI~ISTRAÇAO ORÇAME~TARIA COMPARADA 29 

as recomendações sôbre a po
lítica pÚblica do Presidente, não 
só em política fiscal, mas tam
bém na totalidade do orçamento. 

Entretanto, não se encontra 
qualquer publicação com refe
rência à técnica de estimativa 
das receitas seguida pelo Tesou
ro dos Estados Unidos, embora 
se saiba que "as estimativas da 
receita pública reconhecem o 
aumento substancial das ativi
dades dos negócios, da renda 
pessoal e dos lucros das emprê
sas privadas". (40) 

A estimativa da receita públi
ca nos Estados Unidos é prepa
rada em dezembro de cada ano 
e submetida ao Congresso mais 
tarde, em fevereiro ou março. 
(4 1 ) Portanto, o orçamento dos 
Estados Unidos não compõe um 
todo, compreendendo a estima
tiva das receitas e das despe
sas, tal como é o caso brasileiro, 
por exemplo. Todo o dinheiro 
que entra no Tesouro america
no é contabilizado principalmen-

te em um dos quatro tipos de 
fundos, assim definidos: 

Fundo Geral, ao qual são cre
ditadas tôdas as receitas que não 
são especificadas em lei para 
um determinado fim. 

Foodos Especiais são aquêles 
que estabelecem uma conta para 
as receitas especificadas em lei, 
para um determinado fim. 

Fundos de Revolução são os 
que financiam um ciclo de ope
rações em que o emprêgo de 
capital gera receitas que, por 
sua vez, são novamente utili
zadas. 

Fundos de Gestão (incluindo 
06 Fundos Consolidados de 
Obras) são os criados a fim de 
permitir a reunião de pagamen
tos por adiantamento de duas 
ou mais apropriações para a exe
cução de determinadas ativida
des. (42 ) 

No Brasil, porém, a estima
tiva das receitas públicas é ela
borada no DASP e não no Mi
nistério da Fazenda, como foi 

/lnnual Reporl of Ih, Serrel"'y of Ih, TrrdJury on Ih, Sldlt of lhe Flnd"ce for 
lhe Fúcal rea, enderi lun, 30, '95' (\Vashington, D. C.: U. S. Government 
printing Office. '956). p. 11. 

Burkhead. op. cil., p. 94. 
Th, Burigel of lhe U. S. Covrr"",enl for lhe FiJCal r,a, Eding fune 30. 1957 
(W.,hington, D. C.: U. S. Go\ernment Printing Olfice. 1956,', Introduction to 
Part I, p. A-a. 
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dito. Com relação aos métodos 
adotados pelo D. A. S. P., a 
proposta orçamentária de 1954 
asseverava que êles são urna 
combinação dos métodos tradi
cionais e modernos, levando em 
consideração as técnicas estatís
ticas de análise econômica. (-u ) 

A. proposta de 1956 afirmava 
que o "aumento da receita fede
ral. . .. é urna conseqüência da 
evolução da renda nacional".(·I4) 

Os Congr8Ssos e Parlamentos, 
em todo o mundo, têm aderido 
à técnica de destinar parte das 
receitas públicas a um objeto 
especificado e, no Brasil, a pró
pria Constituição Federal esta
beleceu regras a êsse respeito, 
quebrando de forma taxativa o 
principio orçamentário da não 
especificação da receita. No or
çamento de 1956, por exemplo, 
havia receitas com destinação 
especial. totalizando 32,2% da 
receita federal brasileira (H) 

para distribuição pelas munici
palidades, ou para emprêgo na 

educação, no Nordeste, na Ama
zônia e no Vale do São Fran
cisco, al4lrn de outras. Evidente
mente êsse sistema não pode 
senão dificultar o processo de 
planejamento, durante a fase de 
preparação do orçamento. Por 
outro lado, corno muitas vêzes 
acontece, não é possível empre_ 
gar todo o fundo especificado 
para um determinado serviço 
dentro do exercício financeiro, 
e assim se acumulam verdadei
ras reservas sem aplicação. 

*** 
Como fizemos no tocante à 

estimativa das despesas, parece
nos interessante apresentar al
gumas considerações sôbre as 
técnicas adotadas para a estima
tiva das receitas públicas. 
Stourm (46) exige "sabed.ria e 
sinceridade" na preparação de 
estimativas corretas das recei
tas públicas. Resta observar, no 
entanto, que tais qualidades de
vem ser inerentes a todos os 

(.3) P'O"OIt" O,ç"mtnt,;,i" "li'" o ExtrtÍâD ti, 19H ti" R""ibli(" tloI EItlldoI L'"it/DJ 
do nr"úl (Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 19H). p. XXIII. 

(H) P,epOJIII O,ç"",,,II,;,i,, PII, .. (I Extr(lâo '" 19~6 ti .. R'I"ihJi(II t/(;I E1t"JQI C"ido1 
tio B,lIJi/ (Rio de Janeiro: Departamento de Impronsa Nacional, 19~~). p. XVII. 

(.6) Stourm, o/,. til., p. 10. 
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atos do administrador público. 
No processo de elaboração das 
receitas públicas. uma técnica 
que propo»cione estimativas pró
ximas Cé! realidade. ceve s.,r 
o complemento natural para a 
sabedoria e iinceridade daque
les que trabalham com proble
mas orçamentários. Três méto
dos clássicos para a estimativa 
das receitas podem ser aponta
dos, seguindo-se a lição do pró
prio Stourm. São êles (1) Mé
todo automático, pelo qual as 
receitas do ano seguinte devem 
ser as mesmas arrecadadas no 
ano fiscal anterior, i. é., do últi
mo orçamento definitivamente 
encerrado. A. E. Buck. comen
tando o assunto, conclui que êste 
método não possui flexibilidade, 
e é inadequado. (47) (2) Méto
do da Média: Segundo êsse, a 
receita deve aumentar em uma 
razão constante. Como A. E. 
Buck assinala, tal método pode
ria ajudar a encontrar uma es
timativa satisfatória se a fonte 
das receitas públicas fôsse es
tável, "mas êle não é próprio 
para estimar receitas cujas fon
tes flutuam". (48 ) (3) O terceiro 

(.,) Buck. ot. ui., p. 176. 
(48) Buck. op. CII., p. 177. 

método é aquêle chamado da 
avaliação direta. Não somente é o 
mais flexível, como também leva 
na devida consideração tôdas as 
condições que infl.enciam na 
determinação de boas e honestas 
estimativas das receitas públi
cas. Permite bastante margem 
para um julgamento pessoal das 
condições objetivas da. conjun
tura econômica. Entretanto, con
vém salientar que êsse método 
não tem, como os demais, uma 
precisa e definida técnica para 
sua aplicação. Recebe. porém, 
o inestimável auxilio da análise 
estatística e da análise econô
mica. Todos aquêles que têm 
responsabilidade de estimar as 
recei<tas pÚblicas devem possuir 
uma sólida formação em ciên
cias econômicas e poli-ticas. 
a fim de apreenderem e analisa
rem os acontecimentos que pe
sam na economia nacional e. 
conseqüentemente, na estimati
va das receitas públicas. Foi cer
tamente nesse sentido que 
Stourm usou a palavra "sabedo. 
ria", ou. pelo menos. esta é a 
interpretação que lhe devemos 
dar. 
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Ao tratar do problema da es
timativa das receItas no Cana
dá. A. E. Buck tece o elogio das 
estimativas elaboradas pelo go
vêrno inglês, em face da since
ridade, honestidade e exatidão 
com que são elas calculadas. (49) 

E' de reconhecer-se que o 
problema da estimativa das re
ceitas públicas apresenta dificul
dades até hoje não resolvidas. 
dado o grande número de fa
tôres que afetam as receitas pú
blicas em todos os níveis de govêr
no, especialmente no plano fe
deral. Um movimento para a 
melhoria das técnicas no pro
cesso da estimativa das receitas 
vem-se estendendo desde alguns 
anos a esta parte. como Jesse 
Burkhead faz notar. (50) Tem 
havido nos Estados Unidos al
gum criticismo quanto ao modo 
por que as receitas são estima
das. 

Arthur Smithies, após ressal
tar a estreita relação entre a 
receita e a despesa públicas, 8S

sinala que "a separação de po
deres entre o Tesouro e o Bu-

reau do Orçamento tem obstruí. 
do esta íntima relação entre os 
dois lados do orçamento e não 
tem servido a qualquer propósi
to útil". (51) Fazer com que a 
estimativa da receita e da des
pesa públicas seja realizada na 
mesma repartição é urna solu
ção mais útil do ponto de vista 
de coordenação e economia, a 
fim de que se possa obter urna 
visão conjunta da evolução da 
economia nacional. 

Dentro dos ministérios, de
partamentos, divisões e seções. 
há três níveis de autoridade na 
elaboração do orçamento, o que 
podemos chamar de comunica
ção interna. Essa comunicação 
corre das repartições executivas 
para o órgão de orçamento e 
dêste para o ministério ou che
fe da repartição autônoma. Há. 
em complemento, uma comuni
cação externa que compreende 
os ministérios, seguindo a li
nha de autoridade na direção 
do Presidente e do Congresso. 
através do órgão central de or
çamento. Ambos os tipos de co-

(49) A. E. Buck. Financing Canadian Go,'ernmenl (Chicago; Public Administration Ser· 
vi«, 1949). p. 80. 

ho) Burkhtad, op. C/I .. pp. 397 e 398. 
(51) Arthur Smithies, Th, Budg'ld'Y P'oaJJ iH li" L'nif,d S/a/o (New York; The 

McGraw·Hill Book Company. Ine. 1955), p. 121. 
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municação, que o orçamento 
cria e aos quais está intimamen
te ligados, devem operar em 
todos os estágios do processo or
çamentário, a fim de que um 
eficiente resultado possa ser 
obtido na administração orça
mentária. 

Autorização do Orçamento 
O Congresso é a parte mais 

importante do processo democrá_ 
tico de govêrno representativo, 
e sua evolução, desde os mais 
remotos dias da história do par
lamentarismo inglês, tem pro
fundas raízes nos problemas de 
ordem financeira. A Revolução 
Americana, a Revolução Fran
cesa, a Conjuração Mineira, a 
Independência do Brasil e qua
se todos Os movimentos popula
res foram realizados em face dos 
problemas financeiros ou. em 
outras palavras, no direito que 
reside no povo de controlar as 
receitas e as despesas do go
vêrno. 

A Constituição dos Estados 
Unidos é muito precisa em co-

locar sob a responsabilidade do 
Congresso tõda a autorização de 
fundos. O orçamento deve ser 
apresentado ao Congresso, du
rante os primeiros quinze dias 
de cada sessão regular, de acôr
do com as determinações da Lei 
de Orçamento e Contabilidade 
de 1921. No Congresso america
no. a discussão do orçamento 
começa na Câmara dos Represen
tantes por intermédio da Comis
são de Apropriações. O processo 
orçamentário, então, segue as 
seguintes etapas: 

1 - A Câmara dos Represen
tantes recebe o orçamento e o 
remete à Comissão de Apro
priações, que o distribui entre 
as diversas subcomissões. 

2 - As subcomissões ouvem, 
em exaustivas conferências, os 
interessados sôbre a parte do 
orçamento que lhes foi con
fiada. 

3 - A Comissão Plena reu
ne-se para considerar as reco
mendações das sl!bcomissões 
e c· projeto de lei é preparado. 

4 - A Câmara dos Represen
tantes reúne-se em Comissão 
Plena para exame da situação 
da União. (,,) para debater e 

Comissão Plena para o exame da situação da União; assim traduzimos a expressão 
"WHOLE HOUSE ON THE STATE OF THE UNION". No processo legislativo 
bra~ileiTo é de5-conhecido o uso, muito constante na Inglaterra, de a C~~ra 
reunir-se em comissão, especialmente em matéria orçamentária, pois que, em comlssao. 
a Câmara dos Comuns não obedece às formalidades costumeiras. Mais restrito na 
prática. norte-americana, que entretanto. o conserva. na votação do orçamento. 
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considerar os projetos de lei 
de apropriação em minúcias, 
e. que são, em seguida, leva
<4>s à consideração da Casa dos 
Representantes. 

5 - Os projetos de lei de 
apropriação, a-ssim considera
dos, podem ou não conter 
emendas ou recomendações 
sôbre sua aprovação. 

6 - A Câmara dos Represen
tantes comumente aprova as 
leis orçamentárias na forma 
que a Comissão Plena as ado
tou e as envia, então, ao Se-
nado. (n) 

As etapas, no Senado, obe
decem à seguinte orientação: 

1 - O Senado remete os 
projetos de leis orçamentárias 
a sua Comissão de Apropria
ções, onde as subcomissões no
vamente ouvem os interessa
dos e as testemunhas adicio
nais, para melhor esclareci
mento dos problemas. 

2 - A Comissão Plena con
sidera as propostas das sub-
cqmissões e remete os proje
tos ao Senado, com ou sem 
emendas. 

3 - O Senado considera os 
projetos na forma em que êles 
lhe são enviados pela Casa, 
juntamente com as emendas 
sugeridas por suas comissões. 

4 - Emendas podem ser 
propostas uurl!.llte a vuta;.:au 
.. o .::>enauo. 

5 - Us projetos de leis S4u 
entao VO~l!.uOs e as eUICllua:;, 
se nouve!", ueVluameClLe nu
nleraaas. (H) 

Nas comissões conJuntas, en
contra-se um dos a~ectos mais 
interessantes da autorização do 
orçamento nos Estados Unidos. 
\>~ J São elas compostas de mem
bros de ambas as Casas do Con
gresso. A função principal é en
contrar uma solução comum 
para as emendas aprovadas ape
nas numa das Casas e rejeitadas 
na outra. Elaboram, por fim, um 
relatório para o voto final em 
cada Casa. Quando a decisão fi
nal é obtida, o projeto de lei é 
enviado ao Presidente para a 
respectiva sanção. (~6) Tais co
missões conjuntas têm a funç;" J 

de evitar que o orçamento vol
te à Câmara dos Represer.cantes 
para nOva apreciação, abrevian_ 
do dêsse modo a aprovação do 
orçamento no Congresso. São, 
pois, de grande utilidade. 

Outro aspecto interessante re
fere-se à capacidade q,ue o Se--

(H) e (H) G.lIo ... y, 01'. <lf., ppo 98 e 990 
(,,) Tr.duzimos "Conferenc. Committecs" por "Comissões Conjuntas" por nos parecer 

qur. assim. o sentido fica mais p,ttCi50. 
(,6) G.Uo .... y. 01'. âf o, po 99. 
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nado possui de agir como uma 
verdaaeira Côrte de Apelação, 
em matéria de orçamento. Aquê
les chefes que tiveram suas pre
tensões derrotadas na Câmara dos 
Representantes aproveitam a 
oportunidade da discussão do 
orçamento no Senado para tra
zer seus casos novamente à con
sideração, e, no mais das vêzes, 
com sucesso. (~7) 

No Congresso brasileiro, a dis
cussão do orçamento enviado 
pelo Presidente da República 
tem início na Câmara dos Depu
tados. O trabalho de análise da 
proposta orçamentária é feito 
na Comissão de Orçamento e 
Fiscalização Financeira. Cada 
deputado pode introduzir emen
das com pequenas limitações, 
como, por exemplo, referente a 
aumento de vencimentos e trans
ferências de verbas. As emen
das devem ser justificadas e de
vem ainda especificar o objeti
vo, o Poder, ministério ou re
partição a que se destinam. Â 

Comissão de Orçamento, como é 

abreviadamente conhecida, re
lata as emendas apreciadas e 
emite parecer sôbre a proposta 
orçamentária. A Câmara deve 
votar o orçamento até 15 de se
tembro de cada ano, quando, en
tão, o envia ao Senado Feder.al. 

O processo, nesta última Ca
sa legislativa, é semelhante ao 
da Câmara dos Deputados. No
te-se, entretanto, que se o Se
nado não aprovar o orçamento 
tal como a Câmara, isto é, se 
o Senado introduzir novas emen
das, deve a proposta voltar à 
primeira Casa, que, então, fará 
a votação final. .Em outras pala
vras, o processo de autorização 
do orçamento no Congresso bra_ 
sileiro não conhece as comissões 
conjun.s que vimos em fun
cionamento nos Estados Unidos. 

O Congresso brasileiro, entre
tanto, age simultâneamente Sô
bre a receita e a despesa, ao 
contrário do americano, que tem 
comissões distintas para apre
ciar a parte das receitas e a das 
despesas, como vimos no Capi
tulo lI. 

O processo brasileiro destaca
se ainda por apresentar uma só 

() 7) Para um completo CJtud" do COR,resso &lIICricano, .. ej'-H li Documente N. I7 
do Senado. A Compílllllí." 81 Ih. L"isl.lí,'. R.o"""i.",í." ACT, I9~6. 
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lei orçamentária para cada exer
cício. ao passo que nos Estados 
Unidos aparecem várias leis para 
aprovar as diversas apropriações 
e a receita. 

Por outro lado, porém. o sis
tema de conferências, largamen
te utilizado nos Estados Unidos. 
não tem tido maior desenvolvi
mento no processo orçamentário 
brasileiro na fase de autorização. 
As relações entre os Poderes Le
gislativo e Executivo do govêr
no brasileiro. em matéria orça
mentária. são conduzidas prin
cipalmente através de canais :po
líticos que presidem a tôdas as 
relações dêsses dois ramos do 
govêrno num regime presidencia
lista que assim. no Brasil. se 
apresenta com uma estrutura 
política muito mais rígida do 
que no pais de origem. 

Em ambos os países, o Con
gresso age como órgão formula
dor da .política pública. como in
térprete das aspirações popula
res. e tem a mais ampla liber
dade de modificar o orçamento. 
Nos Estados Unidos, o Congresso 
não tem prazo para encerrar a 
discussão do orçamento, dando-

se o caso de, muitas vêzes. êste 
não estar aprovado depois de 
1.0 de julho, quando ali se ini
cia o exercício financeiro. 

No Brasil. casos houve em que 
o Congresso modificou de tal 
modo a proposta inicial do Exe
cutivo, aumentando as despesas 
e a estimativa da receita, que, 
na redação aprovada pelo Con
gresso, seria inteiramente im
possível reconhecer o pensamen
to inicial do Poder Executivo. 
Realmente, compreende-se que o 
Congresso tenha o poder de con
trolar o Executivo. como um ins
trumento da opinião popular. 
em matéria financeira; ~sse é 
mesmo um dos deveres do Con
gresso. de acôrdo com a sua evo
lução histórica e determinações 
constitucionais, mas alguma dis
ciplina de ordem técnica da ação 
do Congresso sôbre o orçamento 
parece desejável em todos 03 

pontos de vista. Um exemplo n0S 
ocorre de pronto e diz respeito 
às alterações indiscriminadas. 
introduzidas pelo Congresso na 
proposta orçamentária. Por 
maior que seja a sabedoria dos 
congressistas, não dispõem êles 
de equipe de técnicos para uma 
análise mais profunda e tão mi-
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nudente da proposta inicial. de 
modo a permit:r-lhes uma refor
n13. total dessa proposta, que, 
como sabemos. é preparada por 
longo e árduo trabalho técnico. 
A missão do Congresso é essen
cialmente de atividade política. 
muito mais do que de adminis
tração técnica. O Congresso de
ve 'preocupar-se com a discus
!'ão da política pública, em tese; 
não com minúcias de especifica
ção. como o faz, por exemplo. a 
Câmara dos Comu:1s. na Inglater
ra. O Congresso, especialmente 
no caso do Brasil. deve dar aos 
administradores os meios e os 
elementos de que necessitam 
para levar a bom têrmo as suas 
tarefas. e deve manter uma cons
tante e ativa vigilância sôbre 
o trabalho do Executivo. 

Um escritor americano, anali
s:tndo os orçamentos das fôrças 
armadas de seu país. advertiu 
que o preço do poder do Con
gresso é "a capacidade que êste 
tem de exprimir convicções e de 
admitir limitações" e que para 

bem dese,npenhar seu papel na 
vida pÚblica deve o Congresso 
ainda "saber reunir e estudar 
informações relevantes e pos
suir grande sabedoria para apro
var ou formular políticas pÚbli. 
cas sadias". (;8) 

Problema relevante em adm:
nistração orçamentária é. sem 
dúvida, o de criar uma assistên
cia técnica junto ao Congresso, 
a fim de assessorá-lo durante a 
fase de autorização do orçamen
to. Outro escritor americano, 
John Alexander McMahon. con
siderou t:'ês espécies de asses
soramento ao Congresso, no pro
cesso orçamentário, como se
gue; "assistência por pessoal das 
repartições do Poder Executivo; 
assistência por pessoal que tra
balha meio expediente ou tempo 
integral. junto às comissões; e 
assistência por pessoal de uma 
repartição do próprio Legislati
vo". (>9) A terceira solução pa
rece-nos contrária aos princípios 
de economia. porque duplica o 
trabalho do Executivo e pode 

Elias Huzar. The Pune and lhe Su'O'd (lthara. New York: Comel! Cniversiry 
Prcss, 1950), p. 40i· 

Jnhn Alex:.ndcr !l.lc:Mahon, CJorrem T,OldJ' in Pr:ul.;({J r,f Lcg)J/a!!!'e RH,j~i.: o/ 
F. .... etu!.:',{! BlldgetJ (Ashville, North Caroli r1:l: AnnUll ~reetin,Ç, ~atj0:13.1 Association 
ui State BuJget Officers, 1956,. p, 6. 

4 - Cad .. 1dm .. \f4·;.:ápal - ." 
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também o Congresso tornar-se 
uma relpartição burocratizada. 
A segunda solução, por outro 
lado, além de apresentar o de
feito da precedente, não atende 
o objetivo que se propõe. Real
mente. essa solução apenas cria 
assessoramento para as comis
sões ou traz pessoal com tempo 
parcial, o que nem sempre cor
responde ao mais alto interêsse 
da administração pública. A pri
meira solução se nos afigura (em
bora aceitemos que isso possa 
parecer estranho a muitos estu
diosos do assunto) a mais lógi
ca, pois não traz novas despe
sas para a administração, nem 
produz duplicação do trabalho 
do Poder Executivo. Os funcio
nários dêsse Poder devem servir 
ao Congresso com os mesmos 
ideais, honestidade e exatidão 
com que servem ao Presidente 
da República, pois, em última 
análise, servem ao interêsse co
letivo. Além do mais, os Con
gressistas têm livre acesso a tô
das as fontes de informação, 
qualquer que seja o ramo do go
vêrno, além de disporem da au
toridade de convocar qualquer 
funcionário do Poder Executivo 
para prestação de esclarecimen-

tos, inclusive os ministros de 
Estado. 

Convém, outrossim, lembrar 
o sistema de conferências usa
do no Congresso americano, que 
traz enorme ajuda na tarefa de 
tomar as melhores decisões du
rante a autorização do orçamen
to, e destas decisões vai depen
der o equilíbrio da economia na
cional e o bom andamento das 
finanças e da administração pú
blicas. Tal problema, que se 
apresenta relevante no regime 
presidencialista, não tem lugar 
no regime parlamentarista, em 
que se não conhece a absurda 
teoria de separação dos pode
res. pelo menos como é prati
cada no regime presidencialista. 

Execução do Orçamento 

o orçamento, tal como apro
vado pelo Congresso e sanciona
do pelo Presidente da Repúbli
ca. contém a autorização para 
recolhimento das receitas e para 
gasto do dinheiro que possibili
tará a determinada repartição 
pública realizar as suas finali
dades, de acôrdo com as regu
lamentações estatutárias e os 
próprios planos do orçamento. 
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Uma das teses da moderna 
teoria orçamentária defende a 
necessidade de contrabalanç:lr 
flexibilidade e contrôle, em ma_ 
téria financeira. Os esforços nes_ 
se sentido podem ser encontra
d05 em vasta literatura tanto 
qu::mto em atos oficiais que re
gulamentam a execução orça
mentária nos Estados Unidos. 
Podem ser citadas algumas me
didas de caráter prático, toma
das pelo Dureau do Orçamento: 
distribuição de apropriaçôes; 
estabelecimento de reservas or
çamentárias; limite dos quadros 
de pessoal; limite de transferên
cias; e relatórios. 

As distribuições de apropria
ções são feitas pelo Dureau do 
Orçamento, em base anual, para 
uso das repartições do govêrno 
federal no comêço do exercício 
fiscal, de acôrdo com os trimes
tres a vencer. As reservas po
dem ser estabelecidas pelo Du
reau do Orçamento, a fim de 
evitar gastos em demasia, ou, 
ainda. a fim de cancelar fundo3 
não utilizados em virtude de 
economia apurada na execução 
do orçamento. As variações das 
condições econômicas ou admi
nistrativas podem determinar a 

restauração dos fundos proviso
riamente separados pelas reser
vas. 

A função de estabelecer limi
tes nos quadros de pessoal. ou 
no número de empregados ne
cessa nos à realização de 
determinada tarefa, foi exerci
da pelo Bureau do Orçamento, 
durante o período da guerra e 
nos anos imediatos. 

A transferência de apropria
ções, ou estôrno de verbas, para 
usar a linguagem brasileira, não 
é permitida entre repartições, 
exceto em ocasiões excepcionais 
ou para uma finalidade especi
ficada, quando o Congresso taxa
tivamente o admite na lei de 
apropriação. 

Um sistema de relatórios fi
nanceiros, aliás muito difundido, 
caracteriza, na verdade, a admi
nistração orçamentária nos Es
tados Unidos. O sistema permi
te ao órgão central conhecer o 
progresso do trabalho das re
partições encarregadas da dire
ta execução das operações na 
administração pública. Podería
mos chamar êste sistema de 
"contrôle técnico" ou de "con
trôle de execução de servIços". 
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Devemos, porém, considerar 
que a execução orçamentária, 
nos Estados Unidos, é olhada 
como a função dominante das 
repartições, e que o contrôle bá. 
sico repousa no Secretário do 
Estado. A consignação é a base 
da execução do orçamento, em 
cada Departamento. As consig
nações envolvem delegação de 
autoridade e podem ser em so
mas globais, ou, especificamente, 
por despesa a realizar. Não há, 
entretanto, um sistema padrão 
nos vários Departamentos que 
compõem a administração fede
ral norte-americana, no que tan
ge à cO"DSignação. Tanto que a 
Comissão presidida pelo ex-Pre
sidente Hoover para estudar a 
organização do Poder Executivo 
do govêrno federal americano 
fêz constar. entre suas recomen_ 
dações, a que se refere direta
mente ao problema das consig
nações: 

Que o sistema de consigna
ções seja grandemente simpli
ficado. Como objetivo. cada 
unidade exccutiva deve ser fi
nanciada por uma única con
signação dentro de cada apro
priação (60 J distribuída para 
as operações da unidade. 161 I 

:No entanto, o sistema de rela
tórios permite ao órgão de orça
mento, em cada Departamento, 
seguir o trabalho e a evolução 
das despesas pagas ou empe
nhadas a fim de cüntrolar as 
unidades executivas. «(,1 \ 

No Brasil. a execução do or
çamento é uma atividade prin
cipalmente sob a responsabili
dade dos seguintes órgãos: (a) 
repartições que executam os ser
viços; (b) DASP; (c) Ministério 
da Fazenda; (d) Banco do Bra
sil e (e) Tribunal de Contas. 

As primeiras estão encarrega
das da execução dos serviços e, 
pois, necessitam de realizar des-

((Ío I ~1p,.()p,itl(&n corresponJem ao sentiJo que se dá. ni) Rusil :1 r.daVf] l'dba. Ver 
apêndice 1'\9 IH para o sentIdo da palavra .. allotm.cnt.· . 

((, I) Co:nmission ún Organi2ation of the Executivc Branch uf tbe Gu\'trnmtnt, Eudp,d 
dnd AtCuJJl1Iing, A Repor! lo lhe C01JgluJ ~\VJshiogton, D. C.: U. S. GLJ\'t'rnment 
Printing Office. 1933\. p. 36. 

(62) Para um e~tudo completo d. execução do orçamento nus EstJdos UniJos. veja·se • 
monogr:tfia que o Sr. Verne B. lewls escreveu sôbre a "Exccuçãv dI) Orçamento no 
Dep:lftamento de Agricultura". na Unidade VI da publicação .\la/ui.di ún Budgeting: 
.·1n lnj/n.ment 01 PI,1/lning a1Jd .\Ianagcmt'nt, por C:Hheryn Sckler·HuJson (Wa· 
shington. D. C.' The AmericIn Univers:ty, I()44) p:iginl5 39 a SI. Pddt ser 
enc0ntr:lda na Bibliuteca du 1-.1inistério da Fazenda, Rio dt jJ.ntiro. 
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pesa,. pagando-as diretamente 
ou não. sempre por meio do sis

tema de empenho. como vere
mos a seguir. Aliás. intrinseca
mente, a execução do orçamento 
é uma ativiêade das repartições 
operadoras; um estudo profun
do da execução orçamentária 
examinaria cada repartição sob 
os ângulos de organização, meios 
de execução de suas tarefas e 
resultados obtidos. 

O DASP, por sua Divisão de 
Orçamento e Organiza(;ão. orien

ta as repartições federais na exe
cução orçamentária. O papel 
mais importante. porém, per
tence ao Ministério da Fazenda, 
já que lhe cabe o contrôle e a li
beração de verbas, tornando-se 
verdadeiramente um supermi
nistério, pela ação que pode 
exercer sôbre os demais. pela 
liberação ou não das verbas or
çamentárias. O Ministério da 
Fazenda tem a seu cargo os pa
gamentos, por intermédio do Te
souro Nacional, a contabilidade 
geral e orçamentária para todo 
o sistema do govêrno federal e, 
ainda, como órgão fiscal, orien
ta a gestão financeira das diver
sas repartições. Administra e fis-

caliza os diversos impostos que 
o govêrno federal arrecada. 

O Banco do Brasil, embora ju
ridicamente uma entidade pri
vada, age diretamente sob a ori
entação do govêrno e tem papel 
preponderante na execução or
çamentária, como órgão onde 
são depositadas tôdas as recei
tas arrecadadas e, também, como 
órgão pagador, atividade que 
executa sob as ordens do Tesou
ro Nacional. É, na verdade, êsse 
estabelecimento de crédito o 
banqueiro do govêrno federal, 
inclusive para adiantamento de 
11umerário. Papel preponderan
te cabe-lhe ainda na política 
econômica do govêrno federal, 
em relação ao crédito bancário 
em geral. Age, na realidade, 
como um Banco Central. 

O Tribunal de Contas. por sua 
vez, possui uma função impor
tantíssima no processo brasilei
ro da execução do orçamento, 
como órgão do Congresso Na
cional. Mais adiante teremos 
ocasião de referir-nos a êsse Tri_ 
bunal. 

O orçamento brasileiro é exe
cutado atra\'és do processamen
to das verbas. que são divididas 
em consigr:ações; essas, por sua 
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vez, se dividem em subconsigna
ções; de modo que o eontrôle da 
execução do orçamento é obtido 
através dessas últimas A fim 
de que o pagamento possa ser 
realizado, as despesas, devida
mente processadas com doeu
mer,tar;ãf\ pr0oria. elevem pas
sar por três estágios: empenho, 
que é um verdadeiro contrato 
bilateral; o govêrno assume a 
obrigação de pagar. e o favore
cido a de prestar o serviço ou 
fomecer o material; - liquida
ção, estágio em que se aprecia 
a legalidade e demais aspectos 
da documentação; e pagamento, 
que constitui o ato final da saÍ
da do dinheiro de caixa para o 
favorecido na competente auto
rização. 

Embora estejamos consideran
do principalmente a parte das 
despesas, não nos é lícito perder 
de vista o outro lado do orça
mento, constituído pelas recei
tas. Aliás, pode.se mesmo notar 

que há uma sensível diminuição 
de literatura em administração 
orçamentária, quando se versa 
o tema das receitas públicas. Isso 
talvez tenha como causa a re
levância que se empresta hoje 
em dia à ação do govêrno como 
executor de obras públicas, de 
modo que se olha com muito 
mais interêsse a parte da 
despesa do orçamento público, 
pois ela reflete o programa de 
trabalho do govêrno. Na clássi
ca obra de Stourm, citada vá. 
rias vêzes neste trabalho, encon
tramos, no entanto, três capítu
los inteiramente dedicados à 
matéria. Na Inglaterra, onde o 
Chanceler do Erário possui uma 
capacidade muito mais ampla 
de modificar os impostos e ta. 
xas em cada exercício ou em 
cada orçamento, o interêsse pe
las receitas públicas é muito 
maior, porque pode cada orça
mento alterar inteiramente a 
conjuntura fiscal. (63) 

Entretanto, em países como 
o Brasil e os Estados Unidos. o 
interêsse se fixa mais acentuada-

(63) Hugh Dalton. Principies Df Publrc Pinance (London: Routledge li< Kegan Faul Ltda .• 
21' Edição). p. 2W. Dalton é claro neste ponto, ae deser .... r sua ação e experi~ncia 
(amo Ch.nceler do Erário da Grã· Bretanha no Govlrno Trabalhist., após a guerra. 
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mente na vaga possibilidade de 
redução de impostos, o que, en
tretanto, carece de lei especiaL 

Nos Estados Unidos, principal
mente nos meios administrati
vos, o interêsse pelo orçamento 
se volta mais para a parte da 
despesa, porque a técnica orça
mentária foi desenvolvida como 
um instrumento de planejamen
to e gestão da ação do govêrno, 
E isso, como é patente, diz res
peito muito mais de perto à des
pesa do que à receita, 

Entretanto. em países como 
o Brasil e os Estados Unidos. o 
contrôle do recebimento das re
ceitas é da mais alta importân
cia para a execução do orça
mento. como o é para a econo
mia em geral a utilização dos 
impostos como fator de estabi
lização econômica. por meio da 
chamada política fiscal. O exato 
contrôle das receitas permite ao 
govêrno ter uma melhor visão 
desta execução pela comparação 
proporcionada entre a receita 
realmente recebida e os paga
mentos realizados e despesas 
empenhadas. tsse é. aliás. o 

linico meio de que o govêrno dis
põe para oMer um orçamento 
equilibrado. não apenas na teo
ria ou na lei, mas, principalmen
te. nO encerramento do exercí
cio financeiro. Assim é que, a 
fim de mostrar a evolução das 
receitas recebidas, o Departa
mento do Tesouro americano faz 
publicar um "Demonstrativo 
Mensal das Receitas e Despesas 
do Govêrno dos Estados Unidos", 
o que é valioso como meio de 
comparação dos dois lados do 
orçamento público. 

No Brasil. a execução do orça
mento da receita é uma tarefa 
quase que exclusiva do Minis
tério da Fazenda. O recebimento 
das receitas envolve os estágios 
seguintes. que estão intimamen
te ligados ao processo contábil, 
como os estágios da despesa: 
lançamento - o ato do adminis. 
trador público pelo qual o con
tribuinte é debitado pelas ta
xas ou impostos; (64) recebi
mento - o ato pelo qual a re
'partição arrecadadora recebe o 
dinheiro ou cheque do contri
buinte; recolhimento - o ato 

(64) Na Itrminologia norte-americana a ralnra imP"t, intel!.1ment~ dcsusaul. 
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pelo qual a repartição recebedo
ra deposita o dinheiro no Banco 
do Brasil à disposição do Te
souro Nacional. A primeira fase 
aplica-se essencialmente aos im
postos diretos, tais como o de 
renda. No fim do exercício fi
nanceiro, os três estágios mos
tram a situação seguL'1te: dívida 
ativa, i, é.o os impostos debita
dos aos contribuintes mas ain
da não recebidos e que repre
sentam um ativo no balanço do 
govêrno; saldo da conta de re
cebimento. que representa o di
nheiro realmente coletado pelas 
repartições recebedoras, porém 
ainda não depositado nO Banco 
do Brasil e, finalmente, o saldo 
da conta de recolhimento, que 
acusa o depósito feito no Banco 
do Brasil, à disposição do Te
souro N acionaI. 

* * * 
A execução do orçamento pú

b:ico está mais intimamente li
gada ao homem do povo do que 
qualquer outra função em admi
nistração pública. De fato, é nes. 
sa fase que o govêrno coleta o 
dinheiro dos contribuintes, di
minuindo, assim, o poder aqui
sitivo da massa. E' também, por 
outro lado, nessa mesma fase, 

que a população é afetada pelo 
dinheiro gasto pelo govêrno 
- dinheiro que pode ser gasto 
em benefício do povo ou pode 
ser desviado para obras suntuá
rias, de fachada, e de mil outras 
maneiras evadido ao real inte
rêsse coletivo. O orçamento pú
blico é uma tarefa para técni
cos. mas êsses não devem per
der o contacto com as aspirações 
e as necessidades do homem co
mum, pois é êle que constitui a 
nação como um todo, em função 
de que o govêrno existe. O técni
co deve trabalhar em coopera
ção com o estadista, que, por sua 
vez, deve saber como trazer para 
o orçamento público as necessi
dades e os anseios populares, 
sem o que êle não será jamais um 
verdadeiro estadista. Harold J. 
Laski, o inolvidável estadista in
glês. interpretou a relação en
tre o técnico, o estadista e o ho
mem comum em conceito real
mente lapidar, ao afirmar que 
"as coisas que estão a cargo do 
govêrno não devem parecer cer
tas apenas ao técnico; suas con
seqüências devem parecer cer
tas também ao homem médio", 
pois é a êsse homem comum que 
as coisas feitas pelo govêrno vão 
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afetar .. É, portanto, preciso bus
car deliberadamente a opinião 
pública, a fim de que o govêrno 
se mantenha a par do julgamen
to que dêle faz o homem comum. 
Se é dever do govêrno manter 
as instituições. e se essas devem 
servir o povo, de acôrdo ainda 
com o pensamento do grande 
professor londrino, pelo menos 
por um período longo não é pos
sível conduzir uma política pú
blica que vá de encontro ao de
sejo das multidôes. (I" I A his
tória da humanidade parece con
firmar êste conceito. 

Quando, em nossa própria pá
tria, é o Congresso (surgido na 
história moderna para defen
der as aspirações do homem 
comum) que se volta para a po
lítica de legislar em interêsse 
próprio, de modo individualis_ 
ta, ressurgindo em plena segun
da metade do século XX a teo
ria atribuída a Luís XIV de 
que "l'Etat c'est moi" - as pa-

lélvras do incsCjucC"Í\'el professor 
britânico ressoam como adver
tência ao, estadi~las c polít!:os 
do Bra,iL 

ContaNlidadc orçamentária 

o valor da contabilidade em 
<ic:ministraçâo pública foi sali
entado por Leonard D. White. 
nas seguintes palavras: "Conta
bilidade é a ciência que regis
tra ràpiàamente c apresenta de 
modo c]a:-o os fatos relativos às 
cnndiçôes financeiras e às Op0-

raçoc3 necessárias como base da 
gestão administrativa". (ê(,' A 
primeira Comissiío Hoover deu 
grande relêvo ao orçamento 
e à contabilidade como um 
instrumento de administração. 
pois enqu8.nto o orçamen
to diz ao CO:1gresso e ao 
público em que o govêrno gas
tará o dinheiro, a contabilidade 
lhes dirá o que foi conseguido 
com o dinheiro apropriado e 
basto. 1(,-' 

(6» IlJldd J. laskl. The l:mltHlOi1 cf the Exrert' n"po'-, .11.',.'I"f elXII (De 
ctmbcr, 19.)C>~fay, 19jI) págir:.15 IOI/Il~. 

(66) Ieornard D. \X'hite, Inflod"cúlj!1 I'} I/lI? SI:iel) ,)f P"Ú/f[ Adnllniítr.t:tlJn C,,"'ew 
York: The Macrnilbn c.. '9HJ. p. 27(,· 

Unitcd K.:ttions. Blldgelrtr)' Stn.ctllre ttl!d C!(IJ.rific,.l:iJn Df GJtc",.:menf /f{[O~ntil1g. 
Também: GlJfClllme'lf J4.((f)un,it!~ anti B!i(hrt r.\((!d:'711 C~~ew York, !:\:"(,~AT Yorkl. 
HA t[Jdt.;\,,:~s em eS.t'.1nhol e e!~1 f'cdugué~, csU últ!ma lançdda" rela EBAP. 
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De modo sucinto, pode-se as
severar que a contabilidade, 
como um instrumento de gestão 
dos negócios públicos, tem três 
finalidades fundamentais: - de
terminar a responsabilidade dos 
funcionários que gerem os va
lores públicos; - fornecer os 
elementos para que se possa jul
gar dos resultados obtidos; e -
ajudar o administrador no pro
cesso de tomada de decisões no 
tocante a operações futuras. Por
tanto, os processos orçamentá
rios e contábeis estão estreita
mente unidos não somente na 
fase de execução orçamentária 
mas através de tôdas as opera
ções do orçamento. Essa relação 
deve ser principalmente expres
sa através do processo de clas
sificação das contas, que é um 
dos mais importantes problemas 
em orçamento e contabilidade 
governamentais, de tal modo 
que a própria Organização das 
Nações Unidas tem chamado a 
atenção dos governos membros 
para êsse problema. (68) Cer
tamente que há uma multidão 

(68) Ibidem. 

de meios pelos quais se possam 
classificar as operações gover
namentais, e a classificação será 
sempre uma questão de julga
mento pessoal. Também. é de 
observar-se que nenhuma cla.s
sificação pode ser permanente, 
pois que deve variar com as mu
tações das condições vigente . .;, 
como a mudança de administra
dores e outros fatôres. Na técni
ca do orçamento funcionaL por 
exemplo. uma boa classificação 
pode ser encontrada quando 
uma definição clara da unida
de de trabalho. dentro da ativi
dade e do programa, está bem 
determinada. (69) O objetivo 
da classificação das contas em 
orçamento pode ser resumido as
sim: - a classificação deve per
mitir uma perfeita compreen
são do significado da despesa e 
da receita; - deve facilitar com
parações; deve facilitar a for
mulação, execução e contabiii
dade dos programas administra
tivos; deve permitir a análise 
dos efeitos econômicos das ati
vidades governamentais. <70) 

(69) Donald C. Kull. Budg!1 AdminÍJI!"tlon in lhe Tellll'IH' V "U'J Authorit~ (Knolt· 
vlll~. Tenn.: The University Df Tennessee Record. 19~8). rígina 8. 

(70) Burkhud, 0". ci/., p. 110 e ~guint.5. 
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tsses objetivos serão mais fà
cilmente alcançados se a classi
ficação das contas atender tan
to ao orçamento quanto à conta
bilidade, i. e., se a classificação 
das contas estiver em perfeita 
harmonia nas duas técni
cas. 13so possibilita à admi
nistração atingir os objetivos 
que tem o direito de esperar 
da utilização do orçamento e da 
contabilidade como instrumen
to de gestão administrativa. 

A evolução do sistema contá
bil no govêrnn federal dos Es
tados Unidos tem uma história 
que começa com a Lei de Or
çamento e Contabilidade d,~ 

1921. a criação do órgão de Con
tabilidade Geral e o Controla
dor-Geral dos Estados Unidos. 
Por êsse ato. a contabilidade foi 
colocada como uma função do 
Congresso, e o primeiro passo 
foi atribuir a responsabilidade 
pela administração contábil ao 
próprio órgão de Contabilidade
Geral. O resultado dessa teona 
foi uma administração completa
mente centralizada em Washing
ton. Dessa forma, a conta-

bilidade não se firmou como um 
instrumento de gestão adminis
trativa, servindo apenas ao obje
tivo de determinação da res
ponsabilidade dos funcionários 
encarregados dos recebimentos, 
pag3mentos e custódias de ftn

dos públicos. Todavia, a evolução 
foi morosa. De fato, somente em 
1950, a situação an.terior fol 
corrigida pela Lei de Processo 
de Orçamento e Contabilidade. 
A Lei colocou a responsabili
dade de todo o sistema contá
bil no Poder Executivo, mas dei
xou com o órgão de Contabili
dade-Geral a responsabilidade 
de prescrever 05 principios. nor
mas, padrões e exigências ne
cessárias a uma perfelta admi
nistra,ão contábil, observáveis 
pelo Poder Executivo. Essa fun
ção do Controlador-Geral deve 
ser exercida em estreita cool'e
ração com o Secretário do Te
souro e com o Diretor do Bu
reau de Orçamento. Além disso, 
essa Lei entregou aos Secrt:!tá
rios dos demais Departamentos 
e órgãos autônomos a respon
sabilidade de estabelecer e man
ter um sistema de contabilida
de que satisfaça a suas próprias 
necessidades. Criou, também, 
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um processo contínuo' de revi
são do sistc:r.a contábil das re
partições executivas. Portanto, 
a evolução vem-se Iprocessando 
c1a centralização para a descen
tralização administrativa, tan
to em matéria contábil como or-
çamcntária. 

Depois da lei de 1950, criou
se um r.ovo organismo de modo 
informal entre aquelas três re
partições do govêrno federal 
americano, a fim de estudar film 
conjunto as medidas necessá
rias para a constante melhoria 
do sistema contábil. ~sse orga
ninno é o "Programa Conjunto 
para o Aperfeiçoamento do Sis
tema Contábil no Govêrno Fe
deral'! (Joint Program to Im
prove Accountin<i in the Fede
ral Government), ~sse progra
ma é um real exemplo de como 
dois ramos de govêrno podem 
cooperar para o aperfeiçoamen_ 
to da administração dos negó
cios públicos, através de três de 
suas mais importa'ntes secreta
rias: o órgão de Contabilidade. 
Geral, o Departamento do Te-

souro e o Bureau do Orçamen
to. O objetivo do Programa 
Conjunto é "encontrar um meio 
mais efetivo para o cumprimen
to das responsabilidades comuns 
das três repartições na direção 
de seus respectivos campos de 
ação", (-I) A filosofia funda
mental do Programa Conjunto 
está declarada na seguinte ex
po:-;;ção: 

A manutenção do sú;tema 
contábil e a emissão de rela
tórios financeiros são e devem 
continuar a ser uma função 
do Poder Executivo, 

Deve haver uma auditoria 
independente do Poder Exc
cutivo e êste dará atenção de
vida à necessidade da criaçi!o 
de contrôle e auditoria inter
nos, Sistemas contábeis prà
priamente planejados são fa
tôres vitais para a eficiência 
da referida auditoria (72) in
dependente, 

Ao Poder Executivo deve 
ser dada integral oportunida
de para participar no desen
volvimento de sistemas con
tábeis como um meio essen
cial de enfrentar as necessi
dades e responsabilidad"es de 
ambos os Poderes, Legislativo 

(-;1 I Se,f11fh J"'fn,",d ProgrefJ Rt'P1J11 under lhe J'Jinf PrtJIjfdm tI) Improt'e Auounl;ng 
In lhe Fed",tl Gorernmenl (\X'ashington, D. C.: General Acc0unting Office, 19561. 
p. 2. 

(~1) "'Audito!"ia" aqui é empregad" (orno 5inônirno de "tomada ce c0nta5". 
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e Executivo, no estabeleci
mento da:; condições exigidas 
para o funcionamento de per
feitos sistemas de contabilida
de e de relatórios. (-3) 

Uma análise sumarIa dessa 
declaração de objetivos do Pro
grama Conjunto nos daria a se
guinte visão: contabilidade é e 
deve ser uma função do Poder 
Executivo; um sistema de to
mada de contas deve existir in
dependentemente do Poder Exe
cutivo; mas êsse Poder deverá 
criar e desenvolver um sistema 
interno de tomada de contas; 
os sistemas contábeis. desde que 
atendam suas finalidades como 
anteriormente definidas, sao fa
tôre:; vitais para ajustar os sis
temas de tomada de contas. 
tanto o interno como o externo, 
i. e., tanto aquêle le\'ado a cabo 
pelo próprio Poder Executivo 
quanto o realizado pelo Poder Le
gislativo; e, em virtude de ser a 
contabilidade uma função do 
Poder Executivo. a êste deve 
ser dada oportunidade para de
senvolver novas técnicas e sis-

Ao dizer que "a manutenção 
de sistemas contábeis.... são e 
devem contiIluar a ser uma fun
ção do Poder Executivo". o Sé
timo Relatório do Programa 
Conjunto reconheceu que o Exe
cutivo ,<nha fazendo contabili
dade ao lado da executada pelo 
órgão de Contabilidade-Geral. 
Essa era. na realidade, a situa
ção existente na administra:;ão 
do govêrno federal dos Estados 
Unidos: uma duplicidade de 
funções contábeis que a Lei de 
1950, acim";' citada. extinguiu de
finitivamente. 

Ao Congresso. por intermédio 
do órgão de Contabilidade-Ge
ral, cabe. em colaboração com 
o Presidente. representado pelo 
Departamento do Tesouro e pelo 
Bureau do Orçamento, estabe
lecer normas em matéria contá
bil. Cada Departamento, ou re
partição autônoma. é resp.~:1sá

\'el pelo desenvolvimento de um 
sistema de contabilidade que sa
tisfaça suas necessidades pecu
liares. e o Tesouro cc.:raliza a 
contabilidade geral do govêrno 

temas em colaboração com o federal. O Bureau do Orçamen
Pod2r Legislativo. to não pos3ui sistema de conta-
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bilidade, utilizando para o orça
mento os meios que lhe forne
cem os Departamentos, as re
partições autônomas e o Te
souro. 

o sistema de contabilidade do 
Bra>sil tem suas raizes nos con
ceitos que nos vieram da Fran
ça e da Itália. E' uma função 
central do Ministério da Fazl'r.
da, onde a Contadoria-Geral da 
República prepara a contabili_ 
dade geral e orçamentária do 
govfrno federal e supervl5:oil'l 
todo o sistema no país, em uma 
base estritamente centralizada. 

Processo de Tomada de 
Contas 

o processo de tomada de con
tas. ou auditoria, é uma impor
tante função do Congresso, como 
um complemento do seu poder 
de controlar os gastos públicos. 
O direito, ou melhor, o dever 
que reside no Congresso de fa
zer a tomada de contas do Po
der Executivo permite que o 
Congresso deixe ao Presidente 
maior margem de flexibl'l.idade 
para o desempenho de suas ta
refas e dá verdadeira expressão 

ao processo democrático de go. 
vêrno. 

Parece-nos que foi seguindo 
as linhas mestras dessa filosofia 
que o Congresso americano criou 
o órgão de Contabilidade Geral, 
com a Lei de Orçamento e Con
tabilidade de 1921, como uma re
partição independente do .t:Xt:

cutivo e àiretamente subordina
da ao Legislativo. Não nos é 
permitido, neste estudo, traçar 
uma análise completa daquel .. 
órgão, mas é interessante ter uma 
visão, em têrmos gerais, do que 
se convencionou chamar o "pro_ 
cesso de auditoria compreensi
va", iniciado, desde alguns anos 
a esta parte, na Divisão de Au
ditoria do órgão àe Contabili
dade Geral. A auditoria com· 
preensiva é um proce~so de to
mada de contas pelo qual o au
ditor trata de verificar tôdas 
as operações de uma determina
da repartição dentro de um sen_ 
tido positivo. isto é, com a idéia 
de ajudar o pessoal dessa repar
tição a resolver seus problemas 
administrativos, procurando des
cobrir os erros e deficiências da 
repartição com objetivo de COl'

rigf...los. Compreende, assim, to-
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dos os aspectos da administra
ção pública e não somente os 
problemas de tesouraria. A au
ditoria compreensiva é levada 
a efeito em cooperação com o 
diretor e demais funcionários da 
repartição. Compreende três 
prindpais passos: a verificação, 
que deve começar com a apre
sentação do auditor ao chefe e 
funcionários, para o estalDeleci
mento de um clima de simpa
tia, confiança e boa vontade en
tre todos; além dêsses fatôres 
psicológicos, o auditor recolhe 
os elem( tos necessários de in
formaçõ{:. sôbre as atividades 
da repartição, tais como os ma
teriais, equipamentos, regula
mento, gráficos funcionais, or
ganogramas, etc.; - a tomada de 
contas propriamente dita, que 
consiste na análise das opera
ções da repartição, seus resul
tados, sua administração de pes
soal, suas condições de funcio
namento, seus elementos finan
ceiros, etc.; durante êss. está
gio. o auditor ouve o chefe e de
mais funcionários, em comentá-

rios e apreciações; relatórios: por 
fim, pelo menos dois relatórios: 
deverão ser preparados. Um ao 
Congresso, por intermédio do 
órgão de Contabili.ade Geral, • 
o outro ao chefe da repartição. 
Nesse último, o auditor expli
ca sua opinião e as sugestões que 
lhe parecem necessárias 8:0 aper
feiçoamento dos serviços da re
partição. Em caso de necessida
de. o Congresso solicitará as 
providências necessal"Jas junto 
ao Presidente da República para 
a solução dos problemas apon
tados pelo auditor. (74) 

E' evidente que por êsse pro. 
cesso a administração pública 
americana está permanentemen
te submetida a uma constante 
análise executada por um órgão 
especializado e diretamente su
bordinado ao Congresso. E' evi
dente também que para 
auditores requerem:.se pessoas 
com bons conhecimentos de téc
nica especializada em auditoria, 
contabilidade e análise adminis
trativa. Cremos que nesse pro
cesso de tomada de contas do 

A deiCriçio acima do processo de tomada de contas compr~Dsjva - audltori~ -
foi assunto da paI ostra fdta P<'lo Sr. Victnt D. Wash. Auditor,SuP<'rvisor. a um 
gr\lpo dt visiuntts rstrang~iros ao "Grne-ral Accountiog Otúce'·, e-ntrr os quai:i Se" 

encontrava o autor do prC'sente trabalho. 
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govêl'l1o americar;o dois pon;os 
. essenciais devem ser tidos em 
consideração: primeiro, que a 
tomada de contas comp;'eensi va 
não e:lvolva unicamente o as
pecto financeiro das repartições, 
senão que vá mais adiante e 
considere o próprio processo ad
ministrativo; o segundo é que 
a auC::tor:a co:npte,~:ls:\·J. :lG.o 
existe primàriamente para en
(O:1trar erros, mas sim para aj u
dar as repartições no constante 
p:'ocesso de aperfeiçoamento de 
suas realizações. 

No entanto, devemos conside_ 
rar que o Congresso não é a úni
ca entidade interessada em ho
r:estidade e realizações dos ser
viços no conjunto geral da ad
ministração dos negócios públi
cos. Essa é também uma das prin
cipais preocupações do Presiden
te, como chefe do Poder Executi
vo. Porém, só recentemente bem 
maior atenção vem sendo pres
tada à necessidade de estabele
cer-se igualmente um processo 

de auditoria dentro do próprio 
Poder Executivo e. por isso, cha
mada auditcria interna ou to
mada de contas interna. Nas pa
lavras da Comissão Hoover. essa 
auditoria interna é requerida 
com a finalidade de averiguar a 
extensão da concordftnc~a das 
políticas financeiras e procedi
mentos estabelecidos pelos admi
nistradores. A auditoria interna 
não substitui a externa rea
lizada pelo Controlador-Geral 
em nome do Congresso. A toma
da de contas interna eficiente 
deve. ao contrário, facilitar o 
trabalho daquela autoridade. (75) 

O próprio Congresso america
r:o tem compreendido o valor 
da auditoria interna e, assim, 
tem favorecido a maior difusão 
clêsse processo no Poder Execu
tivo, com a declaração de polí
tica emitida quando da aprova
ção da Lei de Contabilidade e 
Auditoria de 1950, que deu base 
legal à auditoria interna. (06) 

*** 
(-')) C,mmis~iGn U:l OrgJ~.i7Jti(}n úf the Executi .... e Brlnch of the Gun-rnmf:'nt. B/.ídgtt 

tInd ./IccolJnl1!lg . ./1 JÚP:I1-t lo lhe Cf1ngu'Jj (\\'3'ihington, D. CU. S. Governrnent 
PL:1~ing Oft!ce, 1955). p. 59. 

("6) Report of the Se na te Cümmittee on Government Operations, Re";ew of Audit 
RtpúdJ cf rbt! C()mptrol!n' Gtnera/ (\X'ashington, D. C.: U. S. Goveroment Printing 
Office. 1956). A (unsultl a t'sta pubIH.'ação será de real utilidade para melhor 
cumprtensâo do desenvolvimento do proceS5-0 de tomada de contas no guvêrn0 feJer.d 
nurt(;-arnerlCJnCl, 
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No Brasil, a base do sistema 
de tomada de contas repousa no 
Tribunal de Contas, que já cons
titui uma instituição tradicional 
do nosso sistema financeiro, des_ 
de que foi criada, ainda no go
vêrno provisório de Deodoro da 
Fonseca, de acôrdo com a expo
sição de Rui Barbosa, como um 
Tribunal do Tesouro Nacional. 
Com a Constituição de 1934, pas
sou o Tribunal de Contas a ter 
status independente, como ór_ 
gão de tomada de contas, en
dereçando seus relatórios direta
mente ao Congresso Nacional -
situação que a Constituição de 
1946 manteve, de modo que o 
Tribunal de Contas é hOje uma 
côrte jurisdicional encarregada 
de controlar o Poder Executivo 
em nome do Congresso Brasilei
ro. Os membros do Tribunal de 
Contas têm prerrogativas de mi
nistros da Justiça Federal e as 
nomeações para esse Tribunal 
são feitas pelo Presidente da Re
pública, com o consentimento 
prévio do Senado Federal. Tal 
sistema foi idealizado a fim de 
dar completa independência aos 
membros do Tribunal de Con
tas. Posta de lado a questão de 
independência politica, o Tribu-

5 - Cad. Adm. MunicipAl - 55 

nal de Contas atua hoje como 
um agente do Congresso Nacio
nal, pelas próprias determina
ções constitucionais, enviando 
seus relatórios diretamente àque
le Poder político. Não obstante, 
essa situação constitui uma evo
lução, pois o primeiro Tribunal 
de Contas foi criado como órgão 
do Poder Executivo e, mesmo, 
subordinado ao Ministério da 
Fazenda. Eis aí uma evolução 
digna de nota, pois dá mais li
berdade e vida ao processo de 
tomada de contas do Poder Exe
cutivo pelo Poder Legislativo. 
Mas, a nosso ver, subsiste a ne
cessidade imperiosa de, aliado 
ou não ao processo orçamentá
rio, criar-se um sistema interno 
de tomada de contas capaz de 
dar ao Presidente da República 
a verdadeira situação do anda
mento dos trabalhos da admi
nistração pública federal na 
fase de realização das despesas. 

O Tribunal de Contas brasilei
ro tem jurisdição universal, i. e., 
faz a tomada de contas não ape
nas dos funcionários encarrega
dos dos pagamentos, mas tam
bém dos recebedores das recei
tas públicas ou dos funcionários 
que, por qualquer motivo, este-
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jam de posse de valores ou bens 
pertencentes à Fazenda Nacio
nal - principio que se origina di
retamente das regulamentações 
constitucionais que instituciona
lizaram o Tribunal de Contas na 
sua forma atual, de acôrdo com 
os artigos 76 e 77 da Constitui
ção de 1946. (77) 

Uma das principais funções do 
Tribunal de Contas é relatar ao 
Congresso Nacional a mensagem 
que o Presidente da República 
deve anualmente enviar a êsse 
órgão sôbre a execução do orça
mento e o estado geral da eco
nomia nacional. Se o Presidente 
da República deixar, por qual
quer motivo, de enviar essa men
sagem ao Congresso, o Tribunal 
fica encarregado de preparar 
um relatório sôbre a situação ge
ral da execução orçamentária. 
apresentando-o ao Congresso, 
com seu parecer, para as medi
das julgadas cabíveis. 

Entretanto, o sistema de to
mada de contas levado a efeito 
pelo Tribunal de Contas diz res
peito tão - somente à parte finan. 
ceira, não envolvendo qualquer 

consideração com respeito aos 
problemas de administração. or
ganização e métodos. O Tribunal 
está preocupado exclusivamente 
com os aspectos legais da res
ponsabilidade dos fundonários 
públicos, desde o alto cargo pre
sidencial até o mais baixo esca
lão da hierarquia administrati. 
va. Seria desejável, como com
plemento à tomada de contas 
realizada pelo Tribunal, que a 
administração pública. no Brasil. 
iniciasse um sistema interno de 
auditoria ou tomada de contas. 
como já frisamos acima, de mo
do que o Presidente da Repú
blica tivesse a seu dispor o ins
trumento capaz de lhe propor
cionar um melhor conhecimento 
da execução dos serviços públi
cos, através de tôda a linha de 
administração, e coordenado 
com a execução orçamentária. 
Os dois tipos de tomada de con
tas seriam executados parale
lamente: a do Tribunal de Con
tas. como sistema externo, em 
nome do Congresso, compreen
dendo os mais altos níveis hie
rárquicos; o sistema interno de 

(77 ) A n.~ histórica do Tribunal d. Contas brasileiro repousa na CÔ,t. de Conta> do 
,.gime franch. Para um .studo do .istem~ frand •• veja-se Mare.! Walin., T,,ul; 
EI",.,,,I,u,, li, Droll .11i",úllil,IIIi ... , (Paris: Recueil 5ir.,. S. A., 19~jI). pp. 
88, 9~. 
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tomada de contas asseguraria ao 
Presidente da República que 
suas diretrizes estariam sendo 
cumpridas e, ao mesmo tempo, 
contribuiria para o aperfeiçoa
mento dos processos adminis
trativos em tôda a extensão do 
Poder Executivo. 

Sumário 

De acOrdo com a análise que 
acabamos de apresentar das 
operações em ambos os países. 
parecem de interêsse as seguin
tes conclusões: 

1 - A preparação do orça
mento é um estágio para a pro
gramação dos planos de ação 
administrativa, e o orçamento 
deve ser uma estrada de ida e 
volta por onde transitam as ex
periências das repartições exe
cutoras e as instruções e dire
trizes políticas, econômicas e fi. 
nanceiras do Presidente. 

2 - A preparação das estima
tivas da receita e da despesa 
públicas deve estar relacionada 
uma com a outra, de acôrdo com 
as condições econômicas da na
ção, isso porque o impacto do 
orçamento público, quer na par
te da receita quer na da despe-

sa, é da mais elevada importlln
cia para a economia da nação. 

3 - Tanto quanto possível, as 
despesas devem ser estimadas 
tendo em vista o custo em re
lação aos resultados que se pre_ 
tende obter. 

4 - A revisão das estimati
vas é uma tarefa para o técni
co orçamentário dentro do De
partamento ou Ministério, a fim 
de coordenar as diversas esti
mativas vindas das repartições, 
e para o órgão central, a fim 
de unificar todo o orçamento, 
de acôrdo com as instruções su
periores do Presidente da Re
pública. 

5 - Debates entre os interes
sados na proposta orçamentá
ria e o órgão central de orça
mento devem ser realizados 
como um meio de obter infor
mações e esclarecimentos das 
repartições executantes para ori
entação dos mais altos níveis 
administra.tivos na formulação 
do orçamento e, também, na fase 
de aprovação, a fim de aproxi
mar os dois ramos de govêrno, 
em matéria de tão relevante 
importância, e dêsse modo habi. 
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litar o Congresso a alcançar as 
melhores decisões. 

6 - O processo de receitas 
com finalidade especial deve ser 
evitado, pois dificulta a prepa
ração do orçamento como um 
plano de trabalho. 

7 - O Congresso, como um 
instrumento do povo para con
trolar o Poder Executivo, e como 
um órgão de formulação da po.. 
litica pública, não pode ser im
pedido de usar sua faculdade de 
discutir o orçamento. Deve êle 
próprio, no entanto, encontrar 
um novo caminho a fim de uni
formizar, racionalizar e acele
rar a sua ação, durante a auto
rização do orçamento. 

8 - A execução do orçamento 
é essencialmente uma tarefa do 
Poder Executivo, que convém ser 
levada a efeito dentro do prin
cípio da descentralização admi
nistrativa. 

9 - Um sistema de contro
lar as repartições executantes. 
não apenas em têrmos de di
nheiro, mas ainda em têrmos de 
resultados obtidos, é essencial ao 

processo de tomada de contas. 
Um sistema de relatórios seria 
então estabelecido em todos os 
níveis da administração pública. 

10 - E' do mais alto interêsse 
que haja uniformidade na 
classificação das contas, de modo 
que atenda as necessidades do 
orçamento e da contabilidade. 

11 - A responsabilidade pelas 
operações contábeis torna-se uma 
obrigação específica dos che
fes das repartições, numa base 
de descentralização, e de modo 
que a contabilidade acorra às 
necessidades primárias da pró
pria repartição. Concomitante
mente, a contabilidade geral 
deve ser realizada· por um órgão 
central que orientará as demais 
repartições na técnica, teoria e 
normas de procedimento contá
beis em geral. 

12 - Deve haver um sistema 
de tomada de contas, ou audi
toria para o Presidente da Re
pública ou para os Ministros, 
não apenas para a verificação 
do aspecto financeiro da admi
nistração, mas também para o 
aperfeiçoamento geral dos pro-
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cessos administrativos dos ne
gOCIOS públicos, de modo que se 
obtenham sempre melhores resul
tados com bem mais economia. 
Essa espécie de auditoria ou to
mada de contas seria chamada 
auditoria ou tomada de contas 
interna, e a outra, levada a efei-

to em nome do Congresso Na
cional, auditoria ou tomada de 

contas externa. Ambas devem 
ser realizadas dentro do espírito 
e dos principios da auditoria ou 

tomada de contas compreensiva, 

como foi explicado acima. 



CAPiTULO III 

TEORIA ORÇAMENTÁRIA 
o espírito que presidiu à in

trodução do orçamento nos Es
tados Unidos foi fazer dessa 
técnica um instrumento para 
obtenção de economia e eficiên
cia no progresso governamental. 
A teoria prevaleceu durante mui
tos anos e encontrou no primei
ro diretor do Bureau do Orça
mento, General Charles G. Da
wes. seu real intérprete e exe
cutor. Não se deve depreender, 
no entanto, que o objetivo de 
economia e eficiência tenha sido 
desprezado, mas os meios de al
cançá-lo foram evoluindo com a 
teoria orçamentária. Além do 
mais, a economia dos primeiros 
tempos ào Bureau do Orçamento 
era expressa apenas nos cortes 
orçamentários. sem atender à 
técnica de organização e méto
dos. Vê-se, assim, que foram os 
Estados Unidos uma das primei
ras nações a introduzir o orça-

mento no nível federal, visan
do não somente ao aspecto de 
contrôle político. mas também ao 
as.pecto técnico-administrativo. 

Forte centralização no nível 
mais alto da administração foi 
o primeiro passo na direção da 
eficiência. enquanto o corte das 
despesas propostas foi a base 
para obtenção de economia nas 
operações governamentais. Pode 
ser dito que essa teoria de cen
tralização dos negócios pÚblicos 
corresponde a uma filosofia do 
período da história da humanida
de que culminou com algumas 
formas de govêrno altamente 
centralizadas e ditatoriais. O es
pírito democrático do povo ame
ricano salvou os EE. UU. dêsse 
processo absolutista. Mesmo por
que a centralização extrema, 
além de atar as operações das 
repartições a uma rigidez de es
trutura e de execução, atenta 
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contra os ideais de govêrno nu
ma democracia representativa, 
trazendo, em conseqüência. uma 
diminuição da capacidade das 
repartições, quer na formulação, 
quer na execução dos progra
mas. 

Na evolução do conceito de or
çamento nos Estados Unidos, 
não é possível esquecer o impor
tante efeito do Ato de Reorga
nização de 1939. que resultou do 
relatório da Comissão de Admi
nistração designada pelo Presi
dente Roosevelt em 20 de mar
ço de 1936 e cuja discussão to
mou 18 meses ao Congresso. 

Essa Comissão reconheceu que 
o Ato de Orçamento e Contabi
lidade de 1921 deu ao Presidente 
um dos instrumentos primários 
necessários a uma integral e efe
tiva administração das reparti
ções executivas. (7 8 ) 

o Ato de Reorganização ini
ciou um novo período na evolu
ção do conceito de orçamento, 
que, então, passou a ser consi
derado. na incessante busca de 
economia e eficiência, como um 

instrumento de gestão adminis
trativa. Que quer dizer orçamen
to como um instrumento de ges
tão administrativa? A resposta 
pode ser encontrada na farta li
teratura preparada pelo Bureau 
do Orçamento. Entretanto, essa 
função do orçamento é mais bem 
definida nas próprias palavras 
de Harold D. Smith, principal 
responsável pelo desenvolvimento 
dessa teoria e diretor do Bureau 
de Orçamento. durante a admi
nistração Roosevelt a partir de 
1939: 

Durante os últimos anos, o 
Bureau de Orçamento tem sido 
visto mais como um órgão de 
assistência aos departamentos. 
auxiliando-os efetivamente a 
levar a cabo as responsabili
dades que lhes forem atribuí
das pelo Presidente e pelo 
Congresso. 

O sistema orçamentário e as 
facilidades de que o Bureau 
dispõe permitiram ao Presi
dente assumir mais uma vez 
a liderança do Poder Executi
vo e descobrir o que estava 

(78) Admillistrath'e lIIanag.ment in the Gov.mmtnt o, the Uniled States, The Presid<nl 
Committee on Administrativ< Management (Washington. D. c.: U. 5, Government 
Printine Officr. I9}7). p. I}. 
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sendo realizado pela totalida
de das repartições. (79) 

Não nos esqueçamos, porém, 
de que essa definição nada mais 
é do que outra interpretação da 
teoria a fim de colocar o orça
mento como um instrumento de 
obtenção de economia e eficiên
cia. Tanto é assim que podernos 
descobrir nas palavras acima de 
Harold D. Smith dois pontos 
principais: 1- o orçamento como 
um meio de ajuda às repartições 
para a execução de seus progra
mas e deveres, e 2 - o orçamen
to como um instrumento executi_ 
vo do Presidente para o contrô!e 
dessas mesmas repartições. Essa 
nova fase do Bureau do Orça
mento corresponde à sua nova 
posição como um órgão de assE'.5-
soramento do Presidente. no Ga
binete Executivo do Presidente, 
então recentemente criado. 

Sob êsse novo conceito, o Bu
reau do Orçamento passou a 

usar a fase de preparação do oro 
çamento para analisar as fun
ções, objetivos, organização, re· 
gulamento e outros detalhes dos 
departamentos e serviços autô
nomos do govêrno federal. Na 
execução do orçamento, iniciou 
o Bureau um processo de distri
buição quadrimestral de verbas, 
aperfeiçoando o sistema até en
tão usado pelos Departamentos. 
A fim de assegurar economia, o 
Bureau do Orçamento estabele_ 
ceu o sistema de reservas. Outra 
característica dêsse período é o 
sistema de relatórios que foi en
tão introduzido a fim de permi
tir que o Bureau do Orçamento 
se mantivesse sempre a par do 
progresso dos trabalhos execu
tados pelos Departamentos. (80) 

Também, a êsse tempo, come. 
çou a sentir-se a necessidade de 
melhor e mais uniforme sistema 
de contabilidade no govêrno fe
deral, vindo o Bureau do Orça
mento a liderar a pressão junto 

Harold D. Smlth, The Bu,'eau o/ the Budgtl ar 4n lnftrutrlfn: 01 ~'1.d"ag!,,,,tnt, in 
Unit IV of th. MateriaIs on Budgeting: An 'mtrument of PlannIng and Mana&em.nt, 
by Catheryn Seckler-Hud,on _ (\X'ashington, D. C.: The Amellcan UnlvelSlty, 19H), 
P. ,'-

(80) O sistema de resenras orçamentárias, acima referido, é uma das feições cara(te~ís. 
ticas do processo orçamentário nos Estados Unidos, mas tem dado lugar a mUltas 
discussões entre os chefes das repartições e o BNredli do .Orçamento. Paca completa 
discussão dêsse ponto. veja-se, por exemplo, a monografia de Chester E. Glassen, 
E,alulion o/ lhe Federal Budg(/ary AdminiJlralÍon (WashIngton, D. C.: The 
EncutiYe Office of the President, Bureau of the Budgct, 19~4)-
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às autoridades para que se con
seguisse êsse objetivo. O resul
tado a que conduziu êsse movi
mento foi o Programa Conjunto, 
referido em capítulo anterior. 

Mas, por outro lado, o orça
mento como um instrumento de 
gestão administrativa, para ser 
realmente de eficiência, deve 
possibilitar ao Presidente a to
mada de decisões em relação aos 
problemas administrativos e a 
formulação da política pública. 

Em conexão com o orçamen
to, como instrumento de gestão 
administrativa. Harold D. Smith 
criou oito princípios orçamentá
rios que êle considerou instru
mento de direção executiva. An
tes, porém de formulá-los, Smith 
teceu uma análise crítica dos ve
lhos e históricos princípios que, 
entretanto, ainda hoje são leva
dos na devida conta. na maioria 
das modernas legislações orça
mentárias. A fim de possibilitar 
mais perfeita comparação entre 
os princípios consagrados pelos 
professôres de Ciência das Fi
Jlanças e os princípios elabora
dos pelo ex-diretor do Bureau 
do Orçamento, permitimo-nos 
transerever ambos os sistemas 
de princípios orçamentários. 

Princípios Clássicos 

1. Princípio da publicidade 
Todos os atos de administra
ção orçamentária devem ser 
tornados públicos. 

2. Princípio da clareza - O 
orçamento deve ser prepa
rado de tal modo que todos 
os cidadãos possam compre
endê-lo. 

3. Princípio da universalidade 
- O orçamento deve refle
tir tôdas as atividades do 
govêrno, sem exceção. 

4. Princípio da unidade - Ape
nas um fundo deve ser es
tabelecido para o financia
mento de tôdas as despesas. 

5. Princípio da especificação -
O orçamento deve ser pre
parado em uma base de mi
nuciosa especificação. Ne
nhuma transferência de ver
bas deve ser permitida, sal
vo em casos excepcionais. 

6. Princípio da prévia autori
zação - Nenhum orçamento 
deve ser executado sem pré
via autorização legislativa. 
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7. Princípio da periodicidade 
- As verbas devem ser au
torizadas para um período 
de tempo predeterminado. 

3. Princípio da exatidão - As 
estimativas orçamentárias 
devem ser tão exatas quan
to possivel, a fim de evitar 
excesso de despesas estima
das, e aparecimento de re
servas pela superestimação 
das receitas. 

Princípios para a Direção 
Executiva, devidos a Harold 

D. Smith 

1. Princípio da programação 
executiva O orçamento 
deve refletir o programa do 
Presidente da República. 

2. Princípio da responsabilida
de do Executivo - O orça
mento, nas fases de prepa
ração e execução, deve ser 
primàriame-nte uma respon
sabilidade do Presidente da 
República. 

3. Princípio dos relatórios .
As diversas fases do orça
mento devem ser suplemen
tadas por um preciso siste
ma de relatórios. 

4. Princípio de adequados ios. 
tnunentos - O Presidente 
deve tar sob sua direção 
uma equipe de pessoal pro
priamente treinada em um 
órgão especializado de or
çamento. 

5. Princípio de múltiplos pro. 
cessos - O orçamento deve 
ser preparado de acôrdo 
com as atividades de cada 
repartição. 1:sse principio 
pode ser considerado como 
a base sôbre a qual se ali
cerça a moderna teoria do 
orçamento funcional. 

6. PrinCípio da discrição do 
Executivo - O Presidente 
deve possuir mais liberdade 
na preparação e na execu
ção do orçamento. Excessi
vos detalhes podem dificul
tar a execução dos progra
mas delineados no orça
mento. 

7. Princípio da flexibilidade 
em tempo - Um dos mais 
dificeis problemas em admi
nistração orçamentária é. 
sem dúvida, o de tempo. O 
ciclo orçamentário requer, 
quase sempre, mais de dois 
anos para ser completado. 
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o Presidente, portanto, deve 
possuir autoridade para ajus
tar o orçamento em curso às 
novas condições econômicas 
que vão surgindo durante o 
exercício financeiro. 

8. Prin(!ípio de duas mãos em 
organização orçamentária -
tsse principio significa que o 
orçamento não é uma função 
de cúpula, mas, ao contrá
rio, o orçamento deve cons
tituir uma ponte de comu
nicação entre o Presidente 
e as repartições executivas 
de modo que as experiências 
e as diretrizes possam fI uir 
em ambos os sentidos. (8I) 

Harold D. Smith provou que 
êsses dois conjuntos de princí
pios orçamentários são comple
mentares, e que podem ser in
tegrados em um sistema único. 
Ao concluir, asseverou o ex
diretor do Bureau do Orçamen
to que "nenhum orçamento 
pode eliminar todos os confli
tos que surgem em administra
ção pública". (82) Mais adiante, 

com sua autoridade de anos de 
trabalho em orçamento, aconse
lhou êle: 

Devemos aprender a pensar 
em orçamento não como um 
livro incompreensível mas 
como um processo vivo da 
formulação democrática da 
política pública e de sua ulte_ 
rior execução. Então, e so
mente então. servirá o orça
mento ao objetivo de contrô
le legislativo e à administra
ção executiva. (8}) 

Sem dúvida. compreensão e 
espírito público da parte do Pre
sidente e do Congresso devem 
coexistir em ambos êsses ramos 
de govêrno para o desenvolvi
mento econômico da nação e 
para o bem de todos. 

Ao Bureau do Orçamento atri_ 
buíram-se naturalmente as res
ponsabilidades para obter os ele
mentos necessários à formula
ção da política pública e assis
tir o Presidente e o Congresso 
na tomada de decisões. Tal fun_ 
ção do Bureau do Orçamento 
deu imediatamente lugar a que 
se constituísse êle em órgão de 
planejamento e programação. 

(SI) Harold D. Smith. Th, M .. ndStmml oI l'our Goltrnmml, pp. 84 ... guintes. 
(82) IbiJ., p. 98. 
(83) lhid., p. 99. 
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Surgiu, então, novo conceito 
de orçamento, como plano de 
trabalho administrativo, o que 
concorreu para o desenvolvi
mento da teoria de descentrali
zação em administração públi
ca· Mais do que isso, a necessi
dade de planejamento e pro
gramação, aliada às atividades 
orçamentãrias, tornou possível 
essa descentralização. Maior fle
xibilidade foi permitida às re_ 
partições nos estágios de formu_ 
lação e de execução do orça
mento. A delegação de autori
dade aos Departamentos e às 
repartições autônomas foi reco
nhecida como uma necessidade 
para a melhor execução e pla
nejamento dos programas. Ao 
mesmo tempo, o Presidente atri
buiu ao Bureau do Orçamento 
autoridade para supervisionar e 
coordenar as operações dos De
partamentos e daquelas outras 
r~artições . 

O orçamento foi chamado, en
tão, "uma rua de duas mãos". 

pois que, através dêle. correm 
as comunicações (8Ü entre as 
repartições executoras. que r~ 
cebem as primeiras informações 
em administração pública, e o 
mais alto nível administrativo. 

O livro de Harold D. Smith. 
The Management oI Your Go
vernment, transmite de modo 
mais preciso esta nova concep
ção, ao passo que seu artigo pu
blicado pela Dra. Catheryn Se
cler-Hudson, "The Bureau of 
The Budget as an lnstrument of 
Management". (8,) expressa me_ 
lhor a fase anterior. ou seja. o 
orçamento como instrumento de 
gestão administrativa. 

A diferença fundamental en
tre os dois conceitos ;pode ser 
encontrada na flexibilidade in
troduzida nesse novo conceito 
de orçamento-plano. O orçamen
to tornou-se, então, um veiculo 
que contém os planos das repar_ 
tições executivas e os apresen
ta em têrmos de dinheiro. (86) 

(84) S6bre a teoria de comunicação em administração. veja-se o rxctlente tratado drvido 
a Chrster L Barnard: Th, Funffioni 01 fh, E.wcllli" (Cambridge. Massachusetts: 
Harvard University Prrss. 19H). 

(8S) tstr artigo foi também publicado pda Rtt"iIfa ti. Atlminiilrarão P,-,b/ica (Pllb/ic 
AJmin;ifraJion Rf,'ieu'). Chic4go, Númtro dt Inverno de 1941, pp. 100'115. tm 
resumo. Uma tradução em portu~uês pode ser tncontrada na Rtt'iJla do SfrJ'i{o 
púb/íw. D.Á.S.P .. '942. Vol. 2. N. 2. pp. 49-". 

(86) KIlII. ob. C/f .• D. 6. 
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Um papel mais importante em 
administração orçamentária foi 
atribuído às repartições execu
tivas, e, por outro lado, uma 
nova concepção de administra
ção descentralizada desenvol
veu-se por todo o govêrno fede
ral dos Estados Unidos. Pode-se 
asseVerar que essa teoria ainda 
está em plena fôrça e dela têm 
surgido os conceitos de contabi_ 
lidade descentralizada e de au
ditoria interna, já descritos. 

Apesar disto, em 15 de feve
reirQ de 1949, o Sr. Herbert 
Hoover, como Presidente da Co
missão de Organização do Poder 
Executivo do Govêrno norte
americano, apresentou ao Con
gresso o primeiro relatório dessa 
Comissão, onde se asseverava 
de forma categórica: 

O orçamento federal é um 
documento inadequado, po
bremente organizado e que de 
modo nenhum serve a seu obje
tivo principal, que é apresen_ 
tar um plano financeiro co
compreensível e realizável 
para as despesas do govêrno. 
(87 ) 

Observe-se que a crítica da 
Comissão Hoover é não sOmente 
quanto à apresentação do do
cumento orçamentário, mas prin
cipalmente quanto ao aspecto 
substantivo do orçamento pro
priamente dito, de que vínha
mos falando até agora. Para 
obviar o mal apontado. a Co
missão Hoover apresentou a Re
comendação N.o L pela qual o 
conceito de orçamento funcio
nal ou de programa foi oficial
mente introduzido, embora a 
idéia não fôsse nova, especial
mente em administração orça
mentária municipal. Faltava-lhe, 
no entanto, um nome, que, en
tão, foi oficialmente introduzi
do pelo Ex-Presidente Hoover: 

Recomendação N.o 1 

Recomendamos que o con
ceito de todo o orçamento do 
govêrno federal deva ser re
modelado pela adoção de um 
orçamento baseado em fun
ções, atividades e projetos: 
isso é o que designamos um 
orçamento funcional. (88) 

(8,) Comi .. ion on Organization of The Executive Branch of the Government. op. cif .• 
p. ,. 

(88) Commission on Organization of the Executive Branch of the Govtrn=nt. oI'. .if .• 
p. a. 
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A atenção do técnico em or
çamento tinha sido, até então, 
fixada nas "coisas a serem ad
quiridas", isto é, despesas de 
pessoal, material, equipamentos, 
etc. Tais coisas e despesas são, 
na verdade, apenas meios para 
conseguir um fim. O real re
sultado da Comissão Roover, 
pois, foi focalizar a atenção do 
técnico em orçamento em "tra
balhos a serem realizados, ou 
serviços a serem prestados". 

O que é da mais alta impor
tância em administração orça
mentária é o trabalho ou o 
serviço a ser realizado, e quan
to custa. 

Com o orçamento fundonal, 
a atenção é centralizada na 
função ou atividade, isto é, na 
realização do objetivo - ao 
invés de sê-lo em lista de em
pregados ou autorizações de 
compras. Na realidade, êsse 
método de administração or
çamentária concentra a aten
ção dos Congressistas e da di
reção executiva no escopo e 
na magnitude das diferentes 
atividades do govêrno federal. 
C010ca tanto as realizações 
quanto o custo em luz meri-

(89) lbill., p. 8. 

diana, diante do Congresso e 
do público em geral. (89) 

Embora a idéia do orçamento 
funcional não fôsse nova, ao 
que já nos referimos, tomou in
cremento daí por diante no or
çamento federal. 

O primeiro passo para a ado
ção de um orçamento funcional 
é a precisa definição das ativi
dades da repartição, na base de 
seus programas e objetivos, isto 
é, a análise funcional. E' mani
festo que o orçamento funcional 
requer maior responsabilidade 
das repartições executivas do 
que propriamente do órgão cen
tral de orçamento e, por outro 
lado, favorece o processo de des
centralização já iniciado com o 
conceito de orçamentO-plano. 
(9°) 

Não nos é possível, aqui, tra
çar tôda a sistemática do orça
mento funcional, pois outros 
problemas de caráter geral nos 
chamam a atenção. No entanto, 
poderemos acrescentar que, pelo 
menos no que concerne ao go-

(90) Para a história da i~ia do oxçamtnto funcional, vej.· ... A. E. Bw:k, A P .. ,n 
P"P"'~" j#, Ih. An..-l Fa,~", of Ih. If? 4Jhl/lI,~n (Washington, D. C.: SociC'tJ 
for Advancement of Managern<nt, 19f9), p. r. 
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vêrno federal, o orçamento fun
cional encontra-se ainda em es
tágio inicial de desenvolvimen
to e terá que fazer face a mui
tas incompreensões e dificulda
des, antes de conseguir a apro
vação geral. Sem dúvida, a apli
cação dêsse tipo de orçamento 
é muito mais fácil no nível mu
nicipal, onde as atividades são 
muito mais claramente definíveis, 
do que no nível estadual e fe
deral. Numa autarquia de pre
vidência social, por exemplo, há 
um vasto campo para o emprêgo 
da técnica do orçamento funcio
nal, o que ajudaria enormemen
te o planejamento das ativida
des dêsses órgãos parestatais. 

No govêrno municipal, além 
de ser mais fácil identificar as 
finalidades e objetivos das re
partições e seus programas do 
que nos demais níveis, o aspec
to político, também, não se apre
senta tão premente como nos go
vernos estaduais e federal. Isso 
explica, em parte pelo menos, 
a razão por que a idéia do or
çamento funcional se originou 
na administração financeira dos 
municípios. 

(91) Smithi ... D/J. ril .. D. 84. 
(92) A. E. Buck, op. cil., p. 8. 

No govêrno federal, onde os 
programas são, por assim dizer, 
intercruzados, o orçamento fun
cional depara com uma série de 
dificuldades que dizem respei
to, sobretudo, à preparação e à 
execução do orçamento (9x) I bem 
como às questões de administra
ção, organização, situação geo
gráfica e localização das diver
sas repartições. Entretanto, ne
nhum dêsses obstáculos ou ou
tros não citados aqui são insupe
ráveis, e cada um deve ser tra
tado de modo particular e de 
maneira prática, desde que se 
decida introduzIr, em dado nível 
de govêrno, a técnica do orça
mento funcional. (92 ) 

Os Congressistas, por outro 
lado, acostumados a um orça
mento em linha, isto é, que dá 
maior ênfase aos elementos de 
despesa, nem sempre compre
endem a utilidade e o valor de 
um programa expresso em téc
nica orçamentária, principal
mente desde que, com o orça
mento funcional, o sistema de 
apropriações ou verbas perde a 
inflexibilidade que lhe é própria 
no sistema de orçamento em li-
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nha. Com o orçamento funcio
nal, as verbas ou apropriações 
deverão ser colocadas em base 
de "contrato por serviço", que 
significa maior delegação de au
toridade e de responsabilidade 
pelo Poder Legislativo aos mi
nistros e diretores, inclusive aos 
das repartições ditas autárqui
cas ou autônomas. (93) 

Entretanto, a autoridade do 
Congresso sôbre a matéria fi
nanceira não ficará enfraqueci
da ou diluida com a adoção do 
orçamento funcional, pelo con
trário, êsse tipo de apresenta
ção do orçamento poderá forta
lecer a responsabilidade e o 
contrôle do Legislativo sôbre o 
Executivo. (9-4) 

Quanto ao documento do or
çamento, antes assinalado, a des
crição. embora em resumo, das 
operações, das funções e das re
gulamentações estatutárias das 
repartições, pode facilitar o en. 

tendimento de suas finalidades 
e dos seus programas pelos 
deputados e senadores ou por 
outras pessoas interessadas, fa
cilitando a aprovação do orça
mento e a sua compreensão. 

O conceito de orçamento fun
cional tem sido submetido a mui
tas críticas; entretanto, a Segun
da Comissão Hoover reconheceu 
o valor dêsse tipo de orçamento. 
especialmente os passos já dados 
para a introduçao do seu uso 
no Departamento da Defesa. de 
acôrdo com as emendas intro
duzidas em 1949 na Lei de Se
gurança Nacional. e em todo o 
güv~nlO federal, cie.;de 1951. (9,) 

A Segunda Comissão Hoover, 
além disso, emitiu uma série de 
recomendações com a finalidade 
de melhorar o orçamento basea_ 
do em programas, serviços e re_ 
latórios posteriores. Ainda mais, 
a Comissão dos Cidadãos para 
o Relatório Hoover (96) tem 

Daniel Klepak. "Performance Budgetin, for Hospitais and Iostitutioos". MNnicipa/ 
Finance. XXI. NQ I (August. 19,6). 

Huzar, op. (1/., PP. 404 e 40~. 
Comission on Organization of the Executive Branch of the Government, BJldgel "nd 
AccoNnting, a Reporl lo Ih, CongreJS. (Washington, D. C.: U. S. Goverrunent 
PrintinS( Office, 19~5) p. 11. 
A Comissão dos Cidadãos para o Relatório Hoover. ou, em inglês, "Citizen Com· 
mi«ion for the Hoover Report", ~ um órgão privado cuja finalidade é analisar e 
discutir as rrcomendações cfas Comissôes Hoover (Ia. e 2a.). bem como pressionar 
~deres Executivo e Legislativo, no sentido de pôr em prática a'J recomendações 

6 - CIId. Adm. MuniciPll1 - JJ 
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apoiado de modo firme a utili
zação do orçamento funcional 
pelo govêrno federal americano. 
Todavia, é bom notar que: 

o conceito de funcionalida
de não é uma panacéia para 
todos os males do orçamento, 
pois qoolquer orçamento, da 
forma por que é finalmente 
aprovado, terá que submeter_ 
se à complexidade dos fatô
res geográficos, sociológicos, 
políticos, legais e sociológi
cos que de forma alguma es
tão sob o contrôle dos orça
mentistas. (97) 

Aliás, como é fácil perceber. o 
conceito de custos unitários dos 
serviços está intrínseco nO con
ceito de orçamento funcional ou 
de programa. O conceito de cus
to unitário, no entanto, não é 
privilégio da teoria orçamentá
ria, de dado país, mas flui da 
moderna teoria orçamentária de 
todos os países que se têm de
dicado a pesquisas nêsse campo. 
Em recente livro de análise do 
sistema orçamentário soviético, 
o Prof. R. W. Davies, pesquisador 

do Departamento de Economia e 
professor da Escola de Comér
cio e Ciências Sociais da Uni
versidade de Birmingham, In
glaterra, mostra como o orça
mento tem sido usado, naquel~ 
país. apesar de suas característi
cas próprias intransplantáveis 
para outras nações, como um ins
trumento de formulação das po
líticas do govêrno soviéth:o, ba
seado em um "sistema de normas 
ou custos unitários que jão a 
base para a estimativa do dinhei. 
ro exigido pelos departamentos". 
(98) 

•• * 
A discussão anterior mostrou_ 

nos um progresso, na teoria or_ 
çamentária, em direção a uma 
solução para os problemas da 
administração financeira, de mo
do que o documento orçamentá
rio reflita com precisão os ser
viços que o govêrno pretende 
~xecutar, os resultados finais e 
seu custo. Os objetivos de plane
jamento, de economia, de gestão 
executiva e de contrôle estão 

(97) A"",;',;I"",i ... Uus Df P"fo,,,,.,u, B"",,,s, DiKussion DuriAI a 19H Work.hop 
s.,ssion (Chicago: Municipal Pinance OHictrs A.sociation, 19H), p. I. 

(98) R. W. D..,i •• , Th, D"'t/op."", 01 So.úl B""".'J SJII'''' (C.mbri~: AI 
Univcrsity PIess, 19~8), p. 241. 
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perfeitamente entrosados no cc·n
ceito de orçamento funcional. ~ 
não é senão para a consecução 
dessas finalidades que se tem 
procurado desenvolver e ampliar 
() conceito de orçamento funcio
nal. 

Sumário dos Conceitos de 
Orçamento 110S Estados 

Unidos 

Essas teor-ias de orçamento 
nos Estados Unidos podem ser 
resumidas em dois grupos da 
seguinte forma: 

I - Do ponto de vista subs
tantivo. 

A. Teoria de Economia e Efi. 
ciência - O orçamento é visto 
principalmente como um meio 
de reduzir as despesas governa
mentais, ao mesmo tempo que 
se requer maior eficiência nas 
ações do govêrno. 

B. Teoria de Instrumento de 
Gestão Executiva - O orça
mento é, essencialmente, um 
instrumento à disposição do Pre
sidente. para a direção de todo 
o conjunto da administração pú_ 
blica. 

C. Teoria de Planejamento -
O orçamento é visto como um 

meio de planejar as atividades 
administrativas. 

D. Teoria do Orçamento Fun
cion:.l - O orçamento deve ser 
uma indicação de programas, 
planos e atividades do govêrno, 
de modo claro e preciso. 

11 - Do ponto de vista for
mal. 

E. Orçame-nto em Linha, em 
que as apropriações são autori
zadas pelo sistema clássico ba
seado em pessoal. material, equi_ 
pamento. isto é. de acôrdo com 
a c::;::;sific3.~ão por flbjeto. 

F. Orçamento por Atividade, 
no qual as atividades das repar
tições est2.o divididas em ativi
dades e programas, correspon
dendo. dessa forma. à classifica_ 
ção funcional. 

Corno vimos, 3~ te-orias ac·i
ma dizem respeito, principal
mente, ao modo de preparar e 
de apre5E-ntar o orçamento. sem, 
entretanto. tomar na devida con
ta o impacto do orçamento na 
economia da nação como um 
todo. 

Não obstante. na Inglaterra, 
John M. Keynes, no início da 
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década de 30, desenvolveu o ver_ 
dadeiro conceito econômico dos 
"empréstimos. despesas" para 
vencer a crise que havIa come
çado em 1929. Às vésperas da 
Conferência Econômica Mundial 
de 1933, escreveu o grande eco
nomista britânico no Times: 
"Não há outra possibilidade de 
equilibrar o orçamento, exceto 
pelo aumento da renda nacional, 
que é o mesmo que aumentar 
o emprêgo da massa operária". 
(99) 

Os fundamentos dessa teoria 
foram baseados na concepção de 
que o aumento da renda nacio
nal, com a maior redistrIbuição 
do produto nacional, teria for
çosamente de multiplicar o po
der de compra, e, dessa forma. o 
reativamento da economia seria 
conseguido. O fator multiplica
dor agiria para despertar novas 
oportunidades na economia na
cional. Calculava Lord Keynes 
que, em seu tempo. um emprés
timo (100), para aplicação em 
despesas do govêrno, de 3 000 li_ 
bras, empregaria, pelo menos, 
20.000 homens por um ano, di. 

reta ou indiretamente; e que, 
dada a pouca vontade do setor 
privado de expandir suas ativi
dades antes da reconversão, se
ria um dever do govêrno au
mentar as oportunidades de lu. 
cro como um meio de incremen. 
tal' o pleno-emprêgo. 

O uso do orçamento como um 
instrumento de política fiscal, 
entretanto, tem encontrado, pelo 
menos, duas limitações de ordem 
prática. Uma diz respeito ao 
tempo. Se um orçamento está 
definitivamente aprovado ou já 
em curso de execução, dificil
mente o govêrno poderia utili
zá.lo como um meio de luta 
contra uma depressão que sur
gisse na economia nacional, e 
a preparação de novo orçamen
to para fazer face à conjuntura 
econômica tomaria um período 
de tempo muito grande, durante 
o qual a crise se estaria evolu
indo. Vimos, por exemplo, na 
última recessão nos Estados Uni_ 
dos, que o govêrno dêsse país 
pouco se valeu do orçamento, 
preferindo usar os instrumen
tos financeiros de que dispõe o 

(99) John Maynard Keynes. The MeanI lo PrGlp"ilY (London: MacMillan and Company, 
Limited, 19H), p. '4. 

(IDO) Lord Keynes chamou tais empréstimos de "Ioan·expenditures", .p~, p. 14· 
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"Federal Reserve System". Daí 
se compreende porque a polí
tica fiscal se tem voltado para 
outros meios de contrôle da eco
nomia nacional, que não o or
çamento. (IOI) 

Outra limitação do orçamen
to como um instrumento de po
lítica fiscal diz respeito a pro
h'c1TI~.s par:icu]:):'C3 de ce;·tos 
países, sobretudo os de econo
mia ainda não suficientemente 
desenvolvida, como, por exem
plo. o Brasil. O país goza apa
rentemente da situação de ple
no - emprêgo e está caminhando 
a passos largos para a industria_ 
lização. "A vida econômica do 
Brasil está em transição de um 
estado de excessiva dependência 
da produção agrícola e do co
mércio para uma condição de 
maior diversificação das ativida_ 
des produtivas através da indus_ 
trialização". (102) Entretanto, a 
maior parte do setor privado da 
economia brasileira ainda não se 
capacitou da necessidade de in-

vestir em empreendimentos pro_ 
dutivos, certamente devido aos ris
cos que oferecem tais investimen
tos. A maioria dos capitalistas ou 
mesmo dos inversionistas médios 
prefere empregar seu dinhei
ro em bens imóveis e em agricul
tura de exportação, enquanto os 
recursos naturais do país aguar
dam a iniciativa particular. Fal
ta ao capitalista brasileiro aquê
le senso de pioneirismo que ca
racterizou o capitalismo ameri
cano nos seus primórdios. O ca
pitalista brasileiro não herdou 
o espírito de aventura intimora
ta que os bandeirantes paulis
tas legaram às gerações de hoje. 

Dêsse modo, a maior parte dos 
investimentos para o aprovei
tamento dos recursos naturais 
cC) 1'?', rleve c":- f('ih neh nr[,
prio govêrno c. como é natural, 
as receitas públicas não são sufi_ 
cientes para cobrir as despesas 
de administração e mais ainda 
as de investimento. Daí decorre 
um dos fatôres preponderantes 

(101) Sõbre o u~o da política fiscal como instrumrnto de (onlrôle da economia nacional 
nos governos democráticos. sem ferir o princípio da liyre iniciativa e da. liberdade 
individual. veja· .. (;"rhard Colm, EJJa)J in Publie Fi"""" a"J FlJc .. 1 Polic!. 
Hugh Dallon, L'"bala""J BIIJgelJ e PrincipieI of Public Fi'/anctJ, e Richard 
W. Lindholm. P.hli, Fina"" a,,,1 Pileal Polic). 

(r02) Report of the ]úint Brazil·U. S. Technical C.,mmission. (Rio de Janeiro: The 
Departmcnt of St.te. 1949), p. I. 



74 CADERi\OS DE Am,fIi\ISTRA(ií.O PCBLICA 

para que o orçamento brasileiro 
se apresente sistemàticamente 
cesequilibrado. Por outro lado, 
como o país não possui, senão 
em número restrito, mão-de-obra 
disponível, nem depressão econô_ 
mica a vencer. o resultado dessa 
política de orçamento desequili
braào é o caminho que co::duz a 
uma inflação sistemática e cres
cente ainda por muitos anos. No 
entanto, o outro lado do dilema é 
evidente: apesar do processo in
flacionário, o govêrno brasilei
ro não pode deixar de realizar 
investimentos para o desenvol
vimento do país, a menos que 
a nação haja de permanecer 
para sempre no estado de sub
desenvolvimento. Inflação, pois. 
parece ser o preço que a pre
sente geração brasileira deve 
pagar pelo progresso. embora se 
deva reconhecer que a situação 
pudesse ser melhorada com cer
tas medidas de caráter político 
e fiscal. cuja discussão, no en
tanto, não cabe no âmbito do 
presente estudo. 

Entretanto, em nosso sistema 
econômico de livre emprêsa, o 
progresso não é unicamente uma 

responsabilidade do govêrno. O 
setor privado da economia bra-

sileira deve compreender que 
o progresso econômico estável é 
uma conseqüência da ação mútua 
do govêrno e da iniciativa parti_ 
cular, compreendendo, ambos, 
capital e trabalho. 

Realmente. o problema dos 
dias modernos em política fis
cal não é vencer depressão: o 
objetivo hoje é um progresso 
econômico estável. isto é, sem as 
variações que caracterizaram as 
crises econômicas do capitalis
mo até à grande crise mundial 
de 1929, nem inflação que, por 
outro lado, acompanha as épocas 
de guerra e Os períodos de pros
peridade. 

Em conexão com êsse proble
ma. o exemplo da Lei de Pleno 
Emprêgo de 1946, nos Estados 
Unidos, deve ser mencionado 
como U!l1 fJ. tOi' de.' c_sta ~iliza\'2o 

econômica. Nesse ato, o Con
gresso americano estabeleceu 
como política pública, i. e., como 
dever do Estado, a manutenção 
do progresso estável, pela opor
tunidade de empregos a todos. 

Em política fiscal, uma aten
ção especial deve ser dada ao 
que se chama "orçamento de 
caixa" como um instrumento de 
equilíbrio da conjuntura eco-
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nômicll. tsse orçamento de cai
xa. mais que o orçamento de re
ceita e despesa. pode propor
cionar meios para conseguir-se 
uma economia estável, "pois são 
05 recebimentos e pagamentos 
em dinheiro que mostram se no 
saldo o govêrno está colocando 
numerário na corrente circula
tória da economia nacional ou 
daí retirando dinheiro", (,0;) o 
que determinará um maior ou 
menor poder de compra pelos 
particulares. A pedra-de-toque 
da diferença entre o orçamento 
de caixa e o orçamento de re
ceita e despesa. em política fis
cal, é, primàriamente. uma ques
tão de falta de unidade no se
gundo tipo de orçamento. Os 
governos modernos operam com 
várias caixas. Por exemplo. na 
maioria das nações. os fundos 
da previdência social não estão 
incluídos no orçamento de re
ceita e despesa do govêrno, mas 
são êsses fundos manipulados 
pe lo Tesouro, como nos Estados 
Unidos, ou por várias reparti-

Brasil. De qualquer forma. êsses 
fundos ativam a corrente de cir
culação do dinheiro. Recorde
se, por exemplo, a contribuição 
das instituições de previdência 
social no Brasil para o processo 
inflacionário, com empréstimos 
a associados e a terceiros para 
construção de residências e de 
edifícios de apartamentos para 
renda, 

A política fiscal é, assim, um 
dos processos à disposição do 
govêrno para manter estável o 
progresso econômico, um pro
gresso que deve ser partilhado 
'~por todos aquêles que têm apti_ 
dões e que, tendo vontade de 
trabalhar, procuram emprêgo", 
(,04) tstes são "os homens que 
labutélllll nas minas de carvão e 
ativam o fogo das caldeiras e le
vantam 05 balanços de razão e 
operam as máquinas e apanham 
o algodão e tratam dos doentes 
e plantam milho - todos os que 
servem orgulhosamente com o 
mesmo lucro para a América, 
tanto quanto o estadista que 

çõps especializadas, como no prepara tratados e os legislado-

(10;) Thr QUr!/ tor S/4bilt/] (PhiladelphiJ, Pennsílvania. Fcd,"l RC5nve Bank 01 
Philadel"biJ. 19H), !" 39. 

(104) Publtc!.4u· 3C4, 79th Coo"relS, 50<, (al, 
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res que fazem as leis". (105) Na 
realidade, o que o Presidente 
dos Estados Unidos interpre
tou nessas palavras não é - ou 
não deve ser - uma filosofia 
particular de um dado país. Deve 
constituir, ao contrário, uma IL 
nha mestra de govêrno para to
dos os povos amantes do pro
gresso e da paz social. 

Conceitos de Orçamento 
no Brasil 

A teoria do orçamento no Bra
sil tem-se desenvolvido sob a 
égide dos conceitos oriundos da 
França, Itália e Alemanha. O 
orçamento é estudado tão-so. 
mente como um ramo das Ciên.
cias das Finanças e praticado ex
clusivamente como uma técnka 
contábil, além de servir como 
um instrumento de contrôle po_ 
lítico do Congresso sôbre o Po
der Executivo. Veremos, por
tanto, o orçamento segundo êsses 
três conceitos, no Brasil. 

1 - Conceito Legal - Do mes
mo modo que há princípios cons_ 
titucionais sôbre os quais se 
assenta a estrutura do Estado, 

assim também o orçamento en
contra na Constituição brasilei. 
ra a base de sua existência le
gal. Além dos artigos especifi
camente ligados ao direito orça
mentário, e já referidos, a Cons
tituição brasileira estabeleceu 
uma série de artigos que tratam 
de vários aspectos das finanças 
públicas e que, por sua vez, in
teressam ao orçamento tanto 
quanto as finanças públicas do 
Brasil nêles, encontram os prin. 
cípios fundamentais. 

Em conexão com o princípio 
legaL o orçamento pode ser de
finido como a lei que estima as re. 
ceitas e fixa as despesas para o go. 
vêrno durante determinado exer. 
cicio fiscal. Nessa definição deve
se notar o uso do verbo "estimar" 
com referência às receitas. Isso 
permite ao govêrno federal arre
cadar menos ou mais do que fôra 
previamente estabelecido na lei 
orçamentária, de vez que as re
ceitas estão apenas estimadas. 
De igual modo, é de notar o ver
bo "fixar" com referência às 
despesas, o que traduz a noção 
de qUE' o Poder F.xpcutivo niio 
deve gastar mais do que foi 

(1°5) Dwight D. Eisenhower. 1"411811r41 AddreJJ. (Washington. D. C.: U. S. Govern. 
meet Printing Office. 19H). p. 2. 
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previamente autorizado pelo 
Congresso. Pode, no entanto, o 
Presidente gastar menos do que 
foi autorizado pela lei orçamen
tária? O consenso geral das opi
niões é de que o Presidente 
pode, e deve, gastar menos, des_ 
de que sejam obtidos os resul
tados da política pública. 

2 - Conceito político - tsse 
conceito flui das relações entre 
os Poderes Legislativo e Execu
tivo do regime presidencialista 
de govêrno exercitado entre nós, 
diz respeito ao contrôle que o 
Congresso deve exercer sôbre o 
Presidente. Há uma forte inter
relação entre os dois conceitos. 
legal e político; um dando relê
vo ao outro, e o aspecto político 
se exteriorizando através da 
a,provação formal da lei orça
mentária, também chamada lei 
de meios, e da aprovação das 
contas do Presidente da Repú
blica, através do Tribunal de 
Contas. 

Ainda com respeito aos aspE:.C
tos legal e político do orçamen_ 
to no Brasil. uma questão pode 
ser argüida: estaria o Presiden
te da República sujeito ao cri
me de responsabilidade, se dei
xasse de executar determinada 

política orçamentária, tal como 
o Congresso a· aprovou? Em ou
tras palavras: é o orçamento 
uma lei substantiva, um sim,.oles 
ato de administração ou, ainda, 
como quer Gaston Jeze, um ato
condição? 

A Constituição bra:;ileira não 
deixa qualquer dúvida a respei
to, pois, entre outros, especificou 
o atentado à lei orçamentária 
como crime de responsabilidade 
do Presidente da República. Isso 
entretanto, é pura questão de 
política partidária, desde que a 
interpretação da lei de meios, 
na sua execução e nas relações 
entre os dois Poderes, se acha 
situada estritamente numa base 
de maioria ou minoria parla
mentar. Não se conhece, na his
tória do direito orçamcmtário 
brasileiro, imputação de res,pon
sabilidade ao chefe do govêrno 
fedocal por atentado à lei do 
orçamento. 

Para a administração, o orça
mento serve como um roteiro de 
0pcra,;;cs rln Pon(>f Execlltiwl. 
É, ou deve ser, um plano de tra
balho. O aspecto legal tem im
portância para que o administra_ 
dor não fira as leis do país e a 
estrutura democrática de govêr-
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no. O aspecto político condido
.a.se à cúpula governamental, 
mas não se deve perder de vis
ta que, num regime de govêrno 
democrático - representativo, é 
através do processo político que 
os anseios e as aspirações popu
lares se manifestam no processo 
sociológico da administração pú_ 
blica. 

3 - Conceito contábil - Um 
velho conceito trata o orçamen
to como uma técnica da ciência 
contábil no sistema das parti
das dobradas. O orçame"!1to se
ria, então, preparado apenas 
para facilitar a tarefa dos con
tadores, e para permitir o com_ 
trôle do recebimento das recei
tas e o gasto das despesas pú
blicas. O orçamento torna-se, as_ 
sim. o documento inicial do pro
cesso contábil, da mesma forma 
como o balanço é o documento 
final. Diante das teorias moder
nas de orçamento, é absolutamen_ 
te desnecessário gastar tempo e 
espaço com semelhante conceito, 
que apresenta pouca ou nenhu
ma base científica, embora se 
deva reconhecel' sempre a in
ter-relação entre as duas técnicas 
- a de orçamento e a de con
tabilidade - como reais auxi-

liares para o chefe executivo na 
administração moderna, especi
almente dentro da solução do 
orçamento funcional, quando a 
contabilidade de custo adquire 
um papel relevante. 

*** 
Causas de Insucesso de 

uma Administração 
Orçamentária 

Não devemos proprialmente fa_ 
lar em "fracasso" ou em "su
cesso" ao referirmo-nos à prá
tica e à teoria orçamentária. Na 
realidade, o orçamento é uma 
técnica em evolução. Apesar 
disso, alguns fatôres, que têm 
dificultado o aperfeiçoamento 
da administração orçamentária, 
podem ser sucintamente ana
lisados. 

Em razões óbvias. nesta se
ção o autor é levado a focali
zar com a maior atenção os pro
blemas do seu próprio país em 
contraposição aos problemas da 
administração orçamentária nos 
Estados Unidos, embora alguns 
dêsses problemas sejam de na
tureza comum. 

Sem pretender esgotar o as
sunto, nem, tampouco, ter a ve
leidade de mdicar todos os fa
tôres contrários a uma boa ad-
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minístra~ão orçamentária. pas
saremos em vista aquéles que 
julgamos do maior interêsse. 

1 - Os princípios clássicos -
Dentre os fatôres que contribuem 
para dificultar o melhor desen
volvimento da administração or
ça:-ncntária. citam-se velhas 
idéias e hábitos arraigados. 
Idéias novas nem sempre encon
tram receptividade em muitas 
pessoas aptas para as entender 
ou desejosas disso. No Brasil, 
por exemplo. os velhos e gastos 
principio.> orçamcntái"io5 vivem 
nas leis e mesmo na Constitui
ção, embora ninguém trate de 
fazê-los funcionar. Por quê? 
Procure-se a primcipal razão no 
fato mesmo de que aquêles prin
cípios não mais correspondem à 
prática moderna da administra
ção financeira. Já foi assinalado, 
por exemplo, que o principio da 
unidade, escrito na Constituição 
brasileira, não funciona mesmo. 
De igual forma, o principio da 
univer5alidade. Os orçamentoli 
de inúmeros órgãos do govêrno 
federal nem ao men03 chegam 
ao Congresso para aprovação. O 
próprio Congresso inscreveu na 
Constituição o sistema de receL 
tas especificada3, talvez por ter 

reconhecido que o principio da 
não-especificação não mais tem 
cabimento numa época em que 
o Estado exerce, entre outrlK, 
atividades industriais, a·gríco
las e comerciais. Um bom 
siste!:1a de auditoria interna e 
extcrna permitiria maior flexL 
bilidade ao Presidente .a Repú_ 
blica na execução do orçamento, 
ao passo que o Congresso deve
ria tomar medidas urgentes para 
evitar que órgãos do govêmo 
federal gastem dinheiro público 
sem a devida autorização con
gressional. Por sua vez, o Con
gresso se reformaria técnica e 
pOliticamente para tratar o orça_ 
mento como um instrumento de 
administração e não como um 
instrumento de política eleito
!"r:-ira. 

2 - O si8tcma federal de go
vêmo - Em certos países, como 
a Grã-Bretanha, Itália e outros. 
a administração orçamentária 
apresenta-se fácil, quer em vir
tude da pequena extensão geo
gráfica dêsses países, quer em 
virtude da administração unifi
cada, segundo a qual as decisões 
mais importantes são tomadas 
pelo govêrno central. Não se 
conhece o grau de autonomia es-
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taduai e local que existe em go_ 
vernos federais, tais como o do 
Brasil e o dos Estados Unidos. No 
entanto, nesses dois últimos paí
ses, dadas a evolução histórica, 
a posição geográfica, as relações 
políticas, econômicas e humanas, 
somente o regime federal é capa~ 
de atender às necessidades da;; 
situações complexas que surgem. 

Parece, porém, aconselhável, 
embora de modo breve, pôr em 
destaque a diferenciação entre a 
evolução do federalismo nos Es
tados Unidos e no Brasil. Na
quele pais, a federalização das 
Colônias iniciou-se da periferia 
para o centro, com a tendência 
de união sem centralização. O 
Brasil, todavia, entrou na histó_ 
ria como uma Colônia unificada 
do império português. Por conse
qüência, sua evolução política 
e histórica se opera de uma alta 
centralização dos poderes na 
época colonial e imperial (106) 

para uma descentralização polí_ 
tica e administrativa com a im
plantação da llepública. 

Não obstante, em ambos os 
iPaíses encontra-se certa seme-

lhança nos pr-oblemas de admi..; 
nistração orçamentária, no que 
tange ao aspecto federal de go
vêrno e ao impacto do orçamen
to federal sôbre os orçamentos 
dos Estados e dos Municípios. 
Há, no Brasil, uma acentuada 
tendência para esperar que to
dos os problemas sejam enfren_ 
tados e resolvidos pelo govêrno 
central, apesar do sistema fede
ral. Nos Estados Unidos, essa 
tendência é muito menos carac
terizada, embora se saiba que o 
govêrno federal ajuda os Estados 
e Municípios através do sistema 
chamado de grant-in-aid, es
pecialmente para a assist~cia 

médica, educativa, e hospitalar. 

Uma ausência de padrões mí
nimos de administração (107) é 
sentida tanto num como noutro 
país com referência à adminis
tração orçamentária. No Brasil, 
por exemplo, sente-se a falta de 
um sistema de relatórios dos 
Estados e dos governos munici
pais para o govêrno federal. dan
do conta dos resultados obtidos 
com o dinheiro que êste último 

(106) Graham H. Stuart. Lati" Am"ic4 4"a lhe UniUa SldteJ (N~w York: Appleton· 
·Century·Crofts, Inc., '9" l. Capítulo XVIII. 

(107) Buc!.:, The Buclget in GO"ernment of Toclay, op. áf., p. 60. 



ADMI~ISTRAÇÃO ORÇAME:\"TARIA COMPARADA 81 

adianta, dá ou empresta àqueles. 
À falta dêsse costume de relató
rios, é difícil O julgamento das 
administrações estaduais e mu
nicipais em função das subven
ções recebidas do govêrno fede
ral. Sempre que êste concede 
subvenção a um govêrno estadual 
ou municipal. um sistema de re_ 
latórios deve ser iniciado, a fim 
de que se controle a execução 
dos serviços e a aplicação do 
dinheiro. Isso, no entanto, não 
significa perda de autonomia elos 
Estados. pois êstes são livres 
para não receber a subvenção 
que lhes oferece o govêrno fede
ral. Não se trata de administra
ção centralizada, mas de cen
tralizada coordenação. A admi
nistração e a execução devem 
permanecer com os governos ID
cais e estaduais. Acima de tudo. 
seria por todos os motivos inte
ressante que houvesse, no Brasil, 
um órgão governamental encar
regado do planejamento das ati
vidades governamentais parI! 
que se evitasse "a super
posição de serviços entre os três 
níveis de govêrno com a con
seqüente duplicação de pessoal 
e de outras despesas". (lc8) 

( 108 ) UiJ. pp. 6 I • 62. 

Outro problema relacionado 
com administração orçamentária 
num govêrno federal diz res
peito ao efeito dos orçamentos 
estaduais e municipais sôbre o 
orçamento federal. Sôbre êsse 
ponto, preliminarmente, deve_se 
ter em mente que não há qual
quer coordenação na prepara
ção e na execução dos orçamen
tos entre os três níveis de go
vêrno. O problema apresenta-se 
no Brasil da mesma forma que 
em qualquer outro govêrno fe
deral, com exceção do govêrno 
soviético, onde existe um orça
mento fortemente centralizado. 
As únicas restrições feitas sôbre 
os orçamentos estaduais e mu
nicipais são aquelas estabeleci
das pela Constituição federal. 
que discrimina as fontes de ren
da dos governos federal, esta
duais e munidpais. Os Estados 
podem levantar empréstimos 
quase que ilimitadamente em 
moeda nacional, porém os em
préstimos externos devem ser 
autorizados pelo Senado Fede
ral. Seria, sem dúvida, interes
sante que se estabelecesse uma 
coordenação dos diversos orça
mentos. a fim de obter-se uma 
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perspectiva mais exata da eco
nomia nacional como um todo. 
Papel relevante nesse sentido, 
no Brasil, poderia ser delega
do ao atual Conselho Técnico de 
Economia e Finanças. Eis um 
problema que urge ser estudado 
e ,pesquisado, a fim de que se 
encontre a solução justa e fun
cional. 

Os conceitos modernos de orça_ 
mento e de contabilidade nacio
nais, ~esar dos esforços e es
tudos da Fundação Getúlio Var
gas. estão ainda em plano in
teiramente teórico para serem 
considerados como um instru
mento de medida do produto na
cional. 

3 - Fatôres polítiCM e gru
pos de pressão - Fatôres polí
ticos e grupos de pressão têm-se 
combinado para dificultar a ad
ministração orçamentária. E' fa
to sobejamente conhecido: a ani_ 
mosidade política pode cegar ho
mens que, de outra forma, esta
riam imbuídos de boa vontade 
e de espírito público. Os fatô
res políticos constituem proble_ 
ma difícil no Brasil. onde a pró
pria estabilidade das i.nstitulções 
republicanas apenas recentemen
te parec:e ter sido consolidada 

pelo advento do poder civil. Mas, 
será necessário ainda um largo 
período de tempo para a defini
tiva consolidação dai instituições 
politicas e para a educação do 
povo como um todo. Só então 
se chegará aos verdadeiros ideais 
de um regime democrático den_ 
tro da contextura republicana. 

Os partidos políticos. dividi
dos [para satisfação dos interêsses 
de certos grupos de pressão. não 
têm qualquer política pública de
finida em relação aos mais im
portantes problemas que deman_ 
dam solução no Brasil. E' de es
perar-se, sobretudo em face do 
resultado de eleições sucessivas, 
que nova consciência se de
senvolva nos partidos polí
ticos l1rasileiros, de modo qUi! 
êIes possam tornar-se o instru
mento real para transmitir as 
necessidades e aspirações do 
povo até aos governantes, ao in
vés de se constituírem o veícu
lo da expressão àa vontade de 
um único homem - geralmente 
um falso líder - ou de alguns 
grupos de pressão, cujos interês
ses divergem dos interêsses reais 
da população do pais. Sem tal 
transformação, a verdadeira de
mocracia jamais será atingida. 
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Os partidos políticos, tendo um planejamento através da téc-
em mente os mais sérios e pre_ 
mentes problemas da nação, de
vem estudar os caminhos e mo
dos de resolvê-Ios, tendo em vista, 
principalmente, o interêsse pú
blico. Se. pela adoção de um pro
grama objetivo de interêsse na
cional, determinado partido po
lítico deixar de exercer, ainda 
que excepcionalmente. o po:ier 
politico, ao menos terá êle con
tribuído para a educação do 
povo, com o exemplo da mani
festação do espírito público de 
seus líderes. 

Outro aspecto da interferên
cia política em administração 
orçamentária deve aqui ser lem
brado. Trata-se do favoritismo 
pessoal através da administração 
orçamentária, o que comporta 
dois aspectos principais: primei. 
ro, o favoritismo pessoal pela 
nomeação de pessoas sem os de_ 
vidos qualificativos para altas 
posições, e a entrega da execu
ção de obras públicas não aos 
mais capazes, porém àqueles 
mais chegados ao partido políti
co no poder; segundo, a distri
buição de verbas a áreas geo
gráficas, na base de considera
ção pol1tica em vez de seguir 

nica orçamentária. 

Unicamente, um vagaroso mas 
firme processo de evolução e dt' 
educação pode ajudar a corrigir 
essas deficiências da adminis
tração pública, sobretudo na 
parte que diz respeito ao orça_ 
mento. Entrementes. congres
sistas e políticos em geral devem 
aprender como controlar seus 
interêsses individuais para o be
nefício geral da nação. Políticos 
e administradores, de modo ge
ral, devem também compreen
der que a administração públi
ca não é apenas uma questão de 
interêsse político, mas uma pro
fissão, com técnica, métodos e 
ética, próprios. Os partidos po
líticos, que congregam homens 
de tôdas as classes sociais e de 
todos os níveis de cultura, estão 
em posição ímpar lPara ajudar 
o avanço da administração pú
blica no Brasil e no interêsse de 
todos os brasileiros. 

4 - O trabalho do Congresso 
- Como todos sabemos, o Con
gresso realiza papel da mais alta 
valia na forma democrática de 
govêrno representativo. Entre
tanto, isso não significa que o 
trabalho do Congresso não deva 
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sujeitar-se a uma ação discipli
nada, no mesmo sentido que o 
Executivo deve ter seus métodos 
de trabalho também disciplina
dos. 

Quem observa o trabalho do 
Congresso pode notar, desde 
;c'go, que qU:J.se sCI:npre ê3te não 
tem limite de telTllPo para reali
zar sua tarefa de autorização do 
orçamento, como sucede, por 
exemplo, com o Congresso 
americano. No caso brasi
leiro, porém. a Constituição 
marcou o dia 30 de novembro 
como data-limite para a apro
vação da lei de meios. Isso não 
quer dizer. contudo, que o Con
gresso brasileiro tenha encontra_ 
do os melhores métodos para a 
discussão e aprovação do orça· 
mento. Quase sempre a propos
ta oriunda do Presidente sofre 
completa transiomnação e o Con
gresso perde tempo em outras 
atividades, de natureza política, 
quando não de aprovação de 
créditos suplementares para o 
orçamento em execução, até que, 
nos últimos dias do prazo, sem 
julgamento mais cuidadoso da 
proposta presidencial, a lei orça. 
mentária sobe à sanção do Pre
sidente da República. 

A fim de que se crie am
biente de trabalho disciplinado 
no que se refere à aprovação do 
o»Çamento. e ainda a fim de re
forçar o prestígio do próprio 
Congresso. dada a relevância do 
orçamento na vida administra
tiva, econômica e fina-nceira da 
naç-ão. somos levados a sugerir 
a criação de uma comissão per
manente conjunta da Câmara 
dos Deputados e do Senado, com 
representação de todos os parti
cos políticos com assento nas 
duas Casas do Congresso, a fim 
de lidar com a matéria de admi
nistração financeira. Essa co
missão poder-se-ia chamar CO
MISSÃO CONJUNTA DE OR
ÇAMENTO E FINANÇAS. Di
ga-se de passagem que essa idéia 
não é nova. Preliminarmente. 
está sugerida na própria Cons
tituição, que, no seu artigo 41, 
estabeleceu as sessões conjuntas 
das duas Casas do Congresso. 
Seria apenas adicionar uma alL 
nea ao artigo 41, assim: 

"V - Votar o orçamento". 

A. E. Buck, um dos mais emi. 
nentes tratadistas americanos em 
administração orçamentária. pro_ 
pôs, para melhorar a ação do 
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Congresso americano, uma "Co
missão Congressional Conjunta 
para Tomada das Contas Públi_ 
cas", a fim de receber os rela
tórios do "órgão Geral de Audi. 
toria", órgão êsse também pro
posto por Buck. (109) Muitos 
exemplos de comissões conjun
tas podem ser citados. Entre ou
tros, colhemos os seguintes, da 
prática congressional norte-ame
ricana: em 1941, o Congrc:ss0 
dattuele país criou o "Joint Com_ 
mittee on the Reduction of Non
Essential Expeditures", (1I0) tam
bém chamado o "Comitê Byrd", 
nome do senador que o propôs. 
Uma interessante característica 
dêsse Comitê é que incluiu en
tre seus membros o Secretário 
do Tesouro e o Diretor do Bu
reau do Orçamento. (III) Um 
dos mais antigos Comitês Con
juntos é o que trata das Rendas 
Internas e Tributação, criado 
pela Lei de Receitas de 1926. 
(112) A Lei Cc Pleno Emprêgo 
(Employment Act) criou o Co
mitê Conjunto do Relatório Eco_ 
nômico, "composto de sete mem-

bras do Senado. . .. e sete mem_ 
bros da Câmara dos Representan
tes ... " (1I3) para dar parecer 
no Relatório Econômico que o 
Presidente deve apresentar 
anualmente ao Congresso. O 
Conference Committee, já ci_ 
tado, é outro exemplo dêsse tipo 
de comissão conjunta das duas 
Casas ào Congresso. 

A idéia da comissão conjunta 
para lidar com o orçamento e, 
por extensão, com tôda a ma
téria financeira, não foi ainda 
posta de lado naquele país. Ape
nas outros problemas a que a 
situação política nacional e in
ternacional tem atribuído maior 
relêvo têm feito com que o aB

sunto não venha sendo debati
do com maior freqüência no 
Congresso americano. Sabemos, 
de fato, que o Representante 
Sr. Comer, a 10 de janeiro de 
1957, apresentou à consideração 
de seus pares um projeto de lei 
que criava uma Comissão Con
junta do Orçamento, reforman
do, assim, a Lei de Reorganiza. 
ção Legislativa, de 1946. ('14) 

(I09) Buck, The Blldgt/ in GOltrnmen/I o, Today, p, 29~· 
(1I0) Comissão Conjunta sôbre a Redução das Despesas Nio E,seneiai .. 
(III) Smithies, oP. ci/., p. 91. 
(lI') Ihid .• p. 90. 
(1l3) Public la", 30-1. 69th Congress, Seco (a). 
(1I4l 8,th Congr ... , 1St Sessinn, H. R. 2416. 

7 - C.,d. Adm. Mllnicip", - 55 
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E, no Senado, subscrito por vá
rios senadores dos dois prin_ 
cipais partidos políticos, foi, em 
março do mesmo ano, apresen
tado um projeto emendando 
a lei de Reorganização Le
gislativa, com o fim exclusivo de 
criar uma "Comissão Conjunta 
do Orçamento". ([1') Vê-se, pois, 
a alta importância do assunto 
aqui tratado. 

A Comissão Conjunta para Or
çamento, no caso do Brasil, fun
cionaria de modo muito simples. 
Seria subdividida em duas sub
comissões; uma teria a seu 
cargo o estudo da receita pú
blica; a outra lidaria com a es
timativa da despesa pública. Se_ 
riam, respectivamente, a Sub
comissão da Receita e a Subco
missão da Despesa. Esta última 
seria subdividida em tantas 6ub_ 
conussoes quantas fôssern ne
cessárias para estudar de modo 
objetivo a proposta do Poder 
Executivo, por Ministério, como 
tem sido a praxe brasileira. Me
lhor ainda, porém, seria que as 
subcomissões da despesa se dis
tribuíssem de acôrdo com o pa
drão das atividades exercidas 

([1) 8)th CO/lgress, ,st Session, S. ,,8,. 

pelo govêrno federal, tomando 
por base as seguintes categorias: 
Negocios Internacionais, Finan
ças, Defesa Nacional, Previdên
cia e Bem-Estar Social, Trans
portes e Comunicações, Comércio 
e Indústria, Saúde, Educação e 
Cultura, Agricultura e Recursos 
Naturais, Trabalho e Legislação 
Social, e, por fim, Administra
ção Geral. 

As subcomissões fariam reco
mendações à Comissão plenária, 
que, por sua vez, remeteria re
latório circunstanciado ao Con
gresso N acionaI. :tsse realizaria 
uma ou mais sessões conjuntas 
para votar o orçamento da Re
pública, com base nas recomen
dações das Subcomissões da Re
ceita e da Despesa. 

Seria. também, tarefa da Co
missão Conjunta para Orçamen
to, o estudo do relatório anual 
que o Presidente deve transmi
tir ao Congresso, dando conta 
da execução do orçamento. Pa
rece que a criação de semelhan
te Comissão ajudaria a discipli
nar o trabalho do Congresso, 
além de acelerar a ação con
gressional durante a aprovação 
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do orçamento e durante a apro
vação das contas do Presidente. 
porque aquela comissão. entre 
outras razões. faria com que tra_ 
balhassem juntos congressistas 
de ambas as Casas do Congresso 
que fôssem eminentes conhecedo
res das finanças públicas e ma_ 
térias correlatas. 

Não pára aí, porém. a utilida
de da Comissão Conjunta. De 
fato. se se considera imprescin_ 
divel criar um serviço especial 
de assessoramento técnico para 
auxiliar o Congresso no estudo 
da proposta orçamentária, a Co
missão Conjunta simplificaria o 
problema. porque o serviço de 
assessoramento técnico trabalha_ 
ria sob a supervisão direta da 
Comissão permanente aqui pro
posta, servindo, portanto. a am_ 
bas as Casas do Poder Legisla
tivo, sem duplicação de despesas. 

Submeter a ação do Congres_ 
so a urna disciplina. nascida da 
comprensão dos próprios Con
gressistas. não significa urna 
restrição ao poder do Congresso 
ou uma diminuição de seu pres
tígio na opinião pública, que 
decorre muito mais da sinceri
dade com que são tratados os 
problemas e da devoção ao in-

terêsse público com que agem 
os membros do Congresso Nacio
nal do que de quaisquer outros 
fatôres. E', por exemplo, frisan
te a atitude do Parlamento in
glês. onde a disciplina partidá
ria e o espírito público conse
guiram um alto padrão na dis
cussão e votação do orçamento 
na Câmara dos Comuns. 

5 - Fatôres administrativos 

a) - Organização - Entre os 
fatôres de ordem administrativa 
que dificultam a administração 
orçamentária pode ser citada a 
falta de eficiente organização no 
nível ministerial e, sobretudo, 
no nível presidencial, para lidar 
com a administração financeira. 
Urna organização apropriada 
deve permitir que o Presidente e 
os Ministros tenham as informa
ções necessárias à tornada de de
cisões da maneira mais acertada 
possível e lhes dêem os elemen
tos precisos para o contrôle dos 
órgãos encarregados de executar 
políticas administrativas. A con
fiança pessoal não suprime a ne
cessidade de um contrôle dêsse 
tipo, tanto mais quanto os pró
prios Ministros e o Presidente da 
República devem prestar contas 
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de suas administrações ao Con
gresso Nacional. Um sistema ra
cional de contrôle lhes permitiria 
uma prestação de contas obje
tiva e a tempo, na forma reque_ 
rida pela lei. 

Acreditamos. todavia, que o 
órgão encall'egado da adminis
tração financeira não deve ter 
a seu cargo os deveres de pes
quisa administrativa, como, por 
exemplo, o Bureau do Orçamen
to, nos Estados Unidos, e o 
DAS}' no Brasil. Desde o seu es
tabelecimento, o Bureau do Oro 
çamento assumiu outras respon_ 
salidades além das de admi. 
nistração financeira, ao passo 
que. por outro lado, alguns as
pectos dessa administração fo
ram deixados fora do Bureau, 
como a contabilidade e a tomada 
de contas. O mesmo tem sucedi_ 
do com o nosso DASP. 

No entanto, um crítico da ad
ministração norte-americana as
sinalava, com relação à antiga 
organização do Bureau do Orça_ 
mento. que a Divisão de Organi-

zação e Métodos (1l6) jamais 
adquiriu a responsabilidade ad
ministrativa real em correspon
dência à função para que foi 
criada. (1l7) 

Na reorganização levada a 
efeito em 1952, tal Divisão foi 
transformada no órgão de Or
ganização e Métodos. Acredita
mos firmemente que um órgão 
para lidar com organi2lElção e 
métodos de trabalho em um go_ 
vêrno federal deve ser autôno
mo. embora necessite de traba
lhar em íntima cooperação com 
o Ól'gão de administração finan
ceira, a fim de evitar-se que o 
trabalho de organização e mé
todos seja prejudicado pela vi
são de que o orçamento é o ~rú
cesso único pelo qual se podem 
obter economia e eficiência nos 
serviços públicos. 

Não há duvida, porém. de que 
a administração financeira e o 
aperfeiçoamento da administra. 
ção geral são atividades corre
latas. e é justamente por isto e 
pelas considerações já expostas. 
que somos levados a apresentar 

(1I6) No original: "Tbe Divi.ion of Administrative Manag:ment". Dada. porém. a 
dificuldade de traduzir ~Administrative Mana~.ment", proferimos chamá-la de 
Divisão de Organização ~ M~todo5". o que dá exatamente a irJi'ia de suai funç0é5. 

(117) Smithic., .1'. cit., p. "" 
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as sugestões seguintes em cone
xão com o trabalho que pesa sô
bre os ombros do Presidente do 
Brasil: 

1. No nível presidencial: a -
um órgão destinado a operar 
com a administração financei
ra. envolvendo administração or
çamentária. planejamento, con
tabilidade e tomada de contas 
interna. 1!:sse órgão poderia ser 
chamado "Departamento de Co
ordenação e Contrôle das Finan_ 
ças"; b - um órgão para lidar 
com organização e métodos, 
além de outras tarefas, tais como 
administração de pessoal, com
pras, etc., que seria o atual De
paritamento Administrativo do 
Serviço Público, devidamente 
adaptado; c - um órgão para 
lidar com questões de ordem 
legal e de referência legislativa. 
assistindo o Presidente em suas 
rdaçõ~<; tÉ'cnicas com o Congres
so. preparando projetos de leis 
e representando a administração 
perante os tribunais. (II8) 

Um órgão ou secretaria do 
Presidente agiria como coorde_ 

nador para as decisões que o 
Presidente deve tomar, e os Di
retores dêsses Departamentos 
teriam assento nas reuniões do 
Ministério, quando assim convo
cados pelo Presidente da Repú
blica. 

1!:sses Departamentos agiriam 
como coordenadores, em seus 
campos especificas, dos atos dos 
Ministros e de outros órgãos da 
administração federal e como 
órgãos assessôres de estado-maior 
do Presidente na formulação e 
execução de sua política pú
blica. 

lI. No nível ministerial. Neste 
nível, haveria um Departamen
to com quatro Divisões. com as 
seguintes responsabilidades: 1 
- pessoal e organização e mé
todos; 2 - planejamento, orça
mento, contabilidade e tomada 
de contas; 3 - assistência legal. 
referência legislativa e 4 - ser_ 
viços gerais e material. Seriam 
as Divisões de assessoramento 
cos Ministéri0s e de coordenação 
das atividades-fins das re
partições operacionais em cada 
Ministério. 

(Il8) Juar~z T-h"ora, RacionalI:!dçtÍl) .1dm/nL!/I".::tntJ dI} B'·a!I!. (Rio de Janeiro: Sen-iço 
de Document.\ão do D.A.S.P., '9)))· 
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Esta idéia. sôbre não ser ori- página seguinte. Dois pontos 
ginalmente nossa, encontra apoio 
nas palavras seguintes de um 
dos nossos mais ilustres trata
distas em administração pública: 

As atividades administrati
vas da Presidência está ainda 
faltando uma sadia integração 
estrutural que, do POIllto de 
vista da organização, cobriria 
cada órgão de ação direta em 
um todo consolidado. 

A presente crise no campo 
de coordenação resulta gran
demente do fato de que não 
tem até agora sido possível or
ganizar um estado-maior ad
ministrativo sôbre base firme 
que teria a seu cargo a coorde
nação e à disciplina de tôdas 
as atividades governamentais 
- seus objetivos, órgãos par
ticipantes. pessoal. programas 
(' realizações. 

A situação mostra uma certa 
falta de maturidade adminis
trativa. e demonstra que a ne_ 
cessidade de coordenação téc
nica dentro do cscopo do Exe
cutivo é ainda imocrfeitamen
te reconhecida. U;9) 

o organograma da página 99 
dá uma idéia da organização 
proposta para a Presidência da 
República no Brasil. com as 
explicações complementares na 

( I1 9) Afiz;,> de V,ana. o". crt., p. ;." 

pr~ncipais, entretanto, devem 
ser notados: 1 - o órgão pro
posto na alínea "c" do item 1 
poderia ser incluído na organi
zação do DASP como uma Di
visão, e 2 - na organização ad
ministrativa do govêrno fede
ral brasileiro, há uma quantida
de enorme de órgãos diretamen
te subordinados ao Presidente 
da República, isto é, órgãos que 
não fazem parte da estrutura or
ganizacional de determinado Mi
nistério, mantendo-se em rela
ção funcional e organizacional 
direta com a Presidência da Re
pública. Tais órgãos foram omi
tidos do gráfico da página 99, 
porque são de execução de políti
ca econômica, social, de seguro 
social. etc., i. e., são órgãos de 
administração de fins e não de 
meios. e nossas vistas estão, no 
momento, voltadas especialmen
te para êstes últimos. 

No organograma da página 91 
aparece a estrutura proposta 
para o Departamento de Coor
denação e Contrôle das Finanças, 
com suas três principais divi
sões especializadas em planeja_ 
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mento administrativo, em orça
mento, contabilidade e tomada 
interna de contas. 

Em cada Divisão haveria uma 
seção com a finalidade de pro
ceder a estudos teóricos sôbre 
as atividades específicas da Di
visão e como órgãos de orien
tação das repartições operacio
nais para todo o govêrno fede
raL de modo a manter um sis
tema de aperfeiçoamento cons
tante dos serviços públicos e das 
realizações práticas dos órgãos 
governamentais. Devem os ór
gãos acima estar investidos de 
suficiente autoridade adminis
trativa e de poder político, de 
modo a se tornarem capazes de 
realizar suas tarefas; por isso 
justamente é que são colocados 
no alto nível presidencial. 

Estreita cooperação entre ês
ses órgãos e a Divisão de Orça
mento de cada Ministério é im
prescindível para o sucesso da 
teoria administrativa aqui ex
posta. 

o organograma da página 93 
mostra a organização no nível 
ministerial, e deve-se notar que 
as Divisões nêste nivel correspon-

dem aos Departamentos no nível 
presidencial. 

Observa@es Sôbre O 

Organograma 11 

1 - D. A. S. P. - Departamen. 
to Administrativo do Serviço 
Público - Perderia suas atribui.
ções de natureza orçamentária, 
mas ganharia a responsabili
dade de tornar-se o órgão 
máximo de O & M para o 
serviço público brasileiro, de 
modo efetivo. Seria - além 
de exercer as tarefas rela
tivas às administrações de pes
soal. materiaL edifícios públicos 
e outras - o órgão de assessora_ 
mento do Presidente da Repúbli
ca com relação ao funcionamen_ 
to da administração pública bra
sileira e às medidas illecessárias 
ao seu constante aperfeiçoamen
to, realizando as técnicas de O & 
M de modo contínuo e sistemá
tico. 

2 - D. C. C. F. - Departa
mento de Coordenação e Con
trôle das Finanças - As funções 
dês te novo órgão estão bastante 
explicadas no corpo do trabalho. 
Grande reação deve ser previs
ta c<mtra a retirada do contrôle 
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geral do sistema contábil do Mi
nistério da Fazenda para um 
Departamento de Administração 
Geral. Mas, em que pesem às 
opiniões contrárias, esta é a ten
dência moderna em administra
ção pública, sobretudo pelo re
conhecimento de que o Minis
tério da Fazenda. especialmente 
no caso particular do Brasil, se 
tornou uma superestrutura com 
funções as mais diversificadas. 
Atribuir-se a um órgão especiali
zado o contrôle do sistema de con
tabilidade pública não significa 
retinir co Ministério d;} F:17f'nOa 
a sua contabilidade. Cada Minis
tério terá sua contabilidade que 
servirá a seus propósitos ime
diatos sob a coordenação geral 
do DCCF, ao mesmo tempo que 
se simplificam a estrutura e as 
funções do Ministério da Fazen
da. tornando-o um órgão mais 
homogêneo para lidar com a po_ 
lítica monetária. creditícia. fis
cal. bancária, etc. 

3 - D. C. C. L. - Departa
mento de Coordenação e Con
trôle Legal - Como se disse no 
corpo da presente obra. a idéia 
dêste Departamento pertence ao 

Gen. Juarez Távora, na mono
grafia já citada. Por se tratar 
de trabalho especializado em 
administração orçamentária. dei
xamos de tecer maiores comen
tários sôbre o assunto. 

b. - Centralização - Oubo 
fator que dificulta a administra
ção orçamentária é, sem dúvida. 
a centralização. Em nosso país. 
quase tôdas as coisas são feitas 
do Rio de Janeiro ou em função 
do Rio de Janeiro. (120) 

Ao contrário. às repartições 
encarregadas da execução dire
ta dos serviços deve-se permitir 
maior flexibilidade na execução 
de suas tarefas e maior liberda
de na tomada de decisões sem 
quebra da homogeneidade no 
cumprimento da política pública 
estabelecida pelo Presidente e 
pelo Congresso. Assim. pois, um 
sistema de coordenação de tra
balho. de julgamento de resul
tados obtidos com os dinheiros 
públicos e um permanente estí
mulo PQra a obter;ção. em escala 
sempre ascsndenie, de me lho-

(120) T. Lynn Srnlth. Brdzíl: P,opl, and [",I/lulia"J (Ilotoo ROUlilC, Loui,iooa: L0u'Slana 
State Vni\"ef51ty Press, 19~4). p. 6~7. 
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res resultados, devem ser pro
porcionados aos órgãos opera
cionais na administração públi_ 
ca em geral, especialmente na 
orçamentária. Para tanto, deve
se criar um sistema de opera
ção descentralizada e de coorde
nação centralizada. :esse princÍ
pio não é novo em administra
ção, quer pÚblica quer privada 
(llI) e vem produzindo os me
lhores resultados, pois, ao mes
mo tempo que assegura uma 
continuidade de política admi
nistrativa, permite aos órgãos 
executo:-es desta política maior 
flexibilidade e liberdade de jul
gamento diante dos casos práti
cos e das rotinas dos trabalhos 
diuturnos. Para tanto, nenhum 
instrumento se presta com maior 
segurança do que o orçamento 
para servir como meio de comu
nicação de cima para baixo e de 
baixo para cima. numa adminis
tração que vise essencialmente 
ao interêsse e ao bem públicos. 
(122) Qual, por exemplo, o valor 
de uma contabilidade centrali
zada no Rio de Janeiro, que não 

fornece relatórios aos chefes dos 
órgãos operacionais nos Estados, 
facilitando elementos de julga
mento dos trabalhos realizados 
pelos seus subordinados? Assim. 
o chefe de uma repartição tor
na-se mero executor de or
dens emanadas do alto, pois lhe 
faltam os elementos que lhe fa
cultam dirigir sua própria re
partição. Mas descentralização 
não significa necessàriamente 
completa liberdade. O centro de
ve controlar a execução de sua 
política e deve possuir os meios 
para estimular os executores a 
fim de que se obtenha um re
sultado cada vez melhor. Para 
tanto deve ser criado o sistema 
interno de tomada de contas. o 
qual proporcionará ao Executivo 
o conhecimento exato do que 
se passa nas repartições de base, 
não só em têrmos de dinheiro 
gasto, mas, e sobretudo, em têr
mos de realizações úteis. 

c - Relações Congresso. Pre. 
sidente - O papel relevante que 
o Presidente da República e o 
Congresso desempenham em ad-

(121) Harlow H. Curtic~. 51a1tmtnt bc/ort S"bcommittt O" ~i"li/rlljt allJ "fonopoly 
01 Ih. c. S. Sr.alf CommillU on Judicúr) (Washington. D. C.: G.n.ral Motors, 
19~~), p. 8. 

(I2~) .Mosh~r. op cit., p. ,. 
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ministração orçamentária já foi 
objeto de consideração neste 
trabalho. As bases políticas de
terminam as relações entre os 
dois ramos de govêrno. como 
deve necessàriamente acontecer. 
Por outro lado, o Congresso deve 
reconhecer que, normalmente, a 
formulação e a execução orça· 
mentárias são tarefas que de
vem ficar a cargo do Poder Exe
cutivo. no nosso sistema presi
dencialista, enquanto o Presi
dente deve ter em mente que a 
autorização do orçamento e a 
tomada de contas do Poder Exe
cutivo pertencem ao Congresso 
Nacional. 

o Congresso brasileiro nunca 
tentou, sponte sua, a prepara
ção de um orçamento, mas o dos 
Estados Unidos. com base na Lei 
de Reorganização Legislativa de 
1946. o fêz. e a tentativa resul
tou em fracasso. vindo o Con
gresso americano a adotar defi
nitivamente o orçamento prepa
rado pelo Poder Executivo atra_ 
vés do Bureau do Orçamento. 

Dentro do quadro geral dessa 
concepçãe. portanto. devem am-

bos os Poderes encontrar o ca
minho para aperfeiçoar suas re
lações para o benefício da nação 
como um todo. pois a essência do 
govêrno democrático rapresen
tativo baseia-se nas relações en
tre os Poderes Legislativo e Exe
cutivo. É o que a história dos 
Estados Unidos vem demons
trando num sentido positivo. ao 
passo que. com os golpes de es
tado, a história da América La. 
tina, infelizmente, tem demons
trado em sentido negativo. Nessa 
ordem de idéias, um pesquisador 
assinalava, recentemente. que 
"sem um espírito de trabalho em 
equipe entre o Presidente e o 
Congresso nenhuma reforma 
real no sistema orçamentário 
será jamais possível". (12 3) 

d. Relações entre as duas Ca
sas do Congresso - Julgamos 
ser do mais alto interêsse a cria
ção da Comissão Conjunta do 
Orçamento já proposta em ou
tra parte dêste trabalho. Essa 
Comissão Conjunta, pelo menos 
no Brasil, ajudaria de modo re
levante a aperfeiçoar a admi
nistração orçamentária, simpli-

(I', ) ]o;eph P. lllrr;;. "~ .. ded Reforms in tbe Federal Bud,et", P~b1ic AdminÍJlrlfli." 
R~t!([t, XII (Autumn, 19')21, p. 2')0.) 
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ficaria o trabalho ào Congresso e 
lhe daria maior consistência e 
homoieneidade. O tempo gasto 
na aprovaçãe do orçamento se
ria grandelllente diminuído, muL 
tos mal-entendidos seriam evi
tados e maior atenção seria pres
tada aos problemas de formula
ção da política pública compre
enàidos no orçamento. Com isso 
lucraria o Congresso, pois teria 
na função orçamentária seu pon
to alto, fazendo do orçamento 
o verdadeiro veículo de formula
ção da política pública, do contrõ
le financeiro e um instrumento 
eficiente de administração dos 
negócios públicos. Lucraria, tam_ 
bém, o próprio Poder Executivo, 
pois passaria a ter do Congresso 
uma critica patriótica e cons
trutiva e uma análise compre
ensiva do seu plano de trabalho 
consubstanciado no orçamento. 
O Congresso deixaria de interes
sar-se por minúcias e alçaria 
suas vistas para os grandes pro.. 
blemas nacionais, como o faz a 
Câmara dos Comuns da Ingla
terra. Lucraria, ainda. a nação, 
que veria ambos os poderes uni-

dos para tornarem o orçamento 
um plano real de trabalho, que 
vise à solução dos problemas in
gentes que afligem o povo brasi
leiro. sempre à espera de solu
ções. 

e. Falta de pessoal habilitado 
- Estamos absolutamente con
vencidos de que a administração 
pública é uma profissão com 
técnicas e ética próprias; conse
qüentemente, podem estas téc
nicas ser transmitidas pelos pro.. 
cessos normais de ensino. (1)4) O 
orçamento, como uma das opera_ 
ções da administração pública, 
não constitui, portanto, uma ex
ceção. 

Por outro lado. na administra_ 
ção financeira, está a base do 
sucesso de qualquer administra
ção pública ou privada. pois que. 
por assim dizer, dinheiro é o veí
culo para a aquisição de servi
ços, mercadorias. suprimentos, 
equipamentos, maquinaria, etc., 
além de representar a medida 
de valor da economia nacional. 

Walter Bagehot, (12') o teóri
co da Constituição inglêsa do 
século XIX, disse que o dinhei-

(r>.) Beoedicto Silva. o/'. ci/., 1'. '4 • seguintes. 
(ll ~) T b. QlltJI tor S/di/i/y. p. I. 
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ro não se administra por si só 
e, pois, as pessoas encarregadas 
da administração do dinheiro e 
de todos os valores compreen
didos na administração financei. 
ra devem possuir um preparo 
técnico, profissional e integn
dade pessoal, capazes de propor
cionar segurança e honestidade 
no trato dos dinheiros e valores 
públicos. Há, portanto, uma gran
de necessidade de pessoas habi
litadas para tratar com os pro
blemas do dinheiro, criando 
id~ias novas, executando deci
sões, controlando e formulando 
diretrizes governamentais. 

Nos Estados Unidos da Amé
rica do Norte, o estudo da admi
nistração pública está muito de_ 
senvolvido em tôdas as Universi
dades. Uma relação de 105 co
légios e universidades (126) mos_ 
tra que há dois tipos principais 
de organização de ensino de ad_ 
ministração ,pública: - a esco
la especializada em administra
ção pública e - o departamen
to de ciências políticas, em que 
a administração pública é ensi_ 
nada como uma parte integran
te do curriculum das ciências po-

líticas. A maioria dessas insti
tuições oferece cursos especiali_ 
zados em orçamento ou adminis
tração financeira. Tôdas efere
cem um Master's Degree e 
mais de 40 oferecem diploma 
de nível mais alto em adminis
tração pública. Em complemen
tação a êsse estudo universitário, 
podem-se citar IProgramas de 
treinamento de servidores em 
instituições públicas e privadas. 

No Brasil, a rigidez de um 
sistema educacional controlado 
em todos os seus aspectos pela 
regulamentação governamental 
não tem permitido maior desen
volvimento do estudo da admi
nistração pública nas universi
dades brasileiras. Seria necessá
rio que o próprio govêrno criasse 
o curriculum e os títulos a serem 
oferecidos, pois que as univer
sidades não têm autoridade para 
fazê-lo. O estudo da adminis
tração pública, portanto, é feito 
em cursos livres, isto é, cursos 
não oficializados pelo Ministério 
da Educação e Cultura. Essa si
tuação resulta do fato de que 
a administração pública não está 
ainda oficialmente reconhecida 

(126) P.du'4Iiondl P"paralion for Public Admi"iJlralion. A Catalog of Gradual. Program4 

',,-n _ (Chicogo: Pubiic Administration s.,rvice, 15 2 ). p- ,. 
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como uma profissão. Fato, aliás, 
que está bem assinalado em um 
relatório sôbre a organização 
do programa de treinamento em 
administração pública da Uni
versidade de Minas Gerais. (127) 

:/l:sse programa foi criado na Es
cola de Ciências Econômicas da 
Universidade de Minas Gerais, 
de acôrdo com o entendimento 
estabelecido entre essa Universi
dade e o Instituto de Negócios 
Interamericano. 

Junte-se a êsse fato um sis
tema de seleção por concurso 
que funciona exclusivamente 
para as carreiras de níveis sala
riais mais baixos e muitas vêzes, 
ainda assim. burlado com o sis_ 
tema das nomeações interinas 
- o que tira todo o estímulo ao 
estudo das técnicas administra
tivas - e se terá o panorama 
do desenvolvimento do estudo 
da administração pÚblica no 
Brasil. 

o DASP tem a palma do pio
neirismo nos programas de trei. 
namento de servidores públicos 
com a criação. em 1942, dos cur_ 

sos de admini3tração pública. que 
incluíam a administração orça. 
mentária como disciplina autô
noma. (128) Em 1945, foi inau
gurado no Rio de Janeiro. com a 
colaboração das Nações Unidas 
e da Fundação Getúlio Vargas, 
o Programa Brasileiro de Admi_ 
nistração Pública. Em 1952, pa. 
trocinado ipelas mesmas entida
des, realizou·se. também no Rio 
de Janeiro, o primeiro seminá
rio internacional de administra. 
ção pública. Como resultado dês. 
se seminário foi. então. criada 
a Escola Brasileira de Adminis
tração Pública, dentro da estru_ 
tura da Fundação Getúlio Var
gas. 

Provam êsses movimentos que 
há uma sentida necessidade de 
que se criem os instrumentos de 
ensino das técnicas da adminis
tração pública, favorecendo to
dos os níveis governamentais do 
pais, embora ainda seja dema
siado cedo para fazer-se uma 
avaliação perfeita e completa dos 
resultados que a Escola Brasi
leira de Administração Pública 

Elwyn A. Mauck, R,porl R'PII"d on Ih, Progra", Df Public Admillillralion ai 
Ih, U"it"úly Df Mi"II, G"IIiJ. (Belo Horizonte: U. S. Operation MJSSlOn to 

Brazil. 19H). 
(128) Benedicto Silva, op. cit., 75 e ~guint.s. 
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vem proporcionando ao País. Em 
cooperação com o govêrno dos 
Estados Unidos, através da "In
ternational Cooperation Adminis_ 
tration" e das Nações Unidas, o 
govêrno federal brasileiro e os 
governos de alguns Estados e 
municípios têm enviado profes
sôres e funcionários não só aos 
Estados Unidos como a alguns 
países da Europa, notadamente 
à França e à Inglaterra. Ao jul
gar o desenvolvimento do siste
ma educacional brasileiro, T. 
Lynn Smith tem palavras de en_ 
corajamento à continuação dês
ses programas de treinamento 
no exterior, para pessoal alta
mente qualificado. (129) 

A educação é, sem dúvida, a 
base do progresso de qualquer 
nação. Os Estados Un:C:os têm 
tido a vantagem de um sistema 
escolar no nível secundário abso
lutamente gratuito e um sistema 
muito mais flexível, em todos os 
níveis de educação, do que o Bra
sil. Deve-se notar ainda, que a es
cola secundária americana pre
para a mocidade tanto para o 
ingresso nas universidades como 
para uma profissão que lhe pos-

sibilite ganhar a vida. Não há 
sistemas separados de "curso se
cundário", "curso comercial" ou 
"curso industrial" - o que pos_ 
sibilita mais flexibilidade e faci
lidade nos estudos e aproxima 
os jovens de tôdas as camadas 
sociais, fazendo com que o regi
me democrático opere não só no 
govêrno como também na pró
pria estrutura da sociedade. 

O Brasil está muito longe ain
da de possuir os cursos de trei
namento de que necessita para 
preparação daqueles que dese
jam ingressar ou que trabalham 
no serviço público. Entretanto, 
o desenvolvimento dos progra
mas de treinamento em admi
nistração pública pode servir 
para o aperfeiçoamento de gru
pos de pessoas altamente compe
tentes que enfrentem os pro
blemas da administração em ge
ral e, especificamente, cada uma 
das atividades de meios para a 
conseqüente realização dos fins 
da administração pública. 

f. Falta de correta administra
ção de pessoal - Uma adminis_ 
tração que conduz a um baixo 
moral entre os tuncionários po-

(I29) T. Lynn Smith, op. cit., pp. 662 e 66,. 

11 - CIId. -iam. Municipal - jj 
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de, apenas, levar a diminuição 
da eficiência de qualquer tipo 
de administração pública ou pri
vada. Os fatos seguintes, muito 
comuns no serviço pÚblico bra
sileiro, indicam alguns exemplos 
de como o nível do moral e do 
interêsse pode baixar entre o 
funcionalismo: nomeações inte_ 
rinas e subseqüente efeti vação 
por decreto ou lei; indicação de 
pessoas com poucos anos de casa 
para cargos de chefia, preterin
do velhos servidores dedicados 
ao serviço; nomeação de interi
nos ou extranumerários com sa
lários mais elevados que os dos 
efetivos na mesma carreira, etc. 

Uma boa administração de 
pessoal para a administração fi
nanceira deve seguir os mesmos 
princípios que norteiam a boa 
politica de pessoal. Pessoal é 
assunto da mais alta importân
cia em administração. Não há 
ativo maior numa emprêsa do 
que seu pessoal. As maiores em_ 
prêsas particulares nos Estados 
Unidos possuem um vice-pre
sidente encarregado da formu-

lação da política de pessoal, o 
qual dirige os principais aspec· 
tos ci.ésse setor especializado da 
administração. 

Como regra, o sistema do mé. 
rito, numa base de competição, 
deve ser empregado não ape· 
nas para os que estão sendo ad
mitidos no serviço público, mas 
também para as promoções, aces. 
sos, indicações para cargos de 
chefia, incluindo as mais altas 
posições, a fim de criar o estí. 
mulo para aquêles que estão in
teressados em fazer da admi
nistração pública um meio de 
vida. De modo contrário, os jo_ 
vens encontrarão em atividades 
mais promissoras outros atrati. 
vos que uma administração pú. 
blica em base partidária não 
lhes poderá jamais proporcio· 
nar. 

"As aves de arribação não fa. 
miliares com as características 
da administração pública" (130) 

não devem ter oportunidades em 
uma bem formulada administra. 
ção orçamentária. 

Grande atenção deve ser dada 

("o) William E. Mosher, J. Donald King.ley and O. Gleen 5th.l. P"blic Plo"nn,1 
AJminis/'4/iOf/, (New York: Harper and Brothers Publishers. '9'0). p. 608. 
11. leitura do capitulo 2'. "General Conclusioos" ("Conclusões Gerais") • do mais 
alto inter~sse para o. que lidam com administraçio de pessoal. 



ADMI0õISTRAÇÃO ORÇAME0õTÁRIA COMPARADA 103 

aos aspectos de relações huma
nas, de modo que o funcionário 
seja visto com a personalidade 
que êle tem realmente. com suas 
boas qualidades e deficiências. 
Deve-se-Ihe oferecer oportuni
dade de participar diretamente 
da administração. de modo a fa
zê-Io sentir-se um elemento vi
tal para a obtt:n:;áo G.o~ ubjeti
vos de sua repartição, e nela 
integrar-se plenamente. 

O elemento humano de uma 
emprêsa constitui o seu maior 
ativo e dêle se pode obter 
completa colaboração, desde que 
conduzido com as modernas téc
nicas de relações humanas. O 
pessoal de uma emprêsa pública 
ou privada tem também neces_ 
sidades e aspirações que devem 
ser estudadas com atenção, pro
curando-se satisfazer aquelas 
que são legítimas, o que facili
tará o êxito da administração. 
Em administração de pessoal, as 
responsabilidades são mútuas: 
vão dos -que prestam seus servi
ços à administração e desta àque
les. 

g. Opinião pública e imo 
prensa - são êsses dois veículos 
da mais alta importância em um 
regime democrático. Podem aju-

dar a construir uma forte e per_ 
feita administração como podem 
ajudar a derrubar governos. Am_ 
bas essas fôrças devem estar em 
contacto com a administração 
pública. como clientela e natu
rais supervisores que são das 
atividades governamentais. Os 
governos realizam os serviços 
públicos para o povo e êste os 
paga com aLl ~AéL'C2;~tagE:lil de 
sua renda pessoal. Por outro 
lado, não há razão para que se 
espere que essa situação seja mo_ 
dificada no futuro. Portanto, o 
povo deve ter um interêsse real 
nas atividades governamentais, 
quer através da imprensa, de mo. 
do geral, quer participando de 
organizações populares dirigidas 
por lÍderes que interpretem fiel
mente o pensamento da co:etivi. 
dade. Dessas organizações se en_ 
contram exemplos espalhados por 
todos os Estados Unidos, apoian_ 
do os bons administradores ou 
procurando forçar os maus a en. 
Lonlr",l'em o caminho do interês
se público. Já citamos, acima, o 
exemplo da Comissão dos Cida
dãos para o Relatório Roover. 

As críticas que o público faz 
aos governantes através de suas 
organizações ou por meio da 
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imprensa devem servir lk' ponto 
de referência para o administra_ 
dor da coisa pública que está de 
fato voltado para o interêsse co
letivo e para o bem-estar co
mum. (131) 

Sumário e Conclusões 

Tentaremos resumir a discus
são anterior do seguinte modo: 

1 - Nos Estados Unidos, o or
çamento foi, desde o inicio, pôs to 
em prática como instrumento 
para obtenção do objetivo cen
tral da administração pública: 
economia e eficiência. Na sua 
primeira fase, essa política con
duziu a uma administração cen_ 
tralizada e a cortes de verbas. 

2 - Naquele país, de 1939 em 
diante, o orçamento assumiu 
nova função, com o aperfeiçoa
mento dos métodos administra
tivos. através do processo Oi ça
mentário, para consecução da
quele objetivo central. 

3 - Tomada sob aspecto com
plementar do conceito de orça
mento - êste em caráter de ins_ 

trumento de administração - a 
teoria de orçamento como técni
ca de planejamento da adminis
tração e das atividades governa
mentais foi também posta em 
prática. Esta teoria modificou 
a situaçi:to a;;krior de centrali
zação para uma nova posição de 
descentralização na administra_ 
ção pública. 

4 - O orçamento - programa 
ou funcional é um conceito em 
ascenção que pode prestar gran
des serviços para obtenção de 
economia e eficiência na admi
nistração púl;l:ca, ioc~lizando_se 
a atenção nos serviços ou nos 
trabalhos a serem executados e 
nos resultados a serem obtidos 
mais do que nos meios que con
duzem à realização dêsses traba
lhos e serviços. No entanto, os 
fins não devem empanar os 
meios, pois que os fins não po
dem ser alcançados sem bons 
e exatos instrumentos. Uma teo_ 
ria bem concedida de orçamen
to público te::á de dar ênfase aos 
fins, para que se consigam resul
tados co:npensadores. 

(131) Para melhor \'15ao do progresso da administração pública no Brasil. veja·,. o 
artigo de Gerald N. Hardy "Government Research in !lrasil", GRA R,port, VIII, 
N' 3 (quarter, 19)6). 
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5 Os diversos conceitos de 
orçamento são inter-relacionados, 
mas em um dado momento um 
conceito pode ser de mais uti
lidade que outros para um obje_ 
tivo bem definido da política pú
blica. 

6 - Política fiscal, desenvol
vida pelos estudos de Lord Key
nes, tem um grande papel no 
contrôle da economia da !1:: r fío. 

para que se alcance um progres
so estável. Em política fiscal, o 
orçamento pode ser um instru
mento para que se vença uma 
crise econômica ou se consiga 
estabilidade e progresso. Mas o 
tempo exigido na preparação e 
na autorização do orçamento tor
na difiri ' o ~"U \t~f) ('o 'TI r, ;,~

trumento eficiente e rápido de 
política fiscal. 

7 - Em conexão com a polí
tica fiscal, o setor privado da 
economia brasileira deve pres
tar maior atenção às suas pró
prias responsabilidades num es
fôrço cooperativo para o cresci
mento do país, e uma melhor re
distribuição da renda nacional 
deve ser proporcionada especial
mente às classes traba'hadoras. 

8 - Os conceitos d~ orçamen
to no Brasil têm seguido as di
retrizes mestras da doutrina 
clássica em finanças públicas. 
Todavia, novos conceitos se têm 
ultimamente desenvolvido com 
o trabalho levado a cabo pel!) 
D. A. S. P. e pelos estudos rea
lizados na Escola Brasileira de 
Administração Pública. da Fun
dação Getúlio Vargas. 

9 - Há uma série de fatôr~::; 

que podem prejudicar uma ad
ministração orçamentária. Entre
tanto. todos êles podem ser ven
cidos pelos meios convenientes 
e pela ação daqueles que são 
re~ponsáveis pela admin!,;tração 
púb:ica. tanto quanto pel.a açiío 
csclarc(,(~~0!·d. ela imprC'!~S,1 c pe!a 

pressão da opinião pública jun
to ao govêrno. 

10 - O estudo dos modernos 
princípios orçamentários criados 
por Harold D. Smith àeixou 
claro que o orçamento deve ser 
visto, quer pelo Presidente da 
República quer pelo Congresso, 
como um instrumento de aper
feiçoamento das relações entre 
ambos os poderes e, especial. 
mente, como uma técnica a ser_ 
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viço da administração púb~ica. 

da economia e das finanças na
cionais. para maior desenvolvi-

mento da nação e bem-estar de 
todos os que vivem sob sua so
berania. 



CAPíTULO IV 

CONCLUSÕES 
Ao encerrarmos o presente es

tudo. somos levados a concluir 
que, em uma forma de govêrno 
democrático-representativa. de
'terminados princIpIOs básicos 
devem ser cuidadosamente con
siderados no que tange à admi
nistração orçamentária. Não nos 
move a pretensão de formular 
êsses princípios, mesmo por que 
êles já estão de há muito con
tidos na teoria orçamentária e 
são do domínio de todos aquê
les que se têm dedicado ao es
tudo da matéria. tão complexa e 
de tanta relevância. Apenas, por 
amor à clareza de exposição. 
procuramos formular nossas pró
prias conclusões, que apresenta
remos a seguir, divididas em cin_ 
co categorias, de acôrdo com as 
relações gerais da administração 
orçamentária e a administração 
pública de modo global, e, por 
fim, tendo em vista aspectos pe-

culiares do caso brasileiro. Não 
pretendemos, outrossim, que 
nossas conclusões tenham abran
gido todo o campo da adminis_ 
tração orçamentária, campo por 
demais vasto, dadas as implica
ções do orçamento na adminis
tração moderna, o que levou al
guém a afirmar que administrar, 
hoje em dia, é preparar e exe
cutar um orçamento. Não é, pois, 
nossa intenção ter abordado in
tegralmente, neste estudo, tôda 
a matéria, nem, da discussão, 
ter tirado tôdas as conclusões 
úteis à teoria orçamentária mo
derna. 

Das categorias abaixo, as três 
primeiras referem-se especifica_ 
mente ao Congresso Nacional, à 
Presidência da República e as 
relações entre êsses dois órgãos, 
respectivamente. A quarta diz 
respeito aos demais instrumentos 
da administração pública que po-
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dem interessar ao orçamento, e, 
por fim, a quinta. ao caso parti
cular do Brasil. Para melhor 

compreensão do assunto. as con_ 
clusões são apresentadas em for
ma de esquema. 

A. Quanto ao Congresso Nacional: 

1 . A autorização do orçamen_ 
to e a tomada de contas ex
terna são tarefas da mais 
alta importância para o 
Congresso e não podem ser 
delegadas. 

2. O Congresso precisa orga
nIzar melhor seus serviços 
e possuir métodos mais efi
cazes e racionais de traba
lho para lidar com o orça
mento. com um mínimo de 
pessoas altamente qualifi
cadas para fazer o traba
lho inicial "de limpeza", 
mas de tal modo que não 
duplique o trabalho do ór_ 
gão de orçamento do Po
der Executivo, nem preju
dique seu poder político de 
órgão formulador da polí
tica pública. 

3. O processo de receitas es
pecificadas deve ser evita
do pelo Congresso, pois que 
tal procedimento dificulta 

a ação de planejamento que 
se deve fazer durante a 
preparação do orçamento. 

4. O Congresso deve permitir 
mais liberdade e flexibili
dade ao Poder Executivo 
durante a fase de execução 
orçamentária, sobretudo 
evitando uma excessiva 
discriminação das despesas 
públicas. Situações de 
emergência devem ser en
frentadas com medidas de 
emergência. 

õ. O Congresso, no entanto. 
deve ter à sua disposição 
um sistema altamente efi
ciente de tomada de con
tas. que lhe permita per
feito contrôle a posteriori 
da execução do orçamento, 
especialmente em bases de 
serviços executados e não 
unicamente com respeito à 
legalidade das despesas. 
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B. Quanto ao trabalho do Presidente: 

1. A preparação e a execução 
do orçamento são tarefas es
senciais do Poder Executi
vo. O Presidente da Repú
blica necessi ta de pessoal 
habilitado para conduzir a 
bom têrmo estas tarefas. 

2. O Poder Executivo deve 
preparar o orçamento, tan
to quanto possível, do 
ponto de vista de serviços 
a realizar, o que tem sido 
denominado orçamento-pro
grama ou funcional. 

3 O Poder Executivo deve 
utilizar-se da fase de prli
paração do orçamento como 
um processo de planeja
mento do trabalho das re
partições executoras dos 
serviços públicos. 

4. O Poder Executivo deve 
concentrar a estimativa da 
despesa e da receita públi
cas no mesmo órgão, a fim 

.de possibilitar uma visão 
completa do impacto do or
çamento na economia na
cional como um todo. 

5. O Poder Executivo deve 
utilizar a fase de execução 
do orçamento não simples
mente como um processo 
de contrôle, mas especial
mente como um processo de 
realização de obras e ser-

. viços pelas repartições exe_ 
cutoras. Estímulo a estas 
repartições para o desen
volvimento de serviços sem_ 
pre mais bem aperfeiçoa
do deve ser uma preocupa_ 
ção constante do Poder 
Executivo 

6. O Po::'er Executivo deve 
usar o orçamento corno um 
sistema de comunicação no! 
dois sentidos da escala hie
rárquica, i. e., entre o Pre_ 
sidente da República e as 
repartições de base, tanto 
na formulação das diretri
zes da política pública 
quanto na execução desta 
mesma política. 

7. O Poder Executivo deve 
dispor de um sistema in
terno de tomada de contas, 
para manter uma análise 
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permanente e em bases sis
temáticas da realização dos 
trabalhos e serviços, bem 
como da utilização dos di
nheiros públicos. 

8. O Poder Executivo deve 
estabelecer um sistema de 
contabilidade de custo re
lacionada com o orçamen
to, a fim de determinar o 
custo dos serviços executa-

dos e facilitar a formulação 
do orçamento. 

9. O Poder Executivo deve 
criar um sistema de classL 
ficação de contas de modo 
uniforme, tanto para servir 
à contabilidade quanto ao 
orçamento e permitir mais 
perfeita e efetiva compara_ 
ção entre os exprcÍ('ios fi
nanceiros e entre as diver
sas repartições. 

C. Quanto às relações entre os dois Poderes: 

1. Tanto o Presidente quanto 
o Congresso deve manter 
entendimentos e respeito 
mútuos. Ambos devem ter 
em mente o impacto enor
me do orçamento federal 
na economia nacional, quer 

pelo sistema de tributação, 
quer pela quantidade de di
nheiro que o poder públi
co joga em circulação atra_ 
vés da realização das des
pesas públicas. 

D. Quanto aos outros ramos da administração pÚblica: 

1. Embora a administração or
çamentária e as técnicas de 
organização e métodos ve
nham sendo conduzidas pelo 
mesmo órgão no sistema 
administrativo norte-ame
ricano. acreditamos. entre
tanto. que essas atividades 
devem ser relacionadas en_ 
tre si e sob a supervisão di-

reta do Presidente. mas de_ 
vem elas constituir respon
sabilidade de dois órgãos 
distintos: um especializado 
em organização e métodos e 
o outro em administração fi_ 
nanceira, a fim de permitir 
melhor desempenho de suas 
ati vidades específicas. 
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2. Deve-se estudar um meio 
de abreviar o ciclo orça
mentário, pois que um or
çamento cujo ciclo de exis
tência dura mais de dois 
anos não atende às contin_ 
gências econômicas emer
gentes qt:e se vão acumu
lando no decorrer do res
pectivo ciclo. 

3. Os órgãos que lidam espe
cificamente com o orça
mento devem ficar isentos 
de injunções político-par
tidárias e devem realizar 
seus trabalhos em base es
sencialmente técnica. O 
pessoal que presta serviços 
a êsses órgãos deve ter um 
status funcional perma
nente. Como técnicos, no 
entanto, devem estar côns
cios de suas limitações e 
não tentar substituir os es_ 
tadistas que trazem para o 
govêrno os anseios. neces
sidades e pensamentos do 
povo, através do processo 
político, essência do regi
me democrático-represen
tativo. 

4. Uma administração de pes_ 
soal efetiva e dignamente 

conduzida, bem como um 
treinamento constante de 
to_os os que se dedicam 
ao serviço público como 
uma profissão, devem ser 
levados em conta, a fim de 
aperfeiçoar o moral não 
somente dos que lidam com 
a administração orçamen
tária, mas da administra
ção pública como um todo. 
O alevantam ante moral 
acarreta, sem dúvida, uma 
produção mais eficiente. 

5. Nos governos federativos, 
onde há, pelo menos, três 
níveis de govêrno, faz-se 
necessário um sistema de 
coordenação dos orçamen
tos de todos êstes níveis 
governamentais, de modo 
que se possa ter uma visão 
completa da intervenção 
estatal na economia da so
ciedade como um todo e se 
possa, dessa forma, melhor 
planejar a ação governa
mental para o bem-estar 
comum, sem, contudo, su
jeitar cada esfera gover_ 
namental a uma padroniza
ção rígida. 



112 CADERI\OS DE ADMINISTRAÇAO Pl'BLICA 

E. Quanto ao caso específico do Brasil: 

Além de atender às condições 
gerais acima estabelecidas, a 
administração pÚblica brasilei
ra deve levar em consideração 
as sugestões seguintes, relativas 
aos seus problemas específicos: 

1 . Parece-nos de -grande - uti
lidade a instituição de uma 
Comissão Conjunta do Se
nado e da Câmara, que fi
caria encarregada de tôdas 
as fases da administração 
financeira na parte que in
teressa ao Congresso Nacio
nal, especialmente aprova
ção do orçamento e tomada 
de contas dos exercícios. 

2. O Congresso brasileiro deve 
possuir um contrôle mais 
bem feito da autorização 
orçamentária, a fim de que 
nenhuma repartição públL 
ca ou paraestatal possa 
gastar dinheiro público sem 
a devida autorização do 
Congresso. Isso não está, 
absolutamente, em desa
côrdo com o grau de flexi
bilidade que se pretende 
atribuir ao Poder ExecutL 

vo, referido no item A, 
N.o 4. 

3. Conferências ou reuniões 
na fase de autorização do 
orçamento, se conduzidas 
com propriedade, podem 
ser de relevante ajuda ao 
Congresso brasileiro para o 
esclarecimento dos pedidos 
formulados na proposta 
orçamentária. O Congresso 
fica. assim. com maior pos
sibilidade de aprovar o or
çamento com um grau mui
to maior de certeza e obje
tividade 

4. O Congresso brasileiro deve 
permitir a reorganização do 
Poder Executivo para que 
êste possa, melhor assesso
rado, conduzir com maior 
eficiência e economia os 
negócios públicos. Nossa 
sugestão, nesse particular 
é a seguinte: 

4.1 Criação do Departamento 
de Coordenação e Contrôle 
das Finanças. diretamente 
subordinado ao Presidente 
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da República e encarregado 

de todo o processo da ad
ministração financeira. 

4 . 2 Reorganização do atual 
D. A. S. P., que ficaria, en
tão, encarregado de assesso

rar o Presidente em diver
sas outras atividades, tais 
como organização e méto
dos, administração de pes
soal, de edifícios, etc. 

4.3 O Presidente da República 
deve atribuir suficiente au_ 
toridade ao Departamento 
de Coordenação e Contrôle 
das Finanças e ao Departa
mento Administrativo do 
Serviço Público, nas suas 
tarefas específicas, a fim 
de que se obtenha constan
te e aprimorado resultado 
das administrações de meios 
e de fins, no serviço públi
co brasileiro. 
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APÊNDICES 



APt:NDICE I 

1. Principai~ leis e regulamentos relativos ao Burtdu do Orçamento. 

a) Lti d, Orçamer.lo , ContabIlidade. d, 1921 - Introduziu o orçamento nos Estado, 
Unidos da América do Norte e criou o B".,,,,, do Orçamento e o órgão·Gual 
de Contabilidade. 

b) úi d, ProClsso d, Conlabilidade , Orfam'n/o de 19)0 
muito significativos, as determinações da lei anterior. 

Reforçou, ~m .s~ctos 

c) L,i de Conlról, de EmpriJd! Go,·e",am",lúlf. de 1945 - Estendeu o contrôl. 
das funções orçamentárias do Bllrtau do Orçamento a tôdas as emprêsas gover· 
namentais. 

d) Lri dI Ap'QPria,ão Geral. de 1951 - Atribuiu ao Diretor do BN"aN do Orça· 
mento autoridade para a divisão O;lS arcapeiações e também autorizou o esubC'Ieci· 
menta de reservas orçamentárias. 

e) Tilulo X da úi de C!anili(a,ãn. de 1949 - Atribuiu ao Diretor do BNr'''" do 
Orçamento autorização para, em base sistemática, emitir e administrar regulamen
tações relativas à revisão penódica, pelas repartlçôes, de suas operações ou serviços. 

f) úi d, Rllalô,io! Feáera;" d, 194' - Investiu no Diretor do B"rUN do Orça· 
mento poderes de coordenação relativamente ao sistema de relatórios das repartiç~s 
federais e exigiu sua aprovação nos questionários e outras ltividades de coleta 
de informações propostos pelas repartiçôe.5 federais. 

11. Ordens executivas que complementam a autoridade legal do BIO"tau de Orçamento. 

a) Ordem E.\((llti,'a 1"9 9348, de 4 de outubro Je 1943 - Enc.tneguu O Burtdll 

de rever os planos e projetos para obras públicas. 

b) Ordem Exrcutit'a 1\·9 9094, df 10 de mdrço de 1942 - Autorizou o BUt'tdU a 

coordenar e aperfeiçoar as pesquisas no govêrno federal. 

() Ordem EXNkli,'" N9 100]'. áe '9 d, julho d, 1949 - Delegou poderes ao 
Diretor do Burt'dll do Orçamento para assistir os Departamentos e demais repar· 
tiçôes no e~tabelecimento de rl41nos e para rever suas o~rações e aperftiçoar a 

administração. 
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d) O,d,m Ex"uliM No 100H, d, 8 ti, fe.",i,o á, 1949 - Delegou responsabilidade 
ao Diretor do Bu,eau do Orçamento para coordenação das respostas dos Departa
rotntos lO! pedidos dt! informações estatIsticas aos organismos internacionais. 

<l O,átm Executiva No 10»3, áe 1 I áe junho d, 19~ I - Complementou as funções 
do Bureau, com respeito à coleta e utilização de informaçóes estatísticas pelas 
rep.rtiçóes federais, na base .Ia lei referida na allnea b do item I Mste apêndice_ 

l) O,dem EXICuIÍt'a No 10)79, á, 30 á, novembro de 19)4 - Determinou que o 
Diretor do Bureau do Orçamento tome a decisão final, nos apelos feitos pelas 
repartições, de qualquer determinação do Administrador dos Serviços Gerais com 
respeito ao estabelecimento de uma inter-repartição para conjugar ou siste
matizar o uso de velculos motorizados. ('12) 

(I~l) Pune/ion! aná Org"ffizalioff! of Ih, BllftdU of Ih, Blldg'l. (Washington, D. C.: 
Executive OUice of the President, Bureau of the Budget, July I, 19~5), p. r. 



APt:NDICE II 

As disrosiç(\tS constitucionais ~0bre o o!"çam~nto. no BUSll, foram fstJhelecidas n'Js 

artigo, 73 uJque 77 da Constituição prom<1lg,,:!a a 18 de ,etemblO de 1946. São as 

!~guintes: 

ART. 73 - O orçamento será uno, incorporando-se à receita, obrigatoriamente, tÓdu 

as rendas e suprimentos de fundos, e incluindo-se discriminadamente na despes! as dotações 
necessárias ao custeio de todos os serviços públicos. 

PARÁG. 10 - A lei de orçamento não conterá dispositivo estraoho à previsão da receita 

e à fixação da desre~a para. os sClviços anteriormente criados. Não se incluem nessa 

proibição: 

I - a autorização para a abt'ltura de cfédit')5 suple.mentares e ope:açces de crédito 
por antecipação da receita; 

II - • aplicação do saldo e o modo de coblir o deficit. 

PARÁG. 2 9 - O orçamento da despesa dividir-se-á em duas rartes; uma frxa que 

não poderá ser alterada senão em virtude de lei anterior; outra variável que obedecerá 

.a rigorosa especialização. 

ART. 74 - Se o orçamento não tiver sido enviado sanç:io até 30 de nGyembro, 

prorrogar-se·á rarJ. o exercício ~eguinte o que estiver em yi,e:o.r. 

ART. 75 - São vedados o estôrnu de verbas, a uJncessJ.\) de créditos ilimitJdos e a 

.1r.ertura, ~em autorização legislativa, de crédito especial. 

PARÁGIL\FO l"!'-"ICO - A ahertura de crédito extraordinário só será admitida por ne

cessidade urgente l'U imprevisLl, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade 

pública. 

ART. 76 - O Tribunal de Contas tem a sua sede na Capital d1 República e i"risdi(.i.o 

em todo o território nacional. 

PAP,ÁG. 19 - Os 1Iinistros do Tribunal de Contas serio nomeadr)s pelo Presidente 

da República, dtfOis de aprovada a tsculkl reIo Senado Federal, e terão (lS raesmos 

dneitas, garant:a'li, rrerr0g:1tiv.1S e ven ... únlntos dus juízes do Tnbt:.n:d Federal de Rec~rS05. 
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PARÁG. 29 - O Tribunal de Contas exercerá, no que lhe diz respeito, as atribuições 
constantes do art. 97, e terá quadro próprio para o seu pessoal. 

ART. 77 - Compete ao Tribunal de Contas: 
I - acompanhar e fiscalizar diretamente, ou por delegal."ões criadas em lei. a exe

cução do orçamento; 
II - julgar as contas dos responsáveis por dinheiros e outros bens públicos. e as dos 

administradores das entidades autárquicas; 
IH - julgar da legalidade dos contratos e das aposentadorias, reformas e pensões. 

PARÁG. 1 9 - Os contratos que, por qualquer modo, interessarem à receita ou a dcs~sa 
sÓ se reputarão perfeitos depois de registrados pelo Tribunal de Contas. A recusa do 
registro suspenderá a execução do contrato até que se pronuncie o Congresso Nacional. 

PARÁG. 29 - Será sujeito a registro no Tribunal de Contas, prévio GU posterior, con
forme a lei o estabelecer, qualquer ato de administração pública de que resulte obrigação 
de pagamento pelo Tesouro Nacional ou por conta dêste. 

PARÁG. 39 - Em qualquer caso, a recusa do registro por falta de saldo no crédito ou 
por imputação a crédito impróprio terá caráter proibitivo. Quando a recusa tiver outro 
fundamento, a despesa poderá efetuar·se após despacho do Presidente da República, registro 
sob reserva do Tribunll de Contas e recurso t'x-officio para o Congresso Nacional. 

PARÁG. 4 9 - O TrIbunal de Contas dará parecer prévio, no prazo de sessenta dias, 
~ôbre as contas que o Presidente da República deverá prestar anualmente ao Congresso 
Kacional. Se elas não lhe forem enviadas no prazo da lei, comunicará o fato ao Con~resso 
Nacional para os fins de direito, apresentando-lhe, num e noutro caso, minucioso reJat6Iio 
do exercício financeiro encerrado. 



APt:NDICE III 

Defini<,.ão de algumas expressões correntemente usadas na prática orçamenLíria ame
ticana e suas corrc$pondentes na terminologia brasileira. 

ALLOT,'IEST - Consiste na extensão de autoridade para empenhar des!'<'sas às unidades 
ou divisões dos Departamentos, geralmente numa ba5c mensal ou tri

mestral. (') - CO,'\'SIGNAÇJ.O. 

SL"B.1LLOT.\lEST - SUBCONSIGS,1Ç.iO 

APPROPRL1TIOS - Autorização anual feita pelo Congresso para que possam Ser realiza· 
dos os pagamentos pelo Tesouro pau fins específicos. (') - VERB.1. 

/Il.1NAGE.\IEST 1.11PROVE.\IEXT - Significa planejamento para o fim de mudança a 
ser efetuada. na organização, nas diretrius, nos 

métodos e na supervisão, afetando a mão-cle-obra, 
o equipamento e os materiais. a fim de eliminar 
desperdício e aumentar a produtividade e eficiência 
das operações. Para realizar estas coisas, os pro

gramas, as atividades e as rotinas devem ser re

vistas sistemàticamente e periõdicamente avaliadas 

a fim de determinar sua eficiência e a fim de me· 
dir o grau de economia alcançado. Eitas reviiôes 

e avaliaçõe3 devem descobrir pontos fucos onde 
exi!tam e devem dar como resultado a correção 
d~ mesmos. (') APERFEIÇOAMENTO DA AD· 
MINISTRAÇÃO uu TtCNlCAS DE ORG"'-"'IZA· 
çÃO E MHODOS. 

(1) Burkbead, op. [/1 .• p. 102. 

(2 ) Gfneral Reglll.llionJ 1\~? 84. 2nd. Dit:iJion, Budget-Trrdsury Regula/ion l\q I, In 

Federal Appropriation (\"ashington. D. C.: Office of the General Council, G. A. O., 

19~2). p. r. 
(3) Inttrdit i.rilJf!(ll InJt/he/ianJ, Tennessee Valley Authority. (Knoxville, Tenne§5ec: 

Office of lhe General Manager, 1950), p. 1. 
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OBLIG,1TIOX - Representa ordens de compra com contrato, salários e ,-.ncimentos ga· 

nh05. serviços contratuais prestados e transações similare:!ll. cujo pags.

mento deVA ser feito pelo administração. (') EMPEl'.'HO. 

(4) T\pCJ of Búc!gd ,1úthorilations. (\X'ashington, D. C.: Executive Offlce of the Pre· 

,;dmt. BUfeau af the Budget, '9'2), p. I. 
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ORGANOGRAMA IV 

Gabinete Executivo do Presidente dos Estados Unidos. 

The President 
(1) 

I 
Bureau of the The White House 

Bud,get Office 
(2) (3) 

I I I 
National Security Office of Defense Council of Economj( President' s Ad,-isory 

Council Mobilization Advisers ~ommittee on Go-

(4) (5) (6) 
vernment Organiza-

tion (7) 
-- ---

( I) Presidente da República. (2) Bu reau do Orçamento. (3) Secretaria da Casa Branca. 
(4) Conselho de Segurança Nacional. (5) Órgão de Mobilização para a Defesa. (6) Conselho 
de Economia. (7) Conselho de Assessoramento em Assuntos de Organização GO\ernamental. 
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FUNDAÇÃO 
, 

GETULIO VARGAS 
Entidade de caráter técnico-educativo. instituída em ~o de dezembro de 19-H. como peSSOl 
jurídica de direito privado, visando os problemas dJ organi7Jção fJcilmal do trabalho, e~pe
cialmente nos seus aspectos administrativo e 50I..i:1l, e a cuof\)fmidaJe de ~,eus métodos às 
condições do meio brasileiro, terá como objetivo: I -- prover à formação, à especializar.-ão e 
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