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REFLEXÕES INICIAIS
 DESPESA OBRIGATÓRIA x DISCRICIONÁRIA: Wildasky: a rigidez abre espaço para mudanças mais profundas

nas programações visando à maior eficiência alocativa. Despesas discricionárias sofrem cortes lineares

ineficientes.

 EXISTEM DESPESAS SUPER RÍGIDAS. Ex: Gastos sociais, Defesa, Segurança, Demais poderes 

 O TETO DE GASTOS É INEXEQUÍVEL. RGPS e inativos do setor público representam 58% e apresentam taxa de 

crescimento real relevante. Comprometem o teto de gastos do Poder Executivo Federal, promovendo 

ineficiência alocativa intergeracional.

 UMA NOVA REFORMA FISCAL É INEVITÁVEL. Três PECS em tramitação, mas a PEC 182/2019 é a mais 

estruturante

 É PRECISO REVERO GASTO PÚBLICO SISTEMATICAMENTE. A avaliação do gasto é um insumo da Revisão. 



RGPS E A RIGIDEZ



DESPESAS SUPER RÍGIDAS

Encerrado em 

2019



INFRAESTRUTURA COMPROMETIDA



DESPESAS SUPER RÍGIDAS



REFLEXÕES INICIAIS



TETO DE GASTOS É INEXEQUÍVEL 

MESMO COM GATILHOS ACIONADOS

Resposta do Ministério da Economia ao requerimento de informações 1031/2019, do senador José 

Serra, sobre as PECs fiscais (186, 187 e 188)



SPENDING REVIEW NA OCDE

 Processo institucionalizado e coordenado para REVISAR projetos e

programas existentes

 Abrange: gastos discricionários, obrigatórios, transferências

intergovernamentais voluntárias

 Revisão do cenário base de gastos para NECESSARIAMENTE mudar

níveis de financiamento dos programas

 Opções de economia é parte essencial: essa é a diferença em

relação a avaliações ordinárias de gastos. O foco é identificar

economia de recursos de maneira integrada com o processo

orçamentário

 Na maioria dos casos, as economias giram em torno de 2% a 3% de

economia persistente



SPENDING REVIEW NA OCDE

 Spending reviews serve para: (i) reduzir gastos públicos ou/e (ii)

aumentar espaço fiscal para priorizações.

 Priorização de gasto: alocar recursos limitados do governo para os

programas com maiores benefícios à sociedade (VALUE FOR

MONEY). DOCUMENTAR E MONITORAR OS GANHOS DE EFICIÊNCIA

 Poupança via: (i) ganho de eficiência ou (ii) economia de produto

(corte)

 Revisões podem ser globais (geralmente em processo de

consolidação fiscal) ou seletivas (lista específica)

 Abrange: gastos discricionários, obrigatórios e transferências

intergovernamentais voluntárias (condicionais, não gerais)
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 ENVOLVE CUSTOS (TEMPO, ENERGIA E DINHEIRO)

 4 OBSTÁCULOS

(i) desconsideração dos resultados das avaliações de políticas públicas

pelos tomadores de decisão

(ii) incompletude dos resultados das avaliações, que podem apresentar

visões tendenciosas

(iii) dificuldade na obtenção de informações junto aos órgãos executores

das políticas (assimetria de informações)

(iv) coordenação dos órgãos públicos envolvidos no processo de revisão
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 AÇÕES ESSENCIAS

(i) Patrocínio e liderança política

(ii) capacitação do profissionais envolvidos

(iii) participação da academia e de Instituições públicas independentes

(iv) método sistemático

(v) mecanismos de incentivos e sanções para o gestor

(vi) compatibilizar agenda legislativa x avaliações x processo

orçamentário
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 Experiência UK

Spending review de 2015: como o governo vai eliminar o déficit e

entregar segurança e oportunidades de trabalho para a sociedade nos

próximos 5 anos

 O documento apresenta a seguinte estrutura:

 Capítulo1: Situação econômica e fiscal do País e os gastos priorizados

 Capítulo 2: Explicação do ajuste por departamento, considerando os
limites de gastos

 Capítulo 3: O impacto fiscal plurianual das reformas com total
transparência e metodologia

Detalhe interessante: Há forte participação da IFI do Reino Unido (OBR)

ao longo de todo o processo
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ORÇAMENTO DOS ESTADOS UNIDOS 2021

(i) STOPPING WASTEFUL AND UNNECESSARY SPENDING

(ii) RESIZING THE BUREAUCRACY TO FIT THE CONSTITUTION

(iii) ELIMINATING DUPLICATIVE PROGRAMS

(iv) CATEGORIES OF WASTE REQUIRING ACTION

(v) ELIMINATING PROGRAMS WITH NO PROPER FEDERAL 
ROLE

(vi) STOPPING IMPROPER ENDOF-YEAR SPENDING 



SPENDING REVIEW NA OCDE

 ORÇAMENTO DOS ESTADOS UNIDOS 2021



SPENDING REVIEW NO BRASIL

 PEC 182 / 2019 apresentada pelo Senador José Serra

(i) Lei complementar disporá sobre planos de revisão periódica de gastos públicos,

vinculações e renúncias de receitas que nortearão a agenda legislativa

prioritária e servirão de base para decisões sobre o financiamento de programas e

projetos da administração pública a partir da repriorização de gastos e

identificação de ganhos de eficiência na execução de políticas públicas

(ii) Exclui o RGPS do teto de gastos, retroativamente à 2017, condicionando a exclusão

à aprovação do limite da dívida do art. 52 da CF/88

(iii) Fortalece o Conselho de Gestão Fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tribunais

de Contas passariam a estar submetidos às normas e entendimentos do Conselho

em trabalhos de fiscalização

(iv) Desconstitucionalização da regra de ouro para que o instituto seja utilizado para

priorizar os gastos com investimentos públicos
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 PLS 428 (2017) apresentado pelo Senador José Serra

(i) Institui Spending Review na Lei nº 4.320

(ii) Remetido anualmente ao Congresso Nacional (STATE OF UNION)

(iii) Quadro plurianual das despesas públicas por funções de governo

(iv) Identificação de opções de economia orçamentária: base para

decisões sobre o nível de financiamento de programas e projetos

existentes

(v) Avaliações de programas, vinculações orçamentárias, subsídios e

renúncias de receitas

(vi) Comitê de Revisão de Gastos assessorado pela IFI Brasil

(vii) Integrado com instrumentos básicos (PPA, LDO e LOA)
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 PRÓXIMOS PASSOS

(i) Buscar apoio do Governo Federal, especialmente do Ministério da

Economia, ao PLP 504 / 2018 (é a versão do PLS 428 / 2019 aprovado

no Senado)

(ii) Projeto está na lista de prioridades do Ministério da Economia

enviada ao Presidente Rodrigo Maia

(iii) Na prática, o governo vem obstruindo o progresso do PL na CTASP

(Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público)

(iv) Conectar as recentes Comissões de Avaliação do gasto criadas no

Poder Executivo Federal ao processo orçamentário (vii) Integrado

com instrumentos básicos (PPA, LDO e LOA)
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