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As mudanças propostas na constituição de 88 e a estabilidade econômica
começam a viabilizar a democratização do processo orçamentário, mas
ainda há longo caminho a percorrer de fbrmna a torná-lo um
instrumento eficiente de planejamento e controle da ação do Estado
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utênticas caixas
pretas. Assim po-
dem ser considera-
das as leis orça-
mentárias no Bra-
sil, nas diversas es-

feras de governo. Poucos docu-
mentos são tão importantes e, ao
mesmo tempo, tão pouco transpa-
rentes como os orçamentos públi-
cos. Mais do que mera contabili-
dade envolvendo receitas e des-
pesas, o orçamento expressa as
políticas desenvolvidas pelo Es-
tado, os interesses que nele pre-
dominam e os setores beneficia-
dos. Orçamento é, nesse sentido,
o espelho do Estado e, potencial-
mente, um instrumento poderoso
de controle da sociedade sobre o
governo.

Agora, com a estabilidade eco-
nômica, muita coisa pode mudar
com relação ao orçamento. A moe-
da estável é um fator positivo para
a recuperação do orçamento como
peça importante do planejamento,
pois torna mais fácil estabelecer
metas e prever recursos. Assim,
uma questão está colocada para
políticos e economistas: como deve
funcionar o processo orçamentá-
rio, no que diz respeito à elabora-
ção e à execução, em um cenário
sem inflação ou de inflação baixa?

A decisão de alocar recursos é
privilégio de quem detém, de fato,
poder político. Por isso, o orça-
mento é um documento de signifi-
cado nitidamente político. E o
"jogo" político não termina com a
aprovação das leis orçamentárias
pelos legislativos. Como elas são
apenas autorizativas, o "jogo"
prossegue na fase de execução
orçamentária, onde o controle do
processo de decisão está inteira-
mente nas mãos do Executivo.
A comparação entre gastos orça-
dos e executados não é apenas
difícil. E, muitas vezes, impossí-
vel. A falta de transparência da
execução orçamentária dificulta
o controle e acompanhamento pelo
Legislativo. Registros oficiais são
complicados e inconsistentes, ge-
rando dificuldade de análise até
mesmo por especialistas.

No Congresso Nacional, a Co-
missão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização,
que atende pelo nome de Comis-
são Mista do Orçamento, aparece
como a principal arena de nego-
ciações do Orçamento da União.
Reflexo de sua importância, che-
gou a ter 120 membros. Em deter-
minado momento, após a CPI que
investigou irregularidades na ela-
boração do Orçamento federal,
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tentou-se impedir o controle da
Comissão por grupos, estabele-
cendo-se regras para rodízio dos
integrantes. Mas a medida, que
tinha o inconveniente de dificul-
tar a formação de parlamentares
"especialistas" no tema orçamen-
tário, capazes de exercer efetiva
fiscalização sobre o Executivo,
acabou sendo abolida.

Entre os parlamentares, há um
movimento para editar nova lei
complementar para regulamen-
tar o processo orçamentário, em
substituição à Lei n° 4.320, de
1964, que rege a questão até hoje,
devido à falta de regulamentação
dos dispositivos constitucionais.
Por outro lado, as CPIs do Caso
PC e do Orçamento contribuíram
para revelar à sociedade profun-

•	•-•-	•	•

dos desvios na gestão dos recur-
sos públicos. Realidade que, por
si só, demonstra a necessidade de
transformações estruturais nos
procedimentos que envolvem a
questão orçamentária. Embora
haja diferenças entre os proces-
sos orçamentários da União, dos
Estados e dos municípios, na es-
sência o processo é semelhante.

As circunstâncias que cercam
a discussão e aprovação das leis
de orçamento comprometem os
resultados pretendidos com a re-
tomada de prerrogativas pelo
Parlamento, de ter voz ativa nas
questões orçamentárias. Na prá-
tica, os avanços ainda são tími-
dos. As leis de diretrizes orça-
mentárias e os planos plurianuais
ainda não se tornaram instru-

mentos efetivos de intervenção
do Poder Legislativo, no processo
de formulação de políticas pú-
blicas.

Hoje, pode-se dizer que, após
dois anos de estabilidade, o País
começa a ter algumas experiên-
cias de planejamento estratégico.
E alguns fatos mostram que o
papel do orçamento já começa a
mudar. Ao contrário do que acon-
teceu em anos anteriores, em que
a elaboração do Orçamento da
União chegou a atrasar por mui-
tos meses, a proposta de orça-
mento para 1997— que prevê uma
receita de R$ 177 bilhões (21,29%
do PIB) - foi enviada ao Congres-
so no último mês de agosto, em
tempo hábil para sua aprovação
até o final do ano.
Orçamentos democráticos -
Segundo os economistas, há duas
maneiras de se trabalhar o orça-
mento. A primeira, tradicional,
tem o foco voltado para o controle
financeiro. A ênfase está no con-
trole de gastos, e não no acompa-
nhamento de prqjetos e progra-
mas. A segunda, mais recente,
visa sobretudo responder às de-
mandas colocadas pela sociedade
e tem o foco direcionado para o
desenvolvimento de programas e
para maior eficiência na presta-
ção dos serviços públicos.

As práticas orçamentárias
modernas têm apresentado ino-
vações importantes no que diz
respeito à democratização da de-
finição de prioridades para
alocação dos recursos públicos. E
o caso dos orçamentos partici-
pativos, em nível de municípios, e
das audiências públicas regionais,
introduzidas no processo orça-
mentário estadual, de modo pio-
neiro no País, pela Assembléia de
Minas. Iniciativa que serviu de
inspiração para que, também em
nível federal, se percebesse a ne-
cessidade de modernizar a elabo-
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ração do orçamento. Em 1996,
pela primeira vez, foram realiza-
das reuniões regionais com o pro-
pósito de discutir prioridades or-
çamentárias da União. Foram cin-
co reuniões, uma das quais na
capital mineira. O que pode ser o
embrião de uma prática seme-
lhante à das audiências públicas
regionais, em âmbito nacional.

O orçamento participativo, que
surgiu como inovação no cenário
das finanças públicas no Brasil,
apesar de defendido e divulgado
pelas administrações petistas, não
é prática exclusiva do PT. Prova
disso são as experiências de Lajes
(SC) e Piracicaba (SP), ambas no
início da década de 80, sob a re-
gência de governos do PMDB.
Exemplos de experiências bem-
sucedidas de participação popu-
lar na elaboração de orçamentos
podem ser encontrados também
cm outros países, como são os
casos de Yokohama, no Japão, e
de Portland, nos EUA. Uma coisa
é certa: com a moeda estável fica
muito mais fácil, para a socieda-
de, acompanhar e participar do
processo orçamentário.

O deputado Miguel Martini
(PSDB), presidente da Comissão
de Fiscalização Financeira e Or-
çamentária da Assembléia de
Minas, é enfático ao defender a
participação da sociedade nas
definições dos orçamentos. "Não
dá mais para políticos e técnicos
ficarem tentando adivinhar o que
é melhor para a comunidade, para
o município, para a região ou para
o País", diz. Segundo ele, com o
amadurecimento da democracia,
propostas como orçamento
participativo e audiências públi-
cas tornaram-se uma "necessida-
de histórica".
Peça de planejamento - Eco-
nomistas e especialistas são unâ-
nimes em apontar a falta de pla-
nejamento como característica

marcante dos governos, em todas
as esferas. "Em nível nacional,
diz Fabrício Oliveira, doutor em
economia e professor de Econo-
mia do Setor Público da Unicamp,
há muito o planejamento deixou
de existir." Para ele, o último gran-
de programa federal foi o II PNB,
no governo Geisel. "Depois disso,
a política econômica se moveu com
base no dia-a-dia, com perspecti-
vas de curtíssimo prazo. Perde-
mos a perspectiva do planejamen-
to", observa.

A Constituição de 88 abriu pos-
sibilidades para a mudança desse
quadro. Os constituintes quise-
ram criar as bases para tornar o
Orçamento uma peça chave do
planejamento de governo e meca-
nismo viabilizador das políticas
públicas, além de instrumento
democrático de controle social
sobre as ações do Estado. Mas,
embora todos concordem que a
Carta de 88 tenha criado condi-
ções para o resgate da peça orça-
mentária como instrumento de
planejamento, há divergências na
avaliação de que este resgate já
esteja acontecendo, e em que me-
dida.

"Oito anos e vários governos
depois, orçamento continua a ser
peça de ficção, sem transparên-
cia. E a participação dos grupos
sociais é restritiva e seletiva",

analisa o deputado federal Sérgio
Miranda (PCdoB—MG), membro
da Comissão Mista do Orçamento
do Congresso Nacional. "E isso
não vai mudar enquanto o orça-
mento for apenas autorizativo",
insiste. "Antes, o orçamento era
tido apenas como previsão de gas-
tos. Agora, não. Ele é, de fato,
uma peça de planejamento", dis-
corda Marilena Chaves, chefe da
Assessoria de Análise Econômica
da Seplan, ressalvando que o pla-
nejamento não se resume ao orça-
mento. "Ele é a última peça do
planejamento, e, com o fim da
inflação, assume de modo
inquestionável esse papel", argu-
menta.

Fabrício Oliveira comunga do
ponto de vista de que o orçamen-
to, tanto em nível federal quanto
estadual, ainda está longe de ser
instrumento de planejamento e
controle do déficit público. "Isso
não acontece por três motivos.
Em primeiro lugar, porque o Le-
gislativo teria que estar melhor
preparado para explorar o poten-
cial da peça orçamentá-
ria. Depois, porque a crise fiscal
permanece, e com intensidade. E,
em terceiro lugar, porque ainda
não saímos do ambiente inflacio-
nário de subestímação e su-
perestimação das contas", expli-
ca. Com efeito, o Orçamento da

"Não dá mais
para políticos e
técnicos ficarem
tentando
adivinhar o que
é melhor para a
comunidade,
para uma região
ou para o País"
Deputado Miguel Martini
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"O Legislativo
brasileiro não
tem se mostrado
preparado nem
para influir nem
para fiscalizar a
implementação
do orçamento
pelo Executivo"
Fabrício Oliveira

União para 1995 foi elaborado
estipulando-se uma previsão de
inflação zero para aquele ano.
Apesar do sucesso do Plano Real,
este índice não correspondia nem
mesmo às expectativas mais oti-
mistas. Do mesmo modo, as pre-
visões de pagamento de juros re-
ais foram da ordem de 12% ao
ano, percentual incompatível com
a realidade do País.

Desequilíbrio fiscal - Fabrício
Oliveira considera que a solução
da crise fiscal é pré-requisito para
o orçamento assumir, de fato, o
papel de peça fundamental do pla-
nejamento. "Isso é condição indis-
pensável. Não é possível contro-
lar gastos e planejar com o Estado
em crise fiscal", sentencia.

Para ele, o desequilíbrio é tão
grande que não será resolvido
apenas com as reformas adminis-
trativa e tributária. Até mesmo
porque, no caso desta última, a
tendência é de redução da carga
tributária, como demonstram as
palavras de ordem que ecoam no
Congresso: redução do "custo Bra-
sil", fim dos impostos em cascata,
diminuição de custo de impor-
tações.

Os números justificam a pre-
ocupação dos congressistas com
a carga tributária: em 1995, ela
atingiu o recorde histórico de

31% do PIB. E soma-se a isso
uma estrutura oposta à dos pa-
íses desenvolvidos. Enquanto lá
o peso dos tributos deve-se prin-
cipalmente aos impostos dire-
tos (sobre renda e patrimônio),
aqui acontece o inverso: 80% da
arrecadação vem de impostos in-
diretos e contribuições sociais.
O que torna ainda mais difícil a
superação da crise fiscal,
enfatizada pelo professor da
Unicamp como condição para
tornar o orçamento peça chave
de planejamento.

A economista Marilena Cha-
ves prefere analisar a questão sob
outro ângulo. "Com a crise fiscal,
planejamento e orçamento tor-
nam-se ainda mais necessários",
diz, lembrando que a crise torna
os recursos escassos. "Planejar
com falta de dinheiro não é nada
fácil. O processo orçamentário fica
muito mais complexo no plano da
discussão. O planejador tem que,
a todo momento, optar entre um e
outro investimento", argumenta.
E arremata: "Fazer orçamento até
que é fácil; difícil é definir priori-
dades".

Estabilidade da moeda - Ape-
sar das divergências, há um con-
senso de que a estabilidade que o
Plano Real conseguiu dar à moe-
da acarretou grandes mudanças

no processo orçamentário. "An-
tes, a preocupação era com a des-
pesa, e não com a receita. Agora,
ocorre o inverso", explica Marilena
Chaves. "Sem inflação, a receita
tem que ser o alvo do Estado",
continua. Segundo a técnica da
Seplan, para quem trabalha com
planejamento o período atual é de
adaptação à nova realidade. "E
um momento difícil. Depois de
tanto tempo convivendo com in-
flação alta, mudar procedimen-
tos é como deixar um vício", com-
para.

Mas as dificuldades não se li-
mitam à elaboração do orçamen-
to. Elas encontram-se, principal-
mente, na sua execução. Antes, a
própria inflação fornecia a recei-
ta de que o governo necessitava.
As "janelas" - rubricas com dota-
ções simbólicas para certas obras
- eram usadas na perspectiva de
que a inflação ia resolver o proble-
ma. Bastava ter uma "janela", no
orçamento, para se viabilizar um
investimento, sem previsão de
recursos. "Hqje, a história é ou-
tra. Se quiser fazer uma obra,
tem que separar, previamente, os
recursos necessários. Agora, é a
vida como ela é", diz, taxativa, a
assessora da Seplan.

Na verdade, a estabilidade eco-
nômica tem, também, um lado
ruim para os governos. Com a
moeda estável, novas dificulda-
des aparecem, e o governo perde
um importante artifício para ma-
nejar as contas públicas. A infla-
ção era um instrumento para re-
dução dos gastos reais. Qualquer
atraso no pagamento de fornece-
dores ou na folha de salários sig-
nificava ganhos para os governos,
que não corrigiam as perdas gera-
das pelo atraso. Isso, sem falar
nos ganhos no mercado financei-
ro. "As políticas salariais, nesse
aspecto, durante o período infla-
cionário sempre foram instrumen-
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tos de ganhos para os governos",
analisa Fabrício Oliveira.

Descontinuidade administra-
tiva - Apesar da inflação sob con-
trole, ainda há uma série de pro-
blemas que comprometem a qua-
lidade do processo orçamentário
e a afirmação do orçamento en-
quanto peça decisiva de planeja-
mento. E o caso da mobilidade
das estruturas da administração
pública; da excessiva flexibilida-
de do Poder Executivo para pro-
por modificações nos processos
orçamentários ou para executar
apenas parte da programação; do
uso de medidas provisórias para
legislar sobre matéria orçamen-
tária; e da ineficácia dos planos
plurianuais como elementos
ordenadores das programações
dos governos.

A descontinuidade administra-
tiva, agravada pelas constantes
modificações na estrutura da
máquina pública, é um dos gran-
des problemas da administração
pública brasileira. E, pior, na
maioria das vezes as mudanças
não passam de maquiagens que
pouco, ou quase nada, acrescen-
tam para melhorar o desempe-
nho do governo. Não há sistema
de planejamento que possa funcio-
nar adequadamente em meio à
ciranda que cria, extingue e de-
pois recria ministérios, secreta-
rias e órgãos. A criação e extinção,
em Minas, no prazo de pouco mais
de um ano, da Secretaria de Esta-
do da Criança e do Adolescente é
exemplo dessa falta de estabili-
dade, o que deixa os cidadãos sem
conhecer as práticas e serviços
oferecidos pelos diversos órgãos.

Planos Plurianuais - Dentre
as várias modificações que a Cons-
tituição de 88 introduziu no cam-
po orçamentário, está a subordi-
nação da Lei do Orçamento Anual
(LOA) à Lei de Diretrizes Orça-

mentárias (LDO) e desta ao Pla-
no Plurianual (PPA). Elo de liga-
ção entre níveis diferentes de pla-
nejamento, a LDO foi a principal
inovação no que se refere ao pla-
nejamento da aplicação do dinhei-
ro público. Mas, passados vários
anos da promulgação da Consti-
tuição, os planos plu-rianuais, as
leis de diretrizes e as leis orça-
mentárias ainda carecem de lei
complementar, prevista no artigo
165 da Carta.

Concebidos para serem instru-
mentos de planejamento estraté-
gico de governo, os planos
plurianuais têm sido, via de re-
gra, ineficazes. Na forma atual,
não têm alcance prático. São inó-
cuos como delimitadores da ação
governamental porque são
enunciações de diretrizes genéri-
cas e abrangentes, que dão apa-
rência de densidade técnica aos
documentos e programas, mas
possibilitam dar cobertura a qual-
quer ação que se queira executar.

Flexibilidade do Executivo -
A excessiva flexibilidade do Exe-
cutivo para alterar os projetos
também compromete a importân-
cia do orçamento como documen-
to de planejamento. Um exemplo
marcante é o PPA do governo
Coilor. A proposta chegou à Co-
missão Mista do Orçamento em

"É um momento
difícil. Depois de
tanto tempo
convivendo com
a inflação alta,
mudar
procedimentos
é como deixar
um vício"
Marilena Chaves

outubro de 90, e em dois meses já
tinha sido aprovada. Mas, pouco
mais de um ano depois, em feve-
reiro de 92, foi enviado ao Con-
gresso Nacional um projeto de
revisão do PPA, aprovado, por
sua vez, no mês de junho seguin-
te. As mudanças não pararam por
aí. Em maio de 93, deu entrada na
CMO um novo projeto de revisão
do PPA; e, em agosto, mais outro.
Ambos foram engavetados.

Coisa semelhante costuma
ocorrer também com a lei orça-
mentária. Em 1994, em função de
quatro mensagens alterando o
projeto do orçamento federal, este
só foi aprovado em outubro, dez
meses após o início do ano fiscal.
Uma conseqüência lógica disso
foi o atraso na implementação
dos programas governamentais.

Os exemplos da liberdade com
que as peças orçamentárias são
manipuladas não param por aí.
O Executivo utiliza-se também
dos créditos adicionais e do con-
trole de caixa para modificar a
alocação de recursos estabelecida
na LOA, garantindo, assim, dota-
ções para os projetos da agenda
governamental. Os recursos para
créditos adicionais são oriundos
de excesso de arrecadação ou de
cancelamento de dotações. Du-
rante o regime de inflação alta,
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"O orçamento
continua a ser
peça de ficção,
sem
transparência, e
isso não vai
mudar enquanto
ele for apenas
autorizativo"
Sérgio Miranda

grande parte desses créditos ti-
rou recursos da correção da recei-
ta tributária pela Ufir, em defa-
sagem com a correção das despe-
sas, que eram baseadas em índi-
ces inflacionários - sempre su-
bestimados - previstos na LOA. E
o controle de caixa, com cro-
nograma de liberação de recur-
sos, desvaloriza ainda mais as
despesas.

E o que fazia o governo? E
simples. Diante da discrepância
entre a receita e a despesa previs-
tas, o Executivo solicitava novas
autorizações de despesa - que
nada mais são que os "créditos
adicionais" - para utilizar os re-
cursos arrecadados. E, quase sem-
pre, os excessos de arrecadação
foram usados livremente pelo
Executivo.

No caso da União, o funciona-
mento do controle de caixa tam-
bém não apresenta mistérios.
A arrecadação da receita fiscal e
das contribuições sociais é cen-
tralizada pelo Tesouro, que de-
termina a periodicidade da libe-
ração dos recursos. Durante o in-
tervalo das liberações, os recur-
sos são aplicados pelo Banco Cen-
tral em uma conta remunerada.
O produto dessa remuneração é
nova fonte de recursos, conhecida
pela rubrica "Remuneração das

Disponibilidades do Tesouro",
utilizada nas transações finan-
ceiras do governo.

O Executivo tem ainda, como
instrumentos de pressão e barga-
nha com os parlamentares, o po-
der de veto e cortes na lei orça-
mentária. Além disso, o controle
do Executivo sobre o Orçamento
da União revela-se, também, no
poder do uso de Medidas Provisó-
rias em questões orçamentárias e
nas estratégias de desvinculação
de receita, como foi o caso do Fun-
do Social de Emergência, no final
de 1993, que permitiu ao Executi-
vo maior flexibilidade e liberdade
na alocação de recursos públicos,
como foi fartamente noticiado pela
imprensa de todo o País.

Legislativo mais forte - Histo-
ricamente, os parlamentos surgi-
ram como forma de ampliar o con-
trole dos orçamentos públicos.
Talvez por isso os conflitos entre
poderes, devido a questões orça-
mentárias, não sejam raros em
outros países. Exemplo marcante
disso foi a crise que, no início do
ano, suspendeu a elaboração do
orçamento nacional nos Estados
Unidos. No Brasil, esse tipo de
confronto não é comum.

Em artigo nesta revista, Paulo
Eduardo Rocha, assessor do Ins-
tituto de Estudos Socioeconômicos

(Inesc), diz que os parlamentos,
assim como a sociedade organiza-
da, ainda não têm consciência da
importância do orçamento como
viabilizador de políticas governa-
mentais. Opinião compartilhada
por Fabrício Oliveira, para quem
a estabilidade econômica, ao tor-
nar o orçamento mais próximo da
realidade, contribuiu para eviden-
ciar o despreparo dos legislativos
no trabalho com a peça orçamen-
tária. "O Legislativo brasileiro não
tem-se mostrado preparado nem
para influir decisivamente na ela-
boração do orçamento, nem,
tampouco, para fiscalizar a sua
implementação pelo Executivo",
analisa.

O despreparo pode ser, ao me-
nos em parte, explicado por moti-
vos históricos. Durante o regime
militar, o Congresso perdeu po-
der de influenciar na elaboração
do Orçamento da União. Não dis-
cutia, só podia aprovar ou rejeitar
a proposta apresentada pelo Exe-
cutivo. Foram décadas sem que o
orçamento despertasse qualquer
interesse, não só nos demais po-
deres, mas também na sociedade
organizada como um todo. O que
valia era a vontade soberana do
Executivo.

Mas, se por um lado é verdade
que os governos autoritários sem-
pre marginalizaram o Legislativo
nas decisões orçamentárias, iso-
lando o Congresso e as assem-
bléias do debate, por outro lado é
preciso reconhecer que o processo
de democratização ainda não foi
capaz de dar ao Legislativo a
maioridade que a Constituição
formalmente lhe reconhece e des-
tina. Agora, os parlamentares
podem fazer modificações impor-
tantes na lei orçamentária, inclu-
sive emendas que criem despesa,
desde que apontadas as fontes de
recursos para pagá-las.

Em palestra no Fórum Técnico
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"Orçamento e Políticas Públicas",
promovido pela Assembléia de
Minas no primeiro semestre de
1996, Eber Zoehler, assessor da
Comissão Mista de Orçamento do
Congresso Nacional, chamou a
atenção para a necessidade de se
aprofundar o conhecimento do
modelo orçamentário proposto
pela Constituição. "Sendo a infla-
ção pequena, o orçamento estabe-
lece, de forma praticamente defi-
nitiva, a destinação dos recursos
no exercício financeiro, cujo risco
de ser alterada em virtude de
excessos de arrecadação é apenas
residual", disse Zoehler, ao justi-
ficar a afirmação de que a queda
da inflação valoriza a intervenção
do Poder Legislativo.
Capacitação técnica - Para
essa valorização, um dos aspectos
a ser considerado é a análise, sob
o ponto de vista técnico, da pro-
posta de lei orçamentária. E pre-
ciso melhorar a capacidade técni-
ca dos parlamentos e dos parla-
mentares na análise dos projetos
orçamentários enviados pelo Exe-
cutivo; além de criar mecanismos
efetivos de controle e fiscalização
da execução orçamentária. "Isso é
fator fundamental para a consoli-
dação democrática", concorda
Fabrício Oliveira.

Alguns números evidenciam
essa realidade. Enquanto nos
EUA o Congresso tem 400 as-
sessores exclusivamente para
trabalhar com o orçamento, e o
Executivo conta com 200 técni-
cos, aqui o Executivo federal tem
200 técnicos na assessoria dire-
ta do Orçamento, e o Congresso
apenas 32 - 21 na Câmara e 11
no Senado. E, sem profissionais
especiali-zados, capazes de as-
sessorar os parlamentares com
informações técnicas precisas, o
Legislativo assume um papel de
retém na discussão da matéria
orçamentária, prevalecendo o

velho argumento de que a pro-
posta oriunda do Executivo é a
única "técnica", e que a técnica
deve prevalecer sobre a política.
A supremacia do Executivo no
processo é tamanha que até
mesmo a imprensa costuma dar
tratamento jocoso às emendas
apresentadas por parlamenta-
res, como se as mesmas "atrapa-
lhassem" a proposta elaborada
pelos técnicos. Esta, sim, "fruto
de criteriosos estudos". E o que
Paulo Eduardo Rocha, em seu
artigo, chama de "autoritarismo
tecnocrático".

Outra dificuldade enfrentada
pelo Parlamento deve-se ao gran-
de número de pedidos de créditos
adicionais. Encaminhados de for-
ma fragmentada, eles dificultam
uma visão global sobre a alocação
dos recursos provenientes do ex-
cesso de arrecadação. Além disso,
no exame dos pedidos a atenção
dos parlamentares também não é
a mesma de quando votam a lei
orçamentária.
Caráter autorizativo - Em ou-
tro artigo publicado nesta revis-
ta, o professor Luiz Aureliano
Gama de Andrade, do Departa-
mento de Ciência Política da
UFMG, defende a necessidade de
o Legislativo se preparar para,
além de atuar na elaboração,
acompanhar e avaliar as políticas
públicas. O próprio relatório final
da CPI do Orçamento apontou
uma série de medidas nesse sen-
tido. Dentre elas, a necessidade
de se ampliar as estruturas dos
órgãos técnicos de Orçamento no
Congresso Nacional, garantindo-
lhes acesso irrestrito ao Sistema
Integrado de Administração Fi-
nanceira (Siafi) e demais bases de
dados da administração pública
federal.

A divisão de competências pre-
vista constitucionalmente é in-
compatível com o grau de autono-

mia do Executivo para implemen-
tar, ou não, a programação apro-
vada pelo Parlamento. Sem con-
tar que a própria legislação prevê
que o Executivo pode remanejar,
sem autorização do Legislativo,
até 20% do orçamento. "Em tem-
pos de inflação baixa, isso é mui-
to", critica o deputado Sérgio
Miranda.

Nem mesmo a existência dos
tribunais de Contas ajuda a limi-
tar a liberdade de ação do Execu-
tivo. Enquanto em alguns países,
como a Alemanha, o Tribunal de
Contas tem participação formal
na elaboração orçamentária, dan-
do maior efetividade ao orçamen-
to como instrumento de controle
da gestão financeira do Estado,
no Brasil os Tribunais de Contas
têm se revelado ineficientes em
sua missão de fiscalização.

A verdade é que, diante do ca-
ráter "autorizativo" do orçamen-
to, a lei acaba sendo tratada como
"coisa para inglês ver", e o Legis-
lativo acaba sendo mero ator co-
adjuvante na decisão sobre
alocação de recursos. E o Executi-
vo ainda goza de liberdade para
retaliar parlamentares não-ali-
nhados pelo contingenciamento
das dotações do interesse deles.
Como o orçamento é peça
autorizativa, o poder decisório que
deveria ser do Parlamento acaba
transferido para a tecnoburo-
cracia estatal.

Mas isso pode mudar. A cada
dia que passa crescem, no Con-
gresso Nacional, as pressões para
alterar o caráter do orçamento,
tornando obrigatória a execução
de projetos prioritários, sob pena
de enquadrar, por crime de res-
ponsabilidade, da autoridade res-
ponsável pela destinação dos re-
cursos públicos para fins diferen-
tes daqueles previstos nas leis
orçamentárias aprovadas pelo
Poder Legislativo.
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