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CONFERÊNCIA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO KEMIL KUMAIRA) -Nos
sã primeira conferencista de hoje é	a ilustre
Prof Mizabel de Abreu Machado Derzi, Professo
rã Adjunta na Faculdade de Direito da Universida
de Federal de Minas Gerais, com Mestrado em Filo
sofia pela Faculdade de Filosofia da Universida-
de Federal de Minas Gerais e Doutorado em Direi-
to pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Com a palavra, a Prof. Mizabel de Abreu Ma

chado Derzi, que disporá de 30 minutos para sua
exposição.

A PROF MIZABEL DE ABREU MACHADO DERZI - Ilus-
tre Presidente Deputado Kemil Kumaira;	ilustre
Prof. Celso Cordeiro Machado, conferencista des-
ta manhã; ilustres debatedores; integrantes da
Mesa; colegas; autoridades presentes e partici-
pantes deste Simpósio "A Nova Constituição Fede-
ral e o Processo Constituinte Mineiro".
É para mim um prazer estar aqui e tecer algu-

mas considerações - na verdade superficiais e rã
pidas, dentro do prazo de trinta minutos, que me
foi concedido - sobre as Diretrizes Orçamentá-
rias no Estado.
Caberá ao Prof. Celso Cordeiro Machado tecer

considerações sobre as diretrizes dentro do Sis-
tema Tributário no Estado-Membro.
Com relação à matéria financeira e orçanntária,

é importantíssimo compreendermos a Nova Consti-
tuição Federal com relação a seus princípios fun
damentais, básicos e prioritários,que, necessa-
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riamente, vão trazer reflexos no perfil do Direi
to Financeiro-Orçamentário no âmbito do Estado-
Membro.

O artigo 19 da Constituição Federal estabelece
que a forma de Estado Federal e a forma de Gover
no Republicano, ambas constituem um Esta-
do Democrático de Direito. Tanto a Federação bra-
sileira como a República formam aquilo que a Cons-
tituição denomina de Estado Democrático de Direi
to,e cumpre a nós indagarmos, à luz desses arti-
gos inaugurais da Constituição, o que significa
"Estado Democrático de Direito" e quais os refle
xos que esse principio fundamental traz no capi-
tulo do sistema tributário e dos orçamentos, no
âmbito do Estado. A idéia de democracia é uma
idéia básica à forma republicana, mas sobre a ex
tensão e sentido dessa expressão, não há consen-
so entre os doutrinadores e críticos. Para	al-
guns teóricos do Estado, democracia, em acepção
restrita, designa apenas a forma pela qual são
escolhidos os governantes. Para outros, entretan
to, democracia tem sentido mais amplo, alcança a
estrutura do poder e as relações entre os pode-
res. Assim, Burdeau e Pontes de Miranda entendem
por democracia forma de governo. Outros alargam
a expressão para abranger o sistema político: vã
lores e objetivos consagrados no texto constitu-
cional. - Além daqueles que usam a expressão demo-
cracia para designar as relações pessoais, uma
forma especial nas relações pessoais, familiares
e sociais. Assim o importante é destacarmos que,
apesar de todas essas diferenças, há uma adoção
básica e clássica de democracia que advém da pró
pria origem etimológica da palavra. Como sabe-
mos, democracia vem de "demos", que significa p0
vo, e "cratos", que significa governo, autorida-
de. Democracia, portanto, nessa concepção clássi
ca, passou a ser a forma de governo pela qual o
povo, que é o detentor primário e originário do
poder. se auto-ordena, autodetermina a ordem
jurídica, quer direta ou indiretamente, através
de representantes eleitos a titulo provisório e
revogável. Ènfim, por democracia se entende a
forma pela qual a ordem jurídica é posta através

da co-deliberação e co-decisão da maioria politi
ca. Na verdade, a lei que é a resultante desta
co-decisão e co-deliberação da maioria é conside
rada manifestação de poder por excelência. Vale
dizer, as demais funções do poder são ditas exe-
cutivas, quer a administrativa, quer a judicial,
porque, além de se sujeitarem aos princípios cons
titucionais fundamentais, essas funções estão su
jeitas aos condicionamentos e limites da própria
lei. Portanto, a função por execeléncia políti-
ca, a manifestação suprema do poder está exata-
mente na elaboração das leis que ordenam e que
auto-ordenam a ordem jurídica. Nessa concepção,
o principio da legalidade formal assume classica
mente uma importância primordial e básica. Não
obstante, essa é uma concepção formal de dernocra
cia que alguns separam nitidamente de uma concej
ção material. Por exemplo, Pontes de Miranda en-
tende que nesse contexto, democracia é apenas for
ma, é apenas continente. Diz ele: não se pode exi
gir que num regime democrático haja liberdade e
igualdade. Diz Pontes de Miranda que não se pode
pedir maçãs a castanheiros, nem mel a potes de
água, mel que não se colocou dentro deles, por-
que democracia é apenas esta forma a que nós nos
referimos, apenas a lei, não importa aquilo que
a lei contenha. É uma concepção clássica e mera-
mente formal de democracia. A esta concepção cor
responde aquela idéia de orçamento do Estado co-
mo ato contendo a prévia aprovação pelo Poder Le
gislativo das receitas e despesas públicas por
um determinado período. É a concepção clássica
repetida e tantas vezes republicada, de	Renê
Stourm.
E essa concepção não dá idéia da riqueza de as

pectos (políticos, econômicos, sociais) e das
atribuições e funções relativas ao Orçamento Pú-
blico, modernamente.

É uma concepção que alinha a idéia de orçamen-
to à idéia de controle político de um Poder Le-
gislativo sobre os atos financeiros do Poder Exe
cutivo. Mas a essa concepção, meramente formal,
se acrescentou, com o tempo, uma outra idéia, uma
outra noção, vale dizer, começou-se -a questionar
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a noção de vontade da maioria, que, como sabemos,
pode ser em muitas circunstâncias apenas uma
elite, em termos quantitativos da população. Es-
sa idéia formal dada como democracia pôde convi-
ver entre nós, desde a Grécia antiga, com a es-
cravidão, e desde o Século XX, com o alijamento,
do processo de decisão, da maioria da população.
Por exemplo, desse processo, durante muitos anos,
foram alijados mulheres, analfabetos e miserá-
veis. Passou-se então a questionar o conceito de
democracia formal, para se garantir nesse contex
to a sobrevivência da minoria política, minoria
não no sentido quantitativo da população, mas co
mo influência nas decisões políticas. Por isso
que, nas democracias modernas, se consagrou o
pluripartidarismo, se consagraram medidas de de-
fesa de minorias políticas frente à decisão da
maioria. Isso tem reflexos no direito orçamentá-
rio e no tributário? Sim. Na Constituição em vi-
gor existem princípios básicos e fundamentais
que consagram a universalidade da lei orçamentá-
ria e da tributação e o princípio fundamental da
igualdade, quer da tributação, quer da lei orça-
mentária, por via dos quais se predica a aboli-
ção de privilégios que, quer pela via orçamentá-
ria ou pela via tributária, se atribuem a grupos
econômicos ou grupos políticos influentes. Assim
é que uma tributação menos gravosa pode conceder
privilégios a parte da população que detém o con
trole político. A Constituição em vigor veda a
concessão de privilégios injustificados. E	há
um dispositivo expresso no texto constitucional,
artigo 165 da Nova Constituição, parágrafo 69,
que estabelece que o Projeto de Lei Orçamentária
será acompanhado de demonstrativo regionalizado
do efeito sobre as receitas de despesas decorren
tes de isenção, remissões, subsídios e	benefí-
cios de natureza financeira, tributária e credi-
tícia. Significa que essas concessões de benefí-
cios fiscais ou a entrega de recursos estatais,
ou renúncias a receitas, beneficiando especial-
mente certos grupos ou certas regiões, como uma
política de subsídios ou subvençõe, deve essa p0
lítica ser constantemente revista porque ela con
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figura privilégio,e o privilégio só se compreen-
de quando ele não tem cunho pessoal, quando não
se destina a beneficiar pessoalmente grupos ou
pessoas, mas quando, a rigor, em nome do interes
se coletivo, possa reverter necessariamente a fa
vor da comunidade social. Então esses princípios
básicos de abolição de privilégios são na verda-
de defesa, da minoria, contra a vontade da maio-
ria política, a qual pode ser um grupo minoritá-
rio da população mas que detém a influência e as
decisões políticas. E uma terceira definição de
democracia é corrente no mundo moderno em todas
as Constituições atuais. É aquela que usa a demo
cracia como técnica de redução das grandes desi
gualdades sociais e materiais. Já se observou que,
neste conceito de democracia como co-decisão e
co-deliberação da maioria, as pessoas não podem
co-decidir e co-deliberar, a não ser aqueles que
sejam livres no sentido fisicà do termo e no
sentido espiritual. Vale dizer, que têm liberda-
de de pensamento e que possam expressar livremen
te esse seu pensamento. Ademais, as pessoas so-
mente se assentam à mesma mesa para co-deliberar
ou co-decidir quando se sentem iguais, quando
não se consideram, entre si, inferiores nem supe
riores.

Basicamente, por detrás do conceito de democra
cia, há princípios fundamentais e elementares
de liberdade e igualdade. A partir do século XX,
esses conceitos são concebidos de forma concre-
ta e não de forma abstrata e individual como
acontecia no século XVIII. O Direito Tributário
e Orçamentário, como expressão dessa concepção
de Estado Democrático de Direito, passam a ser
instrumentos de política social e econômica.	O
Estado Democrático de Direito está, na Consti-
tuição Federal, profundamente comprometido com o
desenvolvimento, com a erradicação da pobreza e
das grandes desigualdades sócio-econômicas, en-
fim, com a construção, segundo a Constituição, em
seu artigo 39, de uma sociedade justa, livre e
igualitária. Que reflexos isso tem dentro do Di-
reito Orçamentário ou do Direito Tributário? Ora,
há princípios específicos na Constituição que re
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comendam que os instrumentos orçamentários, as
leis orçamentárias de diretrizes não fiquem mdi
ferentes ou neutras ao fenômeno da democracia co
mo técnica de redução das qrandes desigualdades
sociais. Aquela regra clássica de Edimburgo, se-
gundo a qual o Direito Tributário e Financeiro
deveriam ser absolutamente indiferentes às rela
ções de proporções entre pobres e ricos, não de-
vendo o Estado intervir nessa relação, foi abso-
lutamente abandonada no Estado moderno alemão,
ortugués, italiano e brasileiro. O artigo 165,
§ 79,da Seção II da Constituição Federal, rela-
tivo aos orçamentos, estabelece que os orçamen-
tos fiscais da União e o orçamento de investimen
to das empresas estatais serão compatibilizados com
o plano, por igual, e terão, entre suas funções,
reduzir desigualdades inter-regionais, segundo
critérios populacionais. Então, observa-se que o
orçamento, hoje, liga-se a uma concepção de desen-
volvimento, de planejamento econômico e vai ne-
cessariamente funcionar com vistas à construção
de uma sociedade justa, e à redução das grandes
desigualdades sócio-econômicas, quer entre re-
giões, quer entre pessoas , quer de cunho social
ou econômico. É o que estabelece o texto consti
tucional no seu artigo 39, mas fazendo com que
esses dispositivos tenham reflexos específicos n
parte do orçamento, na parte dos tributos. Assim,
concluindo com relação à idéia de estado democrá
tico de direito, podemos dizer que a Constitui-
çao não consagra uma noção de democracia meramen
te formal. Ao lado da fórmula, que é a lei, a
Constituição Federal estabelece metas,objetivos,
princípios fundamentais, enfim, ela já dota es-
sa forma de algum conteúdo fundamental e mínimo.
Enfim, a democracia é o estado democrático de di
reito que realiza a justiça, a liberdade e a so-
lidariedade através das leis. É o que estabelece
a Constituição em vigor.
Colocamos, dentro da democracia, a forma como

algo importantíssimo, o controle do Poder Legis-
lativo sobre os atos financeiros do Poder Execu -
tivo como a maior forma de manifestação políti-
ca. Portanto vemos que, no estado democrático de

direito, há princípios fundamentais, princípios
de forma. Houve necessariamente um reforço do
princípio da legalidade, reforço do controle do
Poder Legislativo sobre o Poder Executivo. E quan-
to ao conteúdo das leis orçamentárias e dos do-
cumentos afins, também há, ao lado da forma e
além dela, compromissos assumidos,na Constitui-
ção Federal, com o planejamento e desenvolvimento,
a erradicação das grandes desigualdades sócio-
econômicas regionais e sociais.
No que tange ao reforço da legalidade, a ini-

ciativa da lei dos planos plurianuais, quer di-
zer, planejamento das metas e prioridades da ad-
ministração a médio e longo prazos, continua sen-
do privativa do Poder Executivo, assim como as
metas e prioridades a curto prazo são fixadas na
lei de diretrizes orçamentárias, cuja iniciati-
va também continua sendo privativa do Poder Exe-
cutivo. E finalmente a iniciativa da lei orçamen
tária anual, que torna exeqüíveis as rrtas e prio-
ridades fixadas nos outros documentos que acabei
de referir, que são mais amplos e genéricos, tam-
bém é privativa do Poder Executivo. Não obstan-
te, a Constituição Federal criou na verdade	um
mecanismo, através do qual o Poder Legislativo
controla mais de perto a iniciativa, porque atra-
vés da lei de diretrizes orçamentárias, de ante-
mão e previamente, o Poder Legislativo vai fixar
metas à própria elaboração da lei orçamentária
subseqüente. Ano a ano o Poder Legislativo fixa-
rá metas à administração para o ano subseqüente
e traçará normas à elaboração da próxima lei or-
çamentária. Embora o Poder Executivo seja o au-
tor do Projeto de Lei Orçamentária, através de
diretrizes previamente fixadas a curto prazo pa-
ra a elaboração da lei orçamentária, o Poder Le-
gislativo é chamado de forma indireta, de forma
mais ampla a preordenar e limitar a elaboração
da lei orçamentária anual a ser feita pelo pró-
prio Poder Executivo.

Da mesma forma, hoje a Constituição Federal - e
isto terá reflexo na Constituição Estadual-auto
riza o poder de emendas do Poder Legislativo. E
se poder que existia na Constituição de 1946
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que foi paulatinamente reduzido, até se extin-
guir totalmente, é de novo recuperado na Consti
tuição de 1988. E na parte exatamente relativa
àquilo que chamamos democracia, em sua ultima no
gão, na parte relativa à questão de investimen-
tos. Se perguntarmos a favor de que grupos, a fa
vor de que setores fundamentalmente são feitas as
despesas do Estado, vamos chamar o Poder Legisla
tivo efetivamente a se tornar cúmplice dessa res
posta e dessa decisão. Através do seu poder de
emendas, o Poder Legislativo não mais vai poder
lavar as mãos, relativamente ao plano de gover-
no, porque o Poder Legislativo não se vai limi-
tar mais a aprovar ou rejeitar a lei orçamentá-
ria, "i.n totum", que tenha sido elaborada pelo
Executivo. Assim é que os compromissos com o pla
nejamento, desenvolvimento e erradicação das gran
des desigualdades sócio-econômicas regionais e
sociais são um campo de atuação comum, feitos os
condicionamentos e limites constitucionais, ao
Poder Executivo e Legislativo Estadual. Nessa ma
téria a Constituição do Estado pode pensar em só
luções especificas para fundos próprios ou recur
sos com que dote regiões metropolitanas ou ou-
tras formas de administração que o Estado-membro
queira criar.
Observados os princípios constitucionais, há

um espaço não muito grande, um espaço pequeno à
criatividade estadual. Isso porque sabemos que,
em matéria de Direito Financeiro e Orçamentário,
a Constituição Federal permite o uso e o exercí-
cio da autonomia do Estado-Membro, que é funda-
mental à própria sobrevivência da fórmula fede-
ral de Estado, mas em caráter suplementar. Vale
dizer, as normas gerais federais legislam sobre
a matéria prioritariamente, modificando as legis
lações ou leis estaduais.
De modo que o poder de legislar sobre a maté-

ria dentro do âmbito estadual, como disse a Cons
tituiçao, e complementar ou suplementar, apenas
suprindo os espaços e os vazios da Constituição
Federal e das normas gerais de direito financei-
ro nessa matéria.

É claro que a observância dos princípios cons-

titucionais fundamentais que acabamos de lem-
brar, inclusive dos direitos e garantias indivi
duais, condicionam e limitam a autonomia do Esta
do-Membro. Mas isso não impede que o Estado-Mem-
bro, ao invés de restringir o que é assegurado no
texto constitucional, ampliasse essas garantias
de direitos individuais.
Vamos citar o exemplo vivenciado pelo Estado

de Minas Gerais.
A Constituição Federal não consagra, desde a

Emenda n9 1 de 1969, o princípio da autorização or
çamentária em matéria de receita tributária. Va
le dizer, a Constituição Federal apenas	exiqe,
para cobrança de tributos, que a lei, que insti-
tui ou majora o tributo, entre em vigor ou seja
publicada antes do início do exercício financei-
ro de cobrança, desarticulando a receita tributá
ria, quanto à sua eficácia, da lei orçamentária.
Ora, a Constituição de 1946 consagrava um prin

cipio muito forte de garantia dos direitos do
contribuinte, que era o princípio da autorização
orçamentária. Para a cobrança de tributo, não bas
tava que uma lei específica, própria, estranha a
lei orçamentária, instituísse o tributo. Era ne-
cessário ainda, todo ano, que a lei orçamentária
autorizasse a arrecadação dos tributos já regula
dos em lei tributária própria.

Esse principio da autorização orçamentária é,
portanto, reforçador das garantias do contribuin
te. Esse princípio foi mantido na Constituição
rineira, em seu artigo 10, o qual foi considera-
do perfeitamente constitucional pelo Supremo Tri
bunal Federal, porque a Constituição Estadual não
pode restringir, amesquinhar a Federação, a Repú
blica, nos direitos e garantias individuais, mas
pode reforçá-los e dilatá-los.

O princípio da autorização orçamentária, exem-
plificando, tem como objetivo impedir as surpre-
sas e improvisações tributárias de final de ano.
Então, ao apagar das luzes do mês de dezembro,
quando, já aprovada a lei orçamentária, em geral
se consagra uma majoração de tributos, uma modi-
ficação das leis tributárias para vigorar em ja-
neiro subseqüente.
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Ora, se vigorasse o principio da autorização
orçamentária, essa cobrança só poderia ser feita
se a lei tributária anteriormente aprovada esti-
vesse incluída na lei orçamentária. É um princi-
pio reforçador e de garantia dos direitos indi-
viduais ou do estatuto do contribuinte.

Enfim, não há uma criatividadeampla para o Es
tado-Membro, porque, é claro, há princípios fun-
damentais constitucionais que a limitam, em ra-
zão da regulação meramente suplementar ou comple
mentar, do Estado, em matéria financeira e orçamen
târia.
Com relação ao controle e à fiscalização finan

ceira e orçamentária, temos a dizer que a Consti
tuição, embora tivesse reforçado fundamentalmen-
te a República e o Poder Legislativo, o controle
e a fiscalização financeira e orçamentária, aca-
bou por limitar ou reduzir a autonomia e a cria-
tividade do Estado-Membro nessa parte. A Consti
tuição anterior apenas obrigava os Estados a man
ter um controle fiscalizador orçamentário e con-
tábil na execução da lei orçamentária.
O controle era obrigatório, a prestação de con

tas era obrigatória no âmbito estadual e munici-
pal. Não obstante, os órgãos auxiliares,especial
mente externos ao controle, eram de livre esco-
lha do Estado-Membro.
A Constituição Federal anterior não obrigava à

criação do Tribunal de Contas. O Estado - Membro
poderia optar por um outro mecanismo de contro-
le, por exemplo, à moda inglesa ou norte-america
na, de um auditor-geral de finanças, sem se pau-
tar no modelo federal que se inspirou na forma
jurisdicional francesa dos Tribunais de Contas.
Não obstante, a nova Constituição, no artigo

75, parágrafo único, já menciona os Tribunais de
Contas do Estado, coisa que a Constituição Fede-
ral anterior não fazia ou fazia de forma alterna
tiva. A Constituição atual, no seu artigo 75, diz
que as normas estabelecidas relativamente ao con
trole e à fiscalização das contas e execução or
çamentaria aplicam-se, no que couber, aos Tribu
nais de Contas do Estado e do Distrito Federal,
mais, a Constituição avança na composição e	na

formação desses tribunais, dispondo que serão in
tegrados por sete conselheiros. Foi, sem dúvida,
uma limitação trazida pelo texto constitucional.
Então, o que tínhamos a lembrar, nesse pouquís

simo espaço de 30 minutos, para tratar de uma ma
téria tão vasta e complexa, resume-se na compreen-
são desses aspectos fundamentais previstos na
Constituição. Estando nós num Estado democrático
de direito, é óbvio que o reforço da legalidade e,
em conseqüência, o reforço do Poder Legislativo
e de suas prerrogativas tenha que ser estabeleci
do. Mas, hoje, de fato, o Poder Legislativo
chamado a decidir sobre a arrecadação e, em gran
de parte, sobre a aplicação e destino das despe-
sas públicas. Enfim, haverá necessariamente uma
cumplicidade entre o plano de governo do Executi
vo e aquilo que se executa, passando pelo Poder
Legislativo. Isso, sem dúvida, é um avanço funda
mental, porque, se nos lembrarmos das palavras
de Montesquieu,há duzentos anos, veremos que, àque
lã época, em seu "Espírito das Leis", está dito
que os tributos e a arrecadação podem crescer mui
to mais na democracia. A arrecadação se reduz e
se amesquinha nas ditaduras. Para ele, essa re-
gra foi observada em todos os povos, e ela não en
controu no plano prático nenhuma contradição. Dis
se ainda Montesquieu que a liberdade tem um pre-
ço e que, nas ditaduras, a falta dessa liberdade
é compensada pela redução da carga	tributária.
Disse ainda que elevar tributos é possível nas
democracias porque o povo acha que tributa a si
mesmo, o povo acha que aplica os recursos públi-
cos para si e que pode, por mecanismos democráti
cos, controlar o destino e aplicação desses re-
cursos. Só por isso é possível nas democracias
fazer crescera carga tributária. Ora, Montesquieu
disse isso há duzentos anos, quando o Estado era
muito barato, quando os gastos e os financiamen
tos do Estado eram muito baixos em uma socieda-
de absolutamente liberal do ponto de vista econô
mico. Ora, a nossa democracia brasileira tem u
custo elevadíssimo. Só podemos erradicar a pobre
za e a miséria e reduzir as grandes	diferenças
sociais com recursos, e, se quisermos ter recur-
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sos, receita, é preciso fundamentalmente refor-
çar a democracia. Montesquieu está mais do que
atual. Só podemos elevar a carga tributária e
termos recursos disponíveis através do Poder Le-
gislativo, através do reforço e da participação
popular no processo democrático.

Muito obrigada.

CONFERÊNCIA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO KEMIL KUMAIRA) - O
nosso segundo conferencista de hoje é o ilustre
Prof. Celso Cordeiro Machado, Professor titular
da Faculdade de Direito da Universidade Federal
de Minas Gerais, Doutor em Direito pela Faculda-
de de Direito da mesma Universidade, advogado mi
litante, tributarista de renome e autor de obras
técnicas e doutrinárias.

Com a palavra, o Dr. Celso Cordeiro Machado.

O PROF. CELSO CORDEIRO MACHADO - Sr. Deputado
Kemil Kumaira, digno Presidente desta sessão e
da Comissão Preparatória dos Trabalhos da Assem
bléia Constituinte Estadual; Prof Mizabel de
Abreu Machado Derzi, minha distinta companheira
da parte expositiva desta sessão; Srs. Dba-
tedores, Prof. Sacha Calmon Navarro Coelho, Dra.
Maria Auxiliadora Chaer Lopes e Dr. Milton Teot6
nio dos Santos.

Na primeira etapa deste simpósio, promovido por
esta nobre Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais e pela prestigiosa Fundação João P1
nheiro, cabe-me, no contexto do tema pertinente
às "Diretrizes Constitucionais do Orçamento e da
Tributação no Ambito Estadual", o encargo honro-
so da exposição sobre a tributação.
Devo ater-me, estritamente, até mesmo pela exi

güidade do tempo disponível, ao objetivo enuncia
do na programação distribuída aos setores inte-
ressados e inserido na perspectiva do ordenamen-
to tributário.

2. Na abertura dos trabalhos, na tarde de ante
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1
ontem,o Prof. Raul Machado Horta, com a sua reco
nhecida proficiência e indisputável autoridade,
traçou, sob os diversos ângulos da matéria conti
da na Constituição Federal promulgada no dia 5
de outubro de 1988, os limites e a esfera de atua
ção do poder constituinte estadual.

3. Sem embargo das idéias de ampliar o poder de
auto-organização dos Estados-Membros e de restau
rar o modelo do regime republicano federativo,
na moldura clássica do Estado de direito democrá
tico, sob cujas inspirações se desenvolveram, ao
longo de vinte meses, os trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte, é necessário reconhecer,
desde logo, sem delongas nem rebuços, que o flan-
co operativo do poder constituinte dos Estados,
na estruturação do sistema tributário das unida-
des federadas, permanece bastante limitado por
conjunto numeroso de normas disciplinantes ou
restritivas.

É certo que o artigo 24, 1, da Constituição de
5 de outubro de 1988 outorgou aos Estados e ao
Distrito Federal competência para legislar, con-
correntemente com a União, sobre o direito tribu
tário, ao contrário da Constituição Federal ernen
dada, de 17 de outubro de 1969, que não previu a
competência concorrente da União e dos Estados,
reservando àquela a competência legislativa para
editar normas gerais de direito financeiro, que
abrange o direito tributário (CFE/69, art. 89,
XVII,c) e a estes,a competência supletiva, com a
ressalva explícita de respeito à lei federal so-
bre a mesma matéria.
A outorga da competência estadual concorrente

com a União, para legislar sobre direito tributa
rio (art. 24,1) , combinada com a reserva aos Es-
tados das competências que não lhes sejam veda-
das pela Constituição Federal (art. 25,1), pode
suscitar a avaliação equivocada de significativo
elastecimento do poder constituinte estadual em
matéria tributária, mas, na verdade, a delimita-
ção deste há de resultar da análise cristalina
das vertentes de onde exsurgem as águas que po-
dem acionar os instrumentos do poder constituin-
te mineiro, na esfera da tributação.

4. A competência legislativa estadual, concor-
rente com a legislação federal, embora resultan
te de inovação ampliativa do poder dos Estados-
iembros, se exerce e se esgota na planície da le
gislação complementar ou ordinária e não se alça
ao planalto do poder constituinte estadual.
É o que se depreende dos quatro parágrafos do

artigo 24 da Constituição Federal: no âmbito da
legislação concorrente, a competência da União
limitar-se-á a estabelecer normas gerais; a com-
petência da União para legislar sobre normas ge-
rais não exclui competência suplementar dos Esta
dos, inexistindo lei federal sobre normas gerais,
os Estados exercerão a competência legislativa
plena, para atender a suas peculiaridades; a su-
perveniéncia de lei federal sobre normas gerais
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe
for contrári9.

S. As Assembléias Constituintes Estaduais, no
exercício de seu poder de estruturar o sistema
tributário, hão de ficar atentas à observância
dos princípios que a Constituição Federal consa-
gra sobre a tributação em geral, sobre a tributa
ção estadual em particular e sobre as matérias
expressa ou implicitamente reservadas à lei com
plementar federal.
É aí, nessas faixas estreitas de terreno, por

vezes movediças ou escorregadias, que o legisla-
dor constituinte estadual vai operar a sua ferra
menta, montar a sua tenda, na via das tarefas tão
majestosamente descritas por Rui Barbosa, a pro-
pósito da função do intérprete: "subentender as
noções complementares, lançar por construção ló-
gica, entre as grandes linhas o tecido conjunti
vo, extrair das generalidades as especialidades,
decompor cada síntese nos seus elementos, buscar
no todo o significado indeciso das partes, eluci
dar por comparação as obscuridades ou insuficiên
cias e,mediante os recursos da analogia, suprir
as lacunas inadmissíveis".

Reduzindo-se às suas reais dimensões as propo-
sições retóricas e generosas, mais apostolares
do que jurídicas, mais políticas do que técnicas,
mais idealistas do que pragmáticas, de Rui, cabe
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insistir na inquietante indagação: há espaço pa-
ra a locomoção do Constituinte Estadual, fora dos
princípios sobre a tributação em geral, sobre a
tributação estadual em particular e das matérias
expressas ou implicitamente deferidas à lei com-
plementar federal?

6. Parece-me que a resposta ha de ser afirmati
vã, temperada, todavia, pela constatação realis-
ta de que a seara atribuída ao legislador esta-
dual dispensa silos amplos para a armazenagem da
colheita, pois esta será necessariamente parcimo
niosa.

7. Está expressa, na vigente Constituição Fede
ral (art. 25, "caput") , a norma segundo a qual
os Estados se organizam e se regem pelas Consti-
tuições e leis que adotarem, observados os prin-
cípios dessa Constituição.
Nas Secções 1 e II, do "apítulo 1, do Título

VI, da Constituição Federal, estão estabelecidos
os orincípios Gerais (arts. 145 a 149) e as limi
taçoes ao poder de tributar (arts. 150 a 152),
aplicáveis a todo o sistema tributário nacional,
mas apenas alguns transplantáveis para as Consti
tuições estaduais, uma vez que diversas dessas
normas, por serem endereçadas especificamente ao
legislador federal, seriam inadequadas ou e-drú-
xulas numa Constituição estadual, como a do arti
go 146, que indica, exemplificativamente, em três
itens, o terceiro subdividido em três alíneas, o
conteúdo material da lei complementar.

8. No campo da competência privativa, e exaus-
tiva, dos Estados, a Constituição Federal defere
a estes a faculdade de instituir determinados tri
butos, que poderão ser objeto de disciplina por
parte do legislador constituinte estadual, obser
vados os dispositivos disciplinantes e restriti-
vos contidos na Constituição Federal (arts. 145,
1, II, III, e 148, parágrafo único, e 150,v): a)
impostos; b) taxas, em razão do exercício do po-
der de polícia ou pela utilização, efetiva ou p0
tencial, de serviços públicos específicos e divi
síveis, prestados ao contribuinte ou postos
sua disposição; c) contribuição de melhoria, de-
corrente de obras públicas; d) contribuição, co-

brada de seus servidores, para o custeio, em be-
nefício destes, de sistemas de previdência e as-
sistência social; e) o pedágio pela utilização de
vias conservadas pelo poder público estadual.

Ainda na esfera dos princípios gerais, três nor
mas se endereçam, também, aos Estados e podem me
recer tratamento nas Constituições estaduais, no
exercício de competência não conflitante com a
da União: a) a atribuição aos impostos, sempre
que possível, de caráter pessoal e a sua gradua-
ção segundo a capacidade econômica do contribuin
te (art. 145, § 19); b) a faculdade de se confe
rir à administração tributária, especialmente pa-
ra garantir efetividade aos objetivos da persona
lização e da graduação, de identificar, respeita
dos os direitos individuais, e nos termos da lei,
o patrimônio, os rendimentos e as atividades eco
nõmicas do contribuinte (art. 145, § 19) ; c) a
proibição de terem as taxas base de cálculo pró-
pria de impostos (art. 145, § 19).

9. Quanto às limitações constitucionais ao po-
der de tributar, a Constituição, nos artigos 150
e 152, especifica diversas vedações aplicáveis
às várias entidades tributantes, e deixa claro,
no "caput" do artigo 150, na linha de jurispru-
dência já firmada pelo STF, que as limitações ex
pressas não excluem outras garantias asseguradas
ao contribuinte, e o § 29 do artigo 59 estatui
que os direitos e garantias expressos na Consti
tuição não excluem outros decorrentes do regime
e dos princípios por ela adotados ou dos trata-
dos internacionais em que a República Federativa
do Brasil seja parte.

10. A autorização explicitada no "caput" do ar
tigo 150, para o estabelecimento de outras garaEi
tias ao contribuinte, além das que lhe são ex-
pressamente outorgadas, e a possibilidade implí-
cita de lhe serem atribuídos direitos e garan
tias decorrentes do regime e dos princípios por
ela adotados, ou dos tratados internacionais em
que a República Federativa do Brasil seja parte,
abrem campo de atuação do Constituinte Estadual
e permitem reflexões e propostas de largo alcan-
ce nesse importante setor.
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Quanto às vedações expressas, constitutivas das
limitações ao poder de tributar, o Constituinte
Estadual, ao promover a transplantação dosres-
pectivos princípios constitucionais, exercerá dis-
cretas modificações adaptativas, aqui e acolá.

Os princípios da legalidade, para exigência ou
aumento de tributo (art. 150,1), do tratamento
igualitário entre contribuintes em situação equi
valente (art. 150, II), a proibição de distinção
em razão de ocupação profissional ou função por
eles exercida, independentemente da denominação
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos
(art. 150, II),a proibição de cobrar tributos em
relação a fatos geradores, ocorridos antes do
início da vigência da lei que os houver institui
do ou aumentado (art. 150, III, a), a proibição
de cobrar tributos no mesmo exercício financeiro
em que haja sido publicada a lei que os insti-
tuiu ou aumentou (art. 150, III, b), a vedaçãode
utilizar tributo com efeito confiscatório (art.
150, IV), a de estabelecer limitações ao tráfego
de pessoas ou bens, por meio de tributos interes
taduais ou intermunicipais (art. 150, v), a im-
possibilidade de instituir imposto sobre o patri
mõnio, a renda ou serviços de outras entidades
(art. 150, VI, a), sobre templos de qualquer cul
to (art. 150, VI, c), sobre o patrimônio, a ren-
da ou serviços dos partidos políticos e suas fun
dações, das entidades sindicais dos trabalhado-
res, das instituições de educação e assistência
social sem fins lucrativos (art. 150, VI, c), a
vedação de instituir imposto sobre livros, jor-
nais, periódicos e o papel destinado à sua im-
pressão (art. 150, VI, d), a proibição de estabe
lecer diferença tributária entre bens e serviços
de qualquer natureza, em razão de sua procedên-
cia ou destino (art. 152), são princípios generi
camente pertinentes a todas as pessoas jurídicas
de direito público interno, que convivem conti-
guamente no espaço político da Federação, mas a
sua transplantação, para a órbita estadual, po-
de-se fazer com modificações ampliativas ou ada
tações técnicas, estas decorrentes da natureza
especial de cada tributo.

11. No plano da tributação do Estado, em parti
cular, impõe-se ressaltar que a competência tri-
butária dos Estados tem característica de exaus-
tividade, sendo-lhes vedada a cobrança, além dos
expressamente designados, de qualquer outro tri-
buto, ou o manejo de outros instrumentos congê-
neres.
Assim é que as contribuições sociais, de inter

venção no domínio econômico, de interesse das ca-
tegorias profissionais ou econômicas, bem coso os
empréstimos compulsórios, os impostos extraordi-
nários, no caso de guerra ou sua iminência, e o
exercício da competência residual, para cobrar
outros tributos não nominalmente designados, cons
tituem monopólio da União, a que não têm acesso
os Estados, ressalvada apenas a contribuição pa-
ra o custeio do sistema de previdência de seus
servidores.
Somente os Estados podem cobrar (e só podem co

brar estes) os seguintes impostos (art. 155): a)
sobre transmissão "causa mortis", de quaisquer
bens ou direitos; b) sobre doação de quaisquer
bens ou direitos; c) sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermuni
cipal e de comunicação, ainda que as operações e
as prestações se iniciem no exterior; d) sobre
propriedade de veículos automotores e e) um adi-
cional de ate cinco por cento do que for pago à
União por pessoas físicas ou jurídicas domicilia
das nos respectivos territórios, a título de im-
posto de renda e proventos de qualquer natureza,
incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de
capital.
Os impostos sobre circulação de lubrificantes

e combustíveis líquidos e gasosos, energia elé-
trica e minerais, antes atribuído à União, sob
o regime de incidência única sobre determinada
operação, excludentes de qualquer outro tributo
sobre esses bens, passaram agora, automaticamen-
te, pela exclusão deles do elenco - dos impostos
federais, para a órbita de competncia dos Esta-
dos, considerados tais bens como mercadorias.
Tal como se encontra configurada a operação de
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circulação de mercadorias, definida no CTN e em
leis subseqüentes como saída de mercadorias ou
entrada de mercadorias importadas, essas novas in
cidências do 1CM só poderiam recair sobre a ope-
ração de saída ou de entrada de combustíveis, lu
brificantes, minerais e energia elétrica.

Lei complementar, entretanto, poderá diversifi
car as suas hipóteses de incidência, e o § 99
do artigo 34 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias já alargou o campo operado
nal do imposto sobre energia elétrica, ao estabe
lecer que "até que lei complementar disponha só
bre a matéria, as empresas distribuidoras de ener
gia elétrica, na condição de contribuintes ou de
substitutos tributários, serão as responsáveis,por
ocasião da saída do produto de seus estabeleci-
mentos, ainda que destinado a outra unidade da
Federação, pelo pagamento do imposto sobre opera
ções relativas à circulação de mercadorias inci-
dente sobre energia elétrica, desde a produção
ou importação até a última operação, calculado o
imposto sobre o preço então praticado na opera-
ção final e assegurado seu recolhimento ao Esta-
do ou ao Distrito Federal, conforme o local onde
deva ocorrer essa operação".
A exaustividade da competência para instituir

os impostos referidos anula qualquer veleidade
de se cogitar da criação de qualquer outro, des-
cerrando-se perspectiva um pouco mais ampla na
faculdade de criar taxas, pois ai a exaustivida-
de da competência se esmaece e se flexibiliza com
a circunstância de não se definirem as várias ca
tegorias possíveis, admitindo-se lista variável,
mais ou menos numerosa, de Estado para Estado, em
função da ocorrência dos pressupostos da legiti-
midade de sua instituição: exercício do poder de
polícia ou utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis, pres-
tados ao contribuinte, ou postos à sua disposi-
ção.

12. A cobrança dos impostos da competência dos
Estados se faz, igualmente, sob o império de vá-
rias limitações definidas no texto constitucional:
a) a competência para a cobrança dos impostos "cau
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sã mortis" e sobre doações de quaisquer bens ou
direitos, quando se tratar de imóveis, é do Esta
do da situação do bem (art. 155, § 19, 1); b)
quando se tratar de móveis, títulos e créditos,
a competência é do Estado onde se processar o in
ventário ou arrolamento, ou tiver domicilio o doa
dor; c) os impostos referidos nas alíneas "a" e
"b" terão as suas alíquotas máximas fixadas pelo
Senado Federal; d) a não-cumulatividade do impos
to sobre circulacão de mercadorias e prestação de
serviços intermunicioais e interestaduais de trans
porte e de comunicação; e) determinação de ali-
quotas aplicáveis às operações e prestações inte
restaduais e de exportação; f) estabelecimento, pelo
Senado Federal, de aliquotas mínimas nas opera-
ções internas do ICMS e de aliquotas máximas, nas
mesmas operações, para resolver conflito especi-
fico que envolva interesse de Estados; g) diver-
sas outras limitações que a escassez do tempo não
permitirá sejam aqui expressamente mencionadas.

13. A Constituição Federal exclui do tratamen-
to regulatório ou disciplinar do legislador cons
tituinte estadual várias questões de inegável re
levo, reservadas à lei complementar: a) a defini
ção de tributos e de suas espécies, bem corro, com
relação aos impostos estaduais, a definição dos
respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes; b) o estabelecimento de normas ge
rais sobre obrigação, lançamento, crédito, pres-
crição e decadência; c) adequado tratamento tri-
butário ao ato cooperativo praticado pelas socie
dades cooperativas; d) com relação ao ICMS: 1 -
definir seus contribuintes, dispor sobre substi -
tuição tributária, disciplinar o regime de com-
pensação do imposto, fixar, para efeito de	sua
cobrança e definição do estabelecimento responsa
vel, o local das operações relativas à circula
ção de mercadorias e das prestações de serviços;
excluir da incidência do imposto, nas	exporta-
ções para o exterior, serviços e outros produ-
tos, além dos mencionados no inciso X, "a"; pre-
ver casos de manutenção de crédito, relativamen-
te à remessa para outro Estado e exportação para
o exterior, de serviços e de mercadorias; regu-
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lar a forma como, mediante deliberação dos Esta-
dos, isenções, incentivos e benefícios, serão con
cedidos e revogados; e) regular a cobrança do im
posto de transmissão "causa mortis" e de doação
de quaisquer bens e direitos, se o doador tiver
domicílio ou residência no exterior e o "de cujus"
possuía bens, era residente ou domiciliado ou te
ve o seu inventário processado no exterior.

14. Vê-se, portanto, que, fora do quadro dos
princípios sobre a tributação em geral, sobre a
tributação dos Estados em particular, e das maté
rias reservadas à disciplina da lei	complemen-.
tar, a função do legislador constituinte esta-
dual conter-se-á em maneira modesta, mas condig-
na, desenvolvendo-se à luz de transplantações ada2
tativas, explicitações, desdobramentos, amplifi
cações de garantias e direitos, e complementa-
ções diversas, com o fim de preencher os vazios
deixados pelo Constituinte Federal, no campo da
tributação estadual.

INTERVENÇÃO DO 19 DEBATEDOR

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO KEMIL KUMAIRA) - O
primeiro debatedor e o Prof. Sacha Calmon Na
varro Coelho, Professor Adjunto da Faculdade de
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais,
Doutor em Direito Público pela mesma Universida-
de e Juiz Federal.

Com a palavra,o Professor Sacha Calmon.

O PROF. SACHA CALMON - Eminente Deputado Kemil
Kumaira, meu velho amigo; eminente Professor,Dr.
Celso Cordeiro Machado; Dr. Mílton	Teotônio,
Prof	Mizabel, Dra. Maria Auxiliadora, meus se
nhores e minhas senhoras. Andou muito bem a
Prof Mizabel, quando enfocou o assunto que lhe
foi destinado, alteando-se aos patamares axioló-
gicos, aos valores fundamentais que fizeram vice
jar a Constituição democrática de 88. Fez muito
bem o Prof. Celso Cordeiro, quando limitou a
sintaxe jurídica às dificuldades que a Constitui
ção mineira irá enfrentar, ao procurar tracejar
a sua normatividade, diante dos preceitos da vo-
tação da Constituição Federal. Tivemos uma visão
muito ampla desta problemática. Não tenho pergun
tas a fazer. Gostaria tão-somente de ouvir dos
eminentes professores uma opinião a respeito jus
tamente de uma sintaxe jurídica que tem chamado
a minha atenção.
A Constituição mineira, a que está em vigor,

prevê o princípio da anualidade, e esta previsão
foi considerada constitucional pelo Supremo Tri-
bunal Federal. É possível que a nova Constitui-
ção mineira consagre o princípio da	anualidade
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e consagre também o controle das isenções, dos
incentivos, pelo Poder Legislativo Estadual. Pois
bem, o artigo 150 da Constituição abre campo a
que o Estado agregue na sua Constituição mais ga
rantias do que as discriminadas na Constituição
Federal. Pode, portanto, incluir o principio da
anualidade. O artigo 150, 1, consagra o princi-
pio da legalidade da tributação. O artigo 152 ve
da exoressamente à União Federal conceder isen-
ções de impostos estaduais e municipais. Está prol
bida, doravante, a isenção heterônoma, dada por
uma pessoa política, de um imposto que não lhe
pertença. Portanto, o artigo 155, inciso XII, le
tra "g", defere à lei complementar federal regu-
lar a forma como serão concedidas e revogadas
as isenções do Estado em colegiado, através	de
deliberações. Estou-me referindo aos convênios de
Estados-membros que atualmente concedem e revo-
gam incentivos e isenções, que vigoram de pronto
e que não obedecem ao princípio da legalidade,nem
ao da anterioridade, nem ao da anualidade. Pode-
rá a União Federal, a pretexto de regular esses
convênios dos Estados-membros, a pretexto de re-
gular formas, "modus faciendi" dessas reuniões de
Estados, ultrapassar o principio da legalidade e
da anualidade e dizer que essas isenções podem
ser concedidas pelo próprio Executivo e pelo pró
orlo Executivo revogadas. Será que é possível,
luz da nova Constituição, a continuidade da nova
sistemática vigorante em todo o Brasil atualmen-
te, exceto no Rio Grande do Sul, queé o único
que submete as decisões conveniajs à aprovação
do seu respectivo Poder Executivo? É uma questão
interessante, porque diz respeito diretamente aos
direitos e garantias do cidadão contribuinte, não
só mineiro mas brasileiro. De modo que esta é a
minha modesta contribuição aos ilustres professo
res. Desejo ouvir dos mesmos uma opinião esciare
cedora, que poderá, inclusive, orientar a Constituinte
mineira,

1
INTERVENÇÃO DA 2Q, DEBATEDORA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO KEMIL KUMAIRA) - A
segunda debatedora é a Dra. Maria Auxiliadora
Chaer Lopes, Diretora Superintendente da Superin
tendência de Planejamento e CoordençãO Geral da
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mi-
nas Gerais, Presidente da Associação Brasileira
de Orçamento público, unidade regional de Minas
Gerais, formada em Filosofia, com extensão em So
ciologia pela Faculdade de São Tomaz de Aquinq
de Uberaba.

Com a palavra,a Dra. Maria Auxiliadora	Chaer

Lopes.
A DRA. MARIA AUXILIADORA CHAER LOPES - Ilus-

tres componentes da Mesa, ilustre Presidente,
Deputado Kemil Kumaira, ilustres conferencistas,
que quero cumprimentar, ilustre Prof Mizabel de
Abreu Machado Derzi, Prof. Celso Cordeiro Macha-
do, colegas debatedores, Prof. Sacha Calmon Na-
varro Coelho, Dr. Milton TeotôniO dos Santos, pre
zadas autoridades, colegas e participantes	do

Simpósio.
Sinto-me honrada em poder dar minha contribui-

ção, por menor que ela seja,à Constituinte do meu
Estado, nesta importante tarefa de elaborar	a

Constituição de Minas Gerais.
É importante destacar que a Nova Constituição de

Minas terá, sem sombra de dúvida, uma importân-
cia especial no contexto das Constituições Esta
duais, pois será ela que, na verdade, encerrar
de forma definitiva o processo de transição demo
crática em nosso Pais. Foi em Minas e em parti
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cular, nesta Casa, que teve início esse processo
e aqui, também, se encerrará. Por isso, não te-
nham dúvida, o País inteiro estará acompanhando
de perto o que nós mineiros estaremos escrevendo
nessa nova Carta. Seja pelo importante papel que
nosso Estado tenha jogado na história de nosso
País, seja pelo papel decisivo que esta Casa tem
desempenhado nesse processo.
Não poderia, finalmente, deixar de elogiar a

iniciativa da Assembléia Constituinte Mineira de
promover eventos da natureza deste que ora parti
cipamos, demonstrando claramente que não preten-
de elaborar a Constituição Mineira de forma iso-
lada, mas contando com a participação e a colabo
ração dos mais diversos segmentos da sociedade.

Isto não poderia ser diferente. É mais uma con
firmação das tradições democráticas do Parlamen-
to mineiro.
A nova Constituição introduziu mudanças signi-

ficativas no processo orçamentário e financeiro,
fixando regras adequadas e necessárias para a
transparência, o controle e o planejamento do gas
to público, alterando, de forma substancial, seu
processo de determinação, execução e controle em
todas as suas fases. Assim, tornar-se-á mais per
meável aos interesses da sociedade, mais visível
aos olhos do público e mais facilmente controlá
vel por esta mesma sociedade, que passa também a
ter melhores condições de coibir possíveis irre-
gularidades no uso dos recursos públicos.
Quatro importantes aspectos decorrem dessas mu

danças:
1. Uma maior interferência da comunidade, prin

cipalmente através do Legislativo, na determina-
ção do gasto público:
- A sociedade, através do Parlamento, passa a

ter melhores condições de determinar o que deve
ser feito com os recursos públicos, além de como
e onde aDlica-loS;

- O Congresso, na condição de órgão de repre-
sentação popular e federativa, passa a ter o po-
der de determinar o sentido e os limites do orça
mento que o- Executivo deve apresentar (Plano Plu-
rianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias) e	o

poder de alterar o orçamento apresentado, não se
limitando mais ao papel de mero aprovador;

- As novas normas orçamentárias e financeiras. ao
lado de outras constantes do texto constitucio-
nal, limitam os plenos poderes do Poder Executi
vo, ao fazerem com que a aplicação dos recursos
públicos se dê de forma planejada, justificada e
legalmente determinada, retomando, assim, o sen-
tido da coisa pública.

2. Uma maior transparência dos gastos públicos,
que é dada pela:

- submissão das diversas peças orçamentárias que
comporão o Orçamento Público (Orçamento Fiscal,
das Estatais e da Seguridade Social) à aprovação
e ao controle do Congresso Nacional, colocando
o conjunto dos gastos públicos sob o controle da
sociedade, até então impotente para influir na
elaboração e sem qualquer controle sobre sua exe
cução; e pela:

- obrigatoriedade da discriminação regionaliza
da e setorializada dos recursos, dos relatórios
de execução, das alterações por leis, acabando com
as suplementações por decreto.

3. Maior controle e fiscalização do gasto pú-
blico pela sociedade, através do Parlamento:

Pela utilização de:
a) Mecanismos de controle interno - a ser exer

cido por sistemas próprios dos Poderes Legislati
vo, Executivo e Judicário, especialmente no que
concerne ao cumprimento de metas, à legalidade,à
eficiência, à eficácia e ao controle das opera-
ções de crédito, avais e garantias;
b) Mecanismos de controle externo - Nessa área,

o novo texto constitucional inova em relação ao
atual, ao estabelecer que a fiscalização finan-
ceira, orçamentária, operacional e patrimonial,
a cargo do Congresso Nacional, será exercida pe-
lo Tribunal de Contas e abrangerá os aspectos de
"legalidade, legitimidade, economicidade, assim
como a ampliação de subvenções e renúncia de re-
ceitas", ou seja, abre caminho para que os Tri-
bunais de Contas se manifestem sobre o mérito e
a qualidade da execução das despesas e outras de
lãs decorrentes.
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4. Ganho de relevância no papel do Parlamento
no processo de determinação e controle dos gas-
tos públicos:
— O Parlamento:
• aprova os Planos Plurianuais que orientara

ação estatal de longo prazo; as diretrizes que
orientarão, de acordo com os planos de longo pra
zo, a elaboração do Orçamento Anual e, finalmen-
te, o próprio Orçamento, com poder de modificá-
lo substancialmente e,

• ao mesmo tempo, passa a deter o mecanismo de
controlar e, até mesmo, de interferir na execução
orçamentária reforçando-se, assim, seu papel f is
calizador.
O novo texto da Constituição Federal, promulga

da em 5 de outubro de 1988, traz inovações funda
mentais que se referemà abrangência na defini-
ção dos orçamentos e à participação do legisiati
vo no processo orçamentário. São definidos um Pia
no Plurianual, uma Lei de Diretrizes Orçamentã-
rias euma Lei Orçamentária Anual que o Congresso
deverá apreciar.
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•'	te justificativa..
 acrésci	e exercícios.mos d 

Orienta a elaboração do orçamento anual.
Possibilita a redução de desigualdades regio

nais.
Submete á aprovação do Congresso Nacional os

planos nacionais, regionais e setoriais.
Estabelece metas físico-financeiras cuja du-

ração é definida em lei elaborada pelo Executivo
PLANO PLURIANUAL	 e aprovada pelo Legislativo.

ASPECTOS RELEVANTES A SEREM CONSIDERADOS

CONSTITUIÇÃO DE 1967/69
ORÇAMENTO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Abrangia um período de três anos.
Tratava-se de documento básico de Planejamen

to de Investimentos.
Permitia alteração em qualquer época.
Estabelecia apenas dotações financeiras que

se desatualizavam em razão do processo inflacio
nário, tendo como conseqüência a invibialização
da compatibilização do orçamento anual com o plu
rianual.

Não orientava a elaboração do orçamento anual.
As programações dos Estados e dos municípios

não eram apreciadas pelo Congresso Nacional.
Os planos visavam à valorização das regiões

menos desenvolvidas.

CONSTITUIÇÃO ATUAL
PLANO PLURIANUAL

Constitui documento básico de planejamento
• Estabelece diretrizes, objetivos e metas fí-

sicas de investimentos e despesas deles decorren
tes.

Programa as despesas de acordo com as dire-
trizes e objetivos dos planos de Governo.

• Indica recursos que podem ser orçamentários,
ou extra-orçamentários, inclusive os financiamen
tos.	-

Permite alteração em qualquer época, median-

VIGÊNCIA DO PLANO PLURIANUAL

A partir do 29 ano da administração que o ela-
bora até o final do 19 exercício financeiro do
mandato presidencial subseqüente.

Prazos a vigorar até a promulgação da lei com-
plementar:

1. Para o encaminhamento:
31 de agosto (até 4 meses antes do encerramen-

to do 19 exercício financeiro)
2. Para a devolução:
15 de dezembro (até o encerramento da	sessão

legislativa)
REPERCUSSÕES SÓCIO-ECONÔMICAS E POLÍTICO-ADMINIS
TRATIVAS DA NOVA CARTA CONSTITUCIONAL - PLANO

PLURIANUAL

• Determinará e condicionará o Processo de Pia
nejamento Governamental.

Permitirá continuidade administrativa.
• Estabelecerá coerência entre os planos nacio

nais, regionais e setoriais.
Obrigará a um acompanhamento da execução do

Plano de Ação.
Possibilitará, mediante o planejamento, con-

trole e acompanhamento da execução e contabili-
zação dos planos nos diferentes níveis e maior
responsabilidade no trato da coisa pública.

Determinará as prioridades de ação a partir
das necessidades regionais.

Possibilitará maior participação do Congres-
so Nacional (fortalecimento do Poder Legislati-
vo).
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Para a devolução: até o encerramento do 19 pe-
ríodo da sessão legislativa (30 de junho).
REPERCUSSÕES SÓCIO-ECONÔMICAS E POLÍTICO-ADMINIS
TRATIVAS DA NOVA CARTA CONSTITUCIONAL - LEI DE

DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

Constituir-se-á o principal
integração dos Poderes Executivo
em matéria de política fiscal.

Ampliará e ordenará o exame
gastos e financiamentos públicos
vá.

instrumento de
e	Legislativo

a discussão dos
pelo Legislati

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ASPECTOS RELEVANTES A SEREM CONSIDERADOS

CONSTITUIÇÃO DE 1967/69
DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

As diretrizes acompanhavam o orçamento pluri-
anualde investimentos e não serviam de orienta
ção à elaboração do orçamento público.

CONSTITUIÇÃO ATUAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

Promulgada anualmente:
Define metas e prioridades do plano plurianual

para o exercício subseqüente.
Detalha despesas de capital para o exercício

financeiro subseqüente.
• Orienta a elaboração da Lei Orçamentária, fi

xando seus principais parâmetros.
Dispõe sobre as alterações na Legislação Tri

butária.
Estabelece a política de aplicação das agên-

cias financeiras oficiais de fomento.
• Obriga a sua compatibilidade com o Plano

Plurianual.
Aplica-se aos Estados e municípios.

VIGÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

A vigorar até a promulgação da Lei Complemen-
tar.
Para o encaminhamento: até 8 meses e meio an-

tes do encerramento do exercício financeiro (15
de abril).
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• Estabelecerá coerência dos Planos Anuais-
nacionais, regionais e setoriais - com o Plano
Plurianual.

• Permitirá à comunidade o acompanhamento da
execução dos Planos de Governo, condicionando-os,
dessa forma, a um permanente exercício da demo-
cracia.

Possibilitará a compatibilização do Plano de
Ação Governamental com suas agências financeiras
de fomento, permitindo maior equilíbrio e contro
le sobre as finanças públicas e subsidiando o
fluxo das ações.

• Promoverá o desenvolvimento sócio-econômico
do País de maneira equitativa, fortalecendo o
sentido de unidade nacional, através da compati-
bilização dos planos nos diversos níveis.

Possibilitará o respeito às peculiaridades
regionais e a diminuição das desigualdades inter-
regionais, segundo o critério populacional.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

A Lei Orçamentária Anual sofreu modificações
no contexto da nova Carta Constitucional,passan-
do a compor-se de três peças orçamentárias - Or-
çamento Fiscal - Orçamento de Investimentos das
Empresas Estatais - Orçamento da Seguridade So-
cial - discriminadas a seguir:

Integram a Lei Orçamentária:
a) Orçamento Fiscal:
Referente a:
- Poderes da União
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- Fundos
- Órgãos e entidades

• Administração Direta
• Administração Indireta
• Fundações do Poder Público

Previsão de receita e fixação da
despesa.
Autorização para abertura de crê
ditos orçamentários.
Contratação de operações de cré-
dito, inclusive por antecipação
de receita, que não excederão a
terça parte da receita total es-
timada para o exercício financei
ro, com liquidação prevista para
até 30 dias após o encerramento
desse exercício.
Inclusão, no projeto de lei, de
demonstrativo regionalizado do
efeito sobre as receitas e despe
sas decorrente de isenções, anis
tias, subsídios e benefícios de
natureza financeira, tributária e
creditícia.
Compatibilização com o Plano Plu
rianual e com a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias.
Limitação das despesas com pes-
soal.,fixadas em 65% das receitas
correntes, até a edição da Lei
Complementar. Ultrapassando o li
mite, redução de 1/5 por ano.
Publicação de relatório resumido
da execução orçamentária até 30
dias após o encerramento de cada
bimestre.

b) Orçamento de Investimento das Empresas Esta
tais:
- Em que a União detenha a maioria do capital

social com direito a voto.

c) Orçamento da Seguridade Social:
Abrangendo:
- órgãos e entidades a ela vinculados: (*)

• Administração Direta
• Administração Indireta
• Fundos
• Fundações do Poder Público(*) • Até a aprovação da Lei de Diretrizes Or-

çamentárias, trinta por cento, no mínimo, do or-
çamento da seguridade social, exclusive, o segu-
ro-desemprego, serão destinados ao setor da saú-	CONTEÚDO
de;

A proposta será elaborada de forma inte-
grada pelos órgãos responsáveis pela saúde e pe-
la Previdência Social, de acordo com as metas e
prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
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Conferirá maior poder e partici-
pação ao Legislativo (através da
análise regionalizada do efeito,
da compatibilização dos planos por
vários níveis e da análise do re

RCUSSÕESi
	latório bimestral.)

Tratará corretivamente as disfun
ções sócio-regionais (Planos e
Diretrizes.)
Ampliará a possibilidade de fis-
calização dos gastos públicos (Co
missões mistas, setoriais e Tri-
bunais de Contas.)

Assim, na prática, a partir do novo texto cons-
titucional, o Congresso deverá apreciar o mérito
e as condições de financiamento de todos os gas-
tos públicos, salvo as despesas de custeio das
empresas estatais. Paralelamente, a Constituição
obriga que o orçamento fiscal seja acompanhado
de um demonstrativo dos efeitos, sobre receitas
e despesas, das isenções, anistias, subsídios e
benefícios tributários e creditícios, o que per-
mitirá maior transparência do gasto público.

Para desincumbir-se desse novo e importante pa
pel,o Parlamento precisa preparar-se, pelo meno
sob os enfoques seguintes:
- ter a exata compreensão da sua nova responsa

bilidade, ou seja, determinar se os gastos públi
cos estão de acordo com os anseios da sociedade,
bem como se os recursos estão sendo aplicados de
forma legítima e legal;
- adquirir condições político-técnico-adminis-

trativas para exercer a contento esse novo papel.
Finalmente, é importante ressaltar que a nova

Constituição e a legislação complementar e/ou or
dinária que se seguirão possibilitam a partici-
pação criativa dos conhecedores da matéria orça-
mentária, dos que a praticam no diaadia, atra-
vés da análise, da programação e da administra-
ção dos orçamentos.
As contribuições que podem advir do engajamen-

to dos técnicos poderão forjar uma legislação que
melhor corresponda aos anseios de aperfeiçoamen-

to do orçamento.
E ímpar esta oportunidade, pois que, como para

metro legal da utilização do instrumental técni-
co-orçamentário, a legislação que virá deverá
viger por muito tempo. A Lei n9 4.320 é de 1964,
portanto, há quase um quarto de século normatiza
sobre orçamento, e poucos dos que atuam hoje na
área orçamentária participaram da sua elabora-
ção. A oportunidade que se apresenta agora não
deve ser desperdiçada e deve fazer com que aflo-
rem as idéias, as contribuições intelectuais, para
que, assim, a legislação a ser aplicada no nosso
campo de trabalho constitua uma base sólida para
seu contínuo aperfeiçoamento, e um instrumento de
implementação dos objetivos do desenvolvimento.
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
	 INTERVENÇÃO DO 39 DEBATEDOR

LEI COMPLEMENTAR

OBJETO:
• Disposições sobre o exercício financeiro, a

vigência, os prazos, a tramitação legislativa, a
elaboração e a organização do Plano Plurianual
da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orça
mentária Anual.

• Normas de gestão financeira e patrimonial da
Administração Direta e Indireta, bem como condi-
ções para a instituição e financiamento de fun-
dos.

EMENDAS:
Somente podem ser aprovadas:

- se compatíveis com o Plano Plurianual e com
a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

- se indicados os recursos necessários, admiti
dos apenas os provenientes de anulação de despe
sas, excluídas as que incidam sobre:

.dotações para pessoal e seus encargos;

.serviço da dívida;

.transferências tributárias constitucionais pa-
ra Estados, municípios e Distrito Federal;

- relacionadas com correções de erros ou omis-
soes;
- relaciÕnadas com dispositivos do texto do pro

jeto de lei.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO KEMIL KUMAIRA) - O
terceiro debatedor desta sessão é o Dr. Mílton
Teotõnio dos Santos, bacharel em Direito pela
Universidade Federal de Minas Gerais, jornalis-
ta tributário, autor da coluna "Direito Tributa
rio" do "Estado de Minas", advogado tributaris
ta, militante no foro da Capital.

Com a palavra,o Dr. Mílton Teotônio dos Santos.

O DR. MILTON TEOTÔNIO DOS SANTOS - Caríssimo
Deputado Kemil Kumaira, Prof Mizabel, Prof. Cel
so Cordeiro Machado, Prof. Sacha Calmon, Dra. Ma-
ria Auxiliadora Lopes, meus caríssimos aqui pre-
sentes. Estou até verificando que alguns debate-
dores aqui vieram, como nós, à procura de infor-
mações importantes neste momento que estamos vi-
vendo, o da elaboração da Constituição mineira.
Achei muito interessante o convite feito a

nós, porque talvez expressássemos o pensamento
da classe empresarial, que também está cheia de
indagações e de dúvidas. Lamento apenas que o tem
po seja realmente muito curto para que possamos
ouvir os mestres sobre algumas indagações, que
reputamos as mais importantes talvez. Uma delas,
que me tem vindo à mente, é relacionada com um
ponto debatido e que se refere às regiões metro-
politanas. Parece que as pessoas todas conhecem
bem o que seja uma região metropolitana, em que
os problemas extrapolam os municípios, não são
do Estado, não são da União. São problemas pró-
prios e peculiares a uma região integrada ou cons
tituída por alguns municípios e que realmente ng

42	 43



foram considerados, na medida em que os proble
mas que as regiões metropolitanas têm extrapo-
lam os municípios. Essas regiões metropolitanas
não têm qualquer fonte de receita, qualquer fon -
te de arrecadação. É um problema novo, um proble
ma que trazemos exatamente para indagarmos dos
mestres se haveria alguma possibilidade de a
Constituição mineira estabelecer uma fonte de ren
da própria destinada ao atendimento das necessi-
dades e dos problemas dessas regiões metropoli-
tanas.
Um segundo questionamento que nós gostaríamos

de fazer refere-se propriamente à questão do 1CM.
Todo o mundo sabe que o 1CM é um imposto que le-
vou pelo menos 10 anos para que se fixassecom
clareza o seu fato gerador. Hoje ainda há quem
imagine ou pense - ou até formule e escreva qual
quer coisa neste sentido - que o fato gerador do
1CM é uma circulação física de mercadoria, uma
saída física propriamente dita. Nós falamos com
a experiência de cursos que vimos ministrando.
Vários advogados, estudantes, profissionais, coe
tadores ainda hoje imaginam ou afirmam que o fa-
to gerador do 1CM é a circulação de mercadorias,
a circulação física de mercadorias, esquecendo-
se de que esse tributo tem como fato gerador as
operações relativas à circulação de mercadorias.
E operações relativas à circulação de mercado-
rias, todo o mundo sabe que são aqueles fatos ju
rídicos da compra e venda, doação, dação em paga
mento, troca etc. A dúvida que gostaríamos de le
var aos mestres é se, tentando a Constituição
criar um imposto sobre circulação de mercadorias
e serviços de transporte, não estaria o Consti-
tuinte nacional pecando, da mesma forma que mui-
tos ainda pecam hoje, por estabelecer como fato
gerador a circulação física de mercadorias, ou
pelo menos trazendo uma imprecisão conceitual que
nos leve realmente a pensar em reformular o con-
ceito básico de fato gerador.
Finalmente, uma terceira questão que gostaría-

mos de lembrar. Parece que a Constituição, num
determinado~ momento, diz, no artigo 146, que "Ca
be a lei complementar estabelecer normas gerais

em matéria de legislação tributária, especialmen
te sobre definição de tributos e de suas espé-
cies, bem como, em relação aos impostos discrimi
nados nesta Constituição, a dos respectivos fa-
tos geradores, bases de cálculo e contribuintes".
Entendemos que a base de cálculo e os contri-

buintes são elementos que constituem o fato gera
dor. Ao definir o fato gerador, naturalmente a
lei complementar terá obrigatoriamente que defi-
nir, dentro do conceito de fato gerador, a base
de cálculo, o contribuinte, o aspecto territo-
rial, espacial etc. Nossa dúvida é se teria fal
tado ao legislador, ao Constituinte, um apoio téc
nico-jurídico, que gostaríamos de lembrar neste
momento em que se prepara a elaboração de nossa
Constituição, por considerá-lo importante na ela
boração da Lei Maior, da Lei Fundamental. Apro-
veitamos o momento para sugerir aos Constituin-
tes mineiros que busquem o apoio técnico-jurídi-
co nesta elaboração, exatamente para não comete-
rem o lapso de determinar a definição de fato ge
rador, base de cálculo e contribuintes.
Nossa contribuição modesta fica por aqui.
Muito obrigado.
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NOTA Para agilização da publicação destes Anais, que visam oferecer subsídios
aos Constituintes Estaduais, os textos das exposições dos conferencistas e
debatedores não tiveram a revisão dos mesmos.
O teor das perguntas formuladas pelos participantes do simpósio e das
respectivas respostas constará de outro volume, a ser publicado oportu-
namente.


