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LDO precisa ser revitalizada
A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 1998 transfere para a Lei Orçamentária uma de
suas funções básicas, de definir as metas e prioridades das ações governamentais,
esvaziando-se como instrumento de plane/amento e cerceando a participação do
Parlamento na definição dessas ações

Leonardo Claudino Graça Boëchat
Consultor da Alemg

ALei de Diretrizes Orça-

7	mentárias, dentro da
L_1 quadripartição do pla-

nejamento prevista no
7 ordenamento constitu-
cional de nosso Estado - Plano Mi-
neiro de Desenvolvimento Integra-
do (PMDI), Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG), Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) e Lei do
Orçamento Anual (LOA) -, tem a
função de elo entre o planejamento
de longo prazo e o orçamento anual,
o que representa a programação de
projetos e atividades a serem reali-
zados no exercício financeiro se-
guinte.

O PPAG contempla o plano de
governo do chefe do Executivo,
fixando as despesas de capital (aque-
las destinadas à aquisição ou constru-
ção de bens de capital que se
incorporam ao patrimônio público
ou são capazes de gerar bens ou
serviços) e outras delas decorrentes,
de forma regionalizada, para quatro
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exercícios financeiros. No arcabouço
do planejamento constitucional, en-
quanto o PPAG estabelece as diretri-
zes e metas da administração pública
para quatro anos, a LDO irá definir,
dentre esses objetivos, aqueles a
serem executados no exercício se-
guinte à sua publicação. Nessa siste-
mática de planejamento, a LDO deve
ser compatível com o PPAG, deven-
do também preceder a elaboração
do orçamento anual.

A Constituição mineira fixou qua-
tro funções básicas para a LDO, a fim
de alicerçar o planejamento, quais
sejam:

I estabeleceras metas e prioridades
da administração pública estadual,

incluindo as despesas correntes
(despesas operacionais realizadas
pela administração pública para
a execução, a manutenção e o
funcionamento de suas
atividades, ou seja, que não
contribuem diretamente para
aumentar a capacidade produtiva
da economia) e de capital para o
exercício financeiro subseqüente;

11 dispor sobre as alterações na
legislação tributária;

U estabelecer a política de aplicação
de recursos das agências
financeiras oficiais;

U orientar a elaboração da lei
orçamentária.
Antes de comentarmos cada uma

dessas funções ou mesmo as mudan-
ças e evoluções ocorridas na LDO
para 1998, faremos um breve co-
mentário sobre a introdução dessa
norma de planejamento em nosso
arcabouço constitucional.

Histórico - A idéia de uma lei com
funções de um orçamento prévio,
definindo as metas e prioridades da
administração pública para o exercí-
cio seguinte, surgiu da experiência
de países como a Itália e a França,
com sistema de governo parlamen-
tarista.

No Brasil, a Assembléia Nacional
Constituinte que vigorou de 1 2 de
janeiro de 1987 a 5 de outubro de
1988 aprovou o projeto da Constitui-
ção atual, na forma do Substitutivo ris'

6. Esse projeto, no entanto, até o seu
Substitutivo n 4, mantinha o sistema
de governo parlamentarista, o qual
previa institutos próprios desse sis-
tema, em que a atuação do Executivo
é condicionada à atividade do Poder
Legislativo. Assim, havia a previsão
de medida provisória, atribuindo
função legislativa originária ao chefe
do Executivo, bem como a inclusão
da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Na votação do Substitutivo n 2 5,
foi alterado o sistema de governo
para o presidencialismo, evitando-
se, desse modo, a necessidade de
novas eleições para escolha do che-
fe de Estado e do chefe de governo
em substituição ao presidente da
República. Apesar dessa alteração,
permaneceram no texto constitu-
cional a medida provisória, que an-
teriormente figurava no capítulo re-
ferente ao primeiro-ministro, e a
LDO.

Tais institutos, transplantados do
sistema parlamentarista, adaptaram-
se com certas distorções ao presi-
dencialismo brasileiro. A medida
provisória, por exemplo, é mais
ampla que o antigo decreto-lei, pois
a expedição deste era limitada às
matérias relacionadas à segurança
nacional e às finanças públicas (arti-
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go 58 da Constituição de 1967).
Quanto à medida provisória, tais
restrições de cunho material não
ocorrem, havendo limitações ape-
nas, por entendimento juris-
prudencial, em relação às matérias
de direito penal, tributário e às reser-
vadas à lei complementar. No parla-
mentarismo, há um controle político
sobre as medidas provisórias, pois,
se o Parlamento rejeita a sua edição,
o primeiro-ministro cai juntamente
com sua rejeição, por voto de des-
confiança. Assim, diversamente da
forma como esse instituto vem sendo
utilizado no Brasil, de maneira ex-
cessiva, em países como a Itália,
por exemplo, como o primeiro-mi-
nistro pode ser destituído pelo Par-
lamento por discordância do plano
de governo, somente, em último
caso, são editadas medidas provisó-
rias. A LDO também não se adaptou
com facilidade ao sistema
presidencialista, conforme demons-
traremos a seguir.

Restrições - A LDO mineira para
1998, se comparada às anteceden-
tes, que definiam de forma precária
e genérica as prioridades da admi-
nistração pública estadual, limitou-
se ainda mais, em seu artigo 31, ao
atribuir à lei orçamentária a função
de definir as ações governamentais.
Tal conduta contraria a lógica da
quadripartição do planejamento
(PMDI, PPAG, LDO e LOA), pois,
enquanto o PPAG define objetivos
para um quadriênio, uma das fun-
ções básicas da LDO é exatamente
selecionar, dentre esses objetivos,
quais serão prioritários no exercício
seguinte, definindo suas respectivas
metas. Nesse contexto, o orçamento
desempenha a função de proporcio-
nar os meios necessários para que os
objetivos definidos pela LDO pos-
sam ser alcançados. A função de
definir metas e prioridades das ações
governamentais, portanto, não pode
ser atribuída à lei de meios, sob pena
de provocar um esvaziamento do

planejamento, no que tange à repar-
tição das funções dos instrumentos
normativos previstos em nosso
ordenamento constitucional.

Ademais, esse procedimento cer-
ceia a participação do Parlamento na
definição das ações governamen-
tais, pois, após a aprovação da LDO,
o parlamentar só pode propor anu-
lações de despesas, no projeto de lei
orçamentária, em dotações referen-
tes a investimentos e custeio, deven-
do ainda respeitar as obras em anda-
mento e as dotações referentes à
contrapartida obrigatória do Tesouro
estadual.

Tais restrições, no entanto, não
ocorrem na fase de apresentação de
emendas ao projeto da LDO, quando
os deputados têm maior participação
na definição das políticas públicas,
por meio da definição das ações dos
órgãos e entidades que compõem os
três poderes, podendo incluir ou
modificar prioridades e metas, res-
peitada a compatibilidade com o
PPAG.

Revitalização - Note-se que co-

"A principal
agência financeira

de fomento do
Estado, o BDMG,
não é citado na
LDO e não há,

também, definição
de programas

prioritários
estabelecidos
pelas agências

oficiais"

mentamos apenas a ausência da
definição de metas e prioridades na
LDO, mas não nos referimos à indi-
cação das despesas correntes e de
capital para o exercício financeiro
subseqüente, obrigatória segundo a
norma do artigo 155, caput, da Lei
Fundamental do Estado. Tal indica-
ção não será encontrada em nenhu-
ma LDO estadual, o que demonstra
a necessidade de revitalização das
funções de planejamento, bem como
melhor programação dos gastos pú-
blicos, em nosso Estado.

Quanto à função da LDO de
estabelecer a política de aplicação
de recursos das agências financeiras
oficiais, observa-se novamente a
necessidade de aperfeiçoamento
dessa lei programática. O artigo 33
da LDO para 1998, por exemplo,
dispõe de forma bastante genérica
sobre esse tópico, não possibilitando
conhecer a política a ser adotada por
essas instituições. A principal agên-
cia financeira de fomento do Estado,
que é o BDMG, não é sequer citada
pela LDO. Não há, também, defini-
ção dos programas prioritários esta-
belecidos pelas agências oficiais.

Em relação à função da LDO de
dispor sobre as alterações na legis-
lação tributária, é interessante men-
cionar a decisão do Tribunal de
Justiça da Bahia ao julgar a
constitucionalidade de duas leis do
município de Salvador, que altera-
ram a lei que instituiu o IPTU naquela
municipalidade:

"Logo, se a Constituição diz que
a lei de diretrizes orçamentárias dis-
porá sobre as alterações na legisla-
ção tributária ( 22 do art. 165),
dúvida não há de que essa lei terá de
conter preceitos, normas, artigos
sobre essas alterações ( ... ) Essa
vinculação existe, na medida em que
se verifica a circunstância de não ser
possível o contribuinte ser surpreen-
dido em uma sexta-feira, pratica-
mente o último dia útil do ano, 28 de
dezembro, com essas alterações. Por
isso, a Constituição estabeleceu o
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limite de até o dia 30 de junho, data
em que a lei de diretrizes orçamen-
tárias deve estar editada, para que o
contribuinte conheça as normas le-
gais alterando a legislação tributária
para o ano em que vai ter aplicação
o orçamento, cuja elaboração ele
orienta ( 22 do art. 165). (...) Assim,
tem razão o autor quando alega que
as alterações introduzidas pelas Leis
ns 4.261 e 4.279, de 1990, no IPTU
ferem, também, o disposto no pará-
grafo 22 do artigo 165 da Constituição
e, então, não podem prosperar por
configurarem inconstitucionalidades.
Posto isso, julgam-se inconstitucionais
as alterações introduzidas pelas Leis
ns 4.261 e 4.279, de 1990, no IPTU
cobrado no exercício financeiro de
1991, porque a Lei de Diretrizes
Orçamentárias não dispõe sobre elas,
considerando a sua condição de lei
que orientou a elaboração do orça-
mento a ser executado em 1991."
(Botelho, Werther. Da Tributação e
sua Destinação).

Nesse sentido, essa função básica
da LDO, ao contrário do que vem
sendo praticado no Estado de Minas
Gerais (repetição do princípio da
legalidade, sem nenhuma contribui-
ção para o planejamento da receita),
tem o propósito de assegurar o
princípio da não-surpresa, instituto
basilar do Direito Tributário, na
medida em que permite ao contribu-
inte conhecer as alterações na legis-
lação tributária com antecedência,
pois a LDO é votada até 30 de junho
do exercício anterior a sua produção
de efeitos. Ademais, tal regra contri-
bui para a correta estimativa de
receitas na lei de meios, bem como
para a credibilidade do planejamen-
to público centrado no equilíbrio
orçamentário.

Mudanças - Com relação à função
de orientar a elaboração da lei orça-
mentária anual, salientamos impor-
tantes alterações na LDO/98.

Primeiramente, o artigo 20 altera
o detalhamento mínimo das ações

"O acesso da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária da
Assembléia ao

SIAF permitirá ao
Legislativo exercer
melhor as funções
de fiscalização e
de controle dos

atos de governo"

governamentais. A ênfase na classi-
ficação dos meios por natureza da
despesa, até então adotada pelo
Estado de Minas Gerais, pouco con-
tribuía para o planejamento, inserin-
do linguagem excessivamente
contábil na lei orçamentária. Tal
classificação revelou-se pouco efi-
caz em relação a uma peça de
planejamento.

Esse detalhamento por natureza
ou elemento de despesa, ainda pre-
sente na lei orçamentária de 1997,
foi decorrente da Lei n Q 4.320, de
17/3/64, que dispõe sobre normas
gerais de direito financeiro. Quando
essa lei de normas gerais foi promul-
gada, a técnica de orçamento-pro-
grama ainda não estava desenvolvi -
da no Brasil. Somente em 1974, foi
introduzida no ordenamento jurídico
federal a classificação funcional-
programática, por meio da Portaria
n 9, do Ministério do Planejamento
e Coordenação Geral, sem excluir,
contudo, o excessivo detalhamento
contábil preexistente, o que gerou
grande rigidez na classificação da
despesa.

Assim, o artigo 20 da LDO/98
adotou o detalhamento da despesa
em nível de projeto e subprojeto, de
atividade e subatividade para o Or-
çamento Fiscal. Note-se que a reda-
ção do projeto de lei previa esse
nível de detalhamento por objetivos
também para o orçamento de inves-
timento das empresas. Durante a
tramitação, porém, houve modifica-
ção por meio de emenda, excluindo-
se as estatais dessa nova classifica-
ção, uma vez que ainda não estavam
preparadas para adotar tal sistemáti-
ca. Esperamos, no entanto, que, no
próximo exercício financeiro, as
empresas também integrem o orça-
mento nessa nova linguagem, que,
além de possibilitar maior clareza e
compreensão por parte dos cida-
dãos, contribui como instrumento de
controle dos resultados da aplicação
dos recursos públicos.

Com esse procedimento, evita-se
a excessiva programação de
subprojetos na proposta orçamentá-
ria, como ocorria, por exemplo, no
caso do DER/MG, que definia uma
enorme lista de obras a serem reali-
zadas, as quais, em sua maioria, não
se realizavam. Adotando-se a classi-
ficação por objetivos, evitam-se não
somente os valores de janela, como
também passa a ser necessária a
abertura de crédito suplementar para
o remanejamento de recursos de um
subprojeto para outro, ou de uma de
subatividade para outra. Ao se
remanejarem recursos de uma estra-
da para outra, por exemplo, é neces-
sária prévia autorização legislativa
para abertura do crédito adicional,
conferindo-se maior controle parla-
mentar sobre a execução orçamen-
tária e, ao mesmo tempo, maior
credibilidade ao planejamento.

Outro avanço conquistado na
LDO/98, por meio de emenda ao
projeto, foi o artigo 39, o qual con-
fere à Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária da Assem-
bléia Legislativa o acesso irrestrito ao
Sistema Integrado de Administração
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Financeira (SIAFI), para consulta, e
acesso limitado aos líderes de ban-
cada.

A disponibilização desses dados
possibilitará ao Poder Legislativo o
controle diário da execução orça-
mentária, financeira e contábil das
entidades e órgãos do governo esta-
dual, que utilizam recursos do orça-
mento fiscal ou orçamento geral,
permitindo-lhe exercer melhor a
função de fiscalização e controle dos
atos da administração pública. Rele-
va-se o fato de que a fiscalização das
finanças públicas não deve ser so-
mente a posteriori, no momento da
prestação de contas anual, mas tam-
bém concomitantemente, no contro-
le da execução do orçamento, que
consiste na aplicação dos recursos.

Audiências Públicas - O artigo 17
da LDO/98 assegura recursos da
ordem de R$ 45 milhões para o
atendimento das propostas
priorizadas em Audiências Públicas
Regionais. Dessa forma, Minas Ge-
rais vem institucionalizando o orça-
mento participativo, o qual constitui
a forma mais democrática e legítima
de orientar a aplicação dos ingressos
públicos, condicionada à satisfação
dos interesses de toda a coletivida-
de. É por meio do orçamento que o
contribuinte se garante quanto à
destinação dos recursos arrecada-
dos, a fim de serem gastos de acordo
com o seu interesse. Essa participa-
ção dos destinatários no plano
decisório assegura legitimidade à
direção dos negócios do Estado.

O orçamento participativo vem
sendo utilizado no Brasil em dois
processos, basicamente: dedutivo e
indutivo. Conforme ensinam Carlos
Ribeiro e Walter Simon, no processo
dedutivo, a primeira etapa é a pre-
paração de uma proposta orçamen-
tária inicial pelo poder público, a
qual será levada a audiências públi-
cas, onde é discutida, sendo as su-
gestões populares anotadas e, even-
tualmente, incluídas na proposta

orçamentária. No processo indutivo,
a primeira etapa consiste em ouvir a
opinião popular em audiências pú-
blicas, cujos resultados são consoli-
dados e, eventualmente, incluídos
no orçamento. O modelo de audiên-
cias públicas adotado em nosso Es-
tado se enquadra no processo
indutivo, no qual a municipalidade
apresenta sugestões sem que a ad-
ministração leve às audiências um
pré-projeto de orçamento.

Demonstrativos -A LDO/98 inova
também em relação aos demonstra-
tivos que deverão constar na lei de
meios:
LI o inciso VII do artigo 99 dispõe

que a proposta orçamentária será
acompanhada de demonstrativo
do serviço da dívida para 1998,
com identificação de sua natureza,
do principal, dos acessórios, e
com a memória de cálculo da
estimativa de gastos com
amortização, juros e encargos.
Esse demonstrativo é muito
importante, pois essa modalidade
de gastos compromete grande

"A exemplo do
orçamento federal, a
LDO deveria conter

demonstrativo com o
detalhamento dos
custos unitários

médios utilizados na
elaboração dos

orçamentos para os
pincipais itens de

investimentos"

parcela dos recursos orça-
mentários. Ademais, ficarão
evidenciados as taxas de juros, os
deságios e outros encargos da
dívida estadual;

U o inciso XI do artigo 99 estabelece
que a estimativa de arrecadação
do ICMS seja discriminada por
gênero de atividades econômicas.
Dessa forma, o Parlamento e a
própria sociedade passam a
conhecer melhor a principal fonte
de financiamento dos gastos
públicos, pois o ICMS representa
aproximadamente 95% da receita
de tributos estaduais;
o inciso XIII do artigo 99 determina
que a lei orçamentária contenha
demonstrativo da receita estimada
de repasse de recursos do Sistema
Único de Saúde (SUS), a título de
convênio federal, especificando
a parcela de recursos pertencente
aos municípios, discriminada por
município, e a parcela pertencente
ao Estado. Tal procedimento
permitirá a exclusão da parcela
de recursos do SUS pertencente
aos municípios da receita
orçamentária do Estado, uma vez
que esses recursos não
representam ingresso pecuniário
nos cofres do Tesouro estadual.
Embora a LDO/98 tenha efetiva-

do relevantes alterações nas normas
procedimentais de elaboração da
proposta orçamentária, sentimos ain-
da, além da necessidade de
revitalização de suas funções cons-
titucionais, anteriormente comenta-
das, que, a exemplo do orçamento
federal, a lei orçamentária deveria
conter demonstrativo com o
detalhamento dos custos unitários
médios utilizados na elaboração dos
orçamentos para os principais itens
de investimentos.

Essa demonstração contribuiria
para evitar as "dotações de janela"
(dotações orçamentárias completa-
mente insuficientes para se executar
o projeto ou atividade propostos no
texto da lei, ou seja, quando o custo
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de realização da obra ou atividade
prevista é muitas vezes superior ao
valor do crédito autorizado), que são
fator de descrédito do planejamento,
ocasionando a necessidade de cons-
tantes suplementações. O excesso
de créditos adicionais, como ocorreu
na execução orçamentária referente
ao exercício de 1995, representando
42,5% da despesa total autorizada, é
capaz de desfigurar completamente
o orçamento original, que passa a ser
freqüentemente alterado sem a par-
ticipação e a análise do Poder
Legislativo.

A fartura de suplementações faz
com que a execução orçamentária se
desenvolva ao sabor das conveniên-
cias e necessidades emergentes, sig-
nificando não só a negação do pla-
nejamento, como também a exclu-
são da Casa onde o povo está repre-
sentado da discussão sobre a
destinação dos recursos públicos. É
importante lembrar que a lei orça-
mentária orienta o emprego desses
recursos, constituindo-se, portanto,
em uma das peças de maior valor no
ordenamento jurídico do Estado.

Equívocos - Por fim, o artigo 43 da
LDO/98 contém duas singularida-
des. A primeira delas constitui, na
verdade, uma impropriedade de ter-
minologia jurídica. Note-se que o
caput do referido artigo dispõe sobre
a hipótese de a lei orçamentária não
ser sancionada até o final do exercí-
cio de 1997. No processo legislativo
brasileiro, vigora o princípio da con-
vergência para se criar direito posi-
tivo, ou seja, é necessário que haja a
convergência de vontades entre os
poderes Legislativo e Executivo para
se criar direito.

Em nosso Estado, o governador
recebe um direito ainda em forma-
ção: no caso, a proposição de lei.
Assim, o governador é um dos par-
ticipantes do processo de formação
da lei, sendo o outro participante a
Assembléia Legislativa. Nem o go-
vernador nem a Assembléia têm

participação absoluta nesse proces-
so, havendo, assim, o princípio da
convergência de interesses dos dois
Poderes na criação do direito.

Como é exatamente na fase da
sanção que ocorre essa convergên-
cia, o caput do artigo 43 deveria
dispor sobre a hipótese de o projeto
de lei orçamentária anual (ou propo-
sição de lei, como é denominado em
nosso Estado) não ser enviado à
sanção, e não a lei orçamentária,
pois, se é lei, é porque já foi san-
cionada.

A segunda singularidade diz res-
peito à execução excepcional do
orçamento, na hipótese de não ser
votado o projeto até o final do
exercício financeiro. Duas são as
soluções adotadas em nosso
ordenamento jurídico: a prorrogação
do orçamento do exercício financei-
ro anterior ou a execução do orça-
mento constante no projeto de lei
ainda não aprovado. A primeira so-
lução, de prorrogar o orçamento
anterior, foi adotada nas Constitui-
ções de 1934 (primeira Constituição
social brasileira) e de 1946, que
caracterizaram períodos de regime
democrático no País. A outra solu-
ção, autorizar a execução do projeto
de lei orçamentária ainda não apro-
vado, foi adotada em nossas Cartas
autoritárias de 1937 (ditadura Vargas)
e de 1967 (ditadura militar).

O artigo 43 da LDO/98, a exem-
plo de disposições anteriores seme-
lhantes nas leis de diretrizes orça-
mentárias sob a égide da Constitui-
ção do Estado de 1989, adotou a
segunda solução, qual seja, autorizar
a execução do projeto de lei ainda
não aprovado, caso não seja sancio-
nado até o final do exercício de
1997. Em virtude do regime demo-
crático atual, com certeza tal solução
não foi adotada pensando-se em um
regime autoritário, como ocorreu nas
fases ditatoriais mencionadas, mas
provavelmente devido aos altos ín-
dices inflacionários que caracteriza-
ram nossa economia desde a pro-

mulgação da nova Carta Magna até a
implantação do Plano Real.

Os índices inflacionários desfigu-
ravam completamente a lei orça-
mentária, impossibilitando que uma
lei de meios de exercício anterior
pudesse ser executada no ano se-
guinte. Assim, para suprir a ausência
de aprovação do projeto de lei orça-
mentária, não se poderia utilizar a lei
do ano anterior, pois seus valores
ficavam completamente defasados,
uma vez que os créditos orçamentá-
rios não podem ser monetariamente
corrigidos durante a execução, a fim
de não configurar concessão de cré-
ditos ilimitados.

Entretanto, a solução que melhor
se coaduna com a nova ordem cons-
titucional e com a estabilização eco-
nômica é a que recomenda, no caso
excepcional de não ser votado a
tempo o projeto de lei, a prorrogação
do orçamento anterior. Isso porque,
se o Parlamento não tiver aprovado
a proposta de orçamento enviada
pelo Executivo, não será razoável
que essa mesma proposta seja exe-
cutada excepcionalmente, como dis-
põe o artigo 43 da LDO/98, mas, sim
que se execute a lei do ano anterior,
até a aprovação da lei definitiva, pois
a lei anterior retrata uma norma já
aprovada pelos representantes do
povo.

Conclusão - A LDO, na forma como
é prevista na Constituição, propor-
ciona maior participação do Poder
Legislativo na elaboração do orça-
mento, com a discussão antecipada
da alocação dos recursos orçamentá-
rios e da definição das políticas
públicas. A LDO tem o papel de
regular a execução orçamentária,
com a definição de metas e priorida-
des, fortalecendo o papel do Parla-
mento na gestão dos gastos públicos.
Nesse sentido, torna-se necessário
revitalizar suas funções constitucionais,
bem como melhor aparelhar o Poder
Legislativo para a fiscalização da execu-
ção das planas e orçamentos.
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