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DIRETORIA ADJUNTA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAQAO PRE VIA

INFORMAcAO PRE VIA N 9 5/99

1 - OBJETO

Projeto de Lei n o 19/99, de autoria da Bancada do PT, tendo como primeiro signatário o

Deputado Rogerlo Correia, o qual dispôe sobre a renegociação do acordo da dIvida do

Estado de Minas Gerais, autorizado pelas Leis n 2 s 12.422, de 1996 e 12.731, de 1997.

A proposicão foi publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/99.

2- PONTOS DE ATENçAO

2.1 - A proposição pretende autorizar, previamente, o Poder Executivo a realizar a

renegociação do acordo n2 004/98/STN/COAFI, firmado anteriormente entre 0 Estado de

Minas Gerais e a União.

2.2 - Propöe o projeto de lei a fixacao de princIpios que devem nortear a renegociação,

corn Os seguintes objetivos:
- garantia do pacto federativo, corn a preservação da autonomia do Estado;

- limites de desembolso que nao comprornetam a execução de programas nas areas

sociais;
- a continuidade da prestacao de serviços püblicos universais de boa qualidade;

- a continuidade dos repasses das transferèncias de recursos constitucionais

pertencentes ao Estado.
- definir urn lirnite máximo de desembolso de 3% (três por cento) do total da receita

IIquida corrente.
Após a definição dos pontos para a assinatura do novo acordo, o art. 40 da proposicão

apresentada prevê que o contrato deverá ser subrnetido a apreciação e aprovação da

Assernbléia Legislativa.
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2.3 - A Constituiçao Estadual estabelece, em seu art. 90, inciso XVIII, ser de

competência privativa do Governador do Estado "contrair empréstimo externo ou interno e

fazer operacao ou acordo externo de qualquer natureza, apos autorizaçao da Assembléia

Legislativa, observados Os parâmetros de endividamento regulados em lei, dentro dos

princIpios da Constituiçao da RepUblica."

A assinatura do acordo depende de autorizacão legislativa. Porém, antecede a

assinatura a negociaçao e conseqüente acerto de condicoes que satisfaçam da meihor

forma possIvel os interesses de cada uma das partes. E essa autorizacão so poderia ser1

concedida pelo Legislativo depois de conhecidas todas as condiçoes que fol possIvel

acordar.

2.4 - A Constituicao de urn Estado, no dizer do eminente mestre português Gomes

Canotilho, constitui o "estatuto jurIdico do politico". Esse estatuto contém o conjunto de

princIpios e regras jurIdicas que funcionam como fundamento de validade para a elaboraçao

das demais normas jurIdicas. Assim, a legislacao complementar e ordinária deve estar em

harmonia corn os parâmetros básicos consagrados na Carla Magna.

A vigente Constituicao Federal de 1988 ja contempla expressamente diversos

princIpios, tais como a separaçao de Poderes, a divisão de funcOes, a preservacao da forma

federativa do Estado, as garantias individuals e coletivas, a capacidade de auto-organizaçã1

e auto-legislaçao dos entes federados, a arrecadaçao de tributos e a transferência de

recu rsos financei ros entre as entidades p01 Itico-administrativas.

Assim, determinadas matérias, em razão de sua relevância e amplitude, já se

encontram devidamente disciplinadas no texto constitucional. No caso em tela, não se trata

de discutir quais os assuntos que devem ser disciplinados na Lei Major e quais os que

poderiam merecer tratamento pelo legistador infraconstjtucional, embora boa parte da

doutrina entenda que existe urn nücleo de matérias que sO podem ser regulados pelo

legislador constituinte (forma de Estado, forma de Governo, garantjas fundamentals, etc).

2.5 - Os dispositivos constitucionais são de cumprirnento obrigatOrio para todos os

entes federados. Não se faz necessária a menção a exigencia de preservacão do pacto

federativo e da autonomia do Estado em lei ordinária estadual, cujo objetivo seja autorizar a
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celebracao de acordo corn a União. Tampouco se faz necessária a referenda contida no

inciso Ill do art. 22 da proposição apresentada: "garantia do repasse, pela União, dos

recursos constitucionalmente previstos" já que Os repasses estão regularmente previstos

pela Constituição da Repübtica, valendo lembrar a alteração trazida pela Emenda a

Constituição n2 3, que acrescenta dispositivo que perrnite vincutaçao de tributo de

competência estadual como garantia de dIvida para corn a União.

Em suma, as prescriçöes constitucionais não necessitam de serem reproduzidas em

documento normativo inferior, pois tal reproducão não traz qualquer caráter inovador no

mundo jurIdico. Essa repetição, em lei ordinária, de disposiçães da Constituiçao Federal so

deve ser efetivada em circunstâncias excepcionais que justifiquem essa reprodução,

principalmente para fins didáticos. Ernbora seja tradiçao no Brasil esse tipo de

comportamento, na verdade é inteiramente desnecessário e inócuo, pois o que está prev

no Estatuto Supremo nao precisa ser reafirrnado em outros textos de hierarquia inferior.

2.6 - No que diz respeito a prestaçao de serviços püblicos de boa qualidade a todos os

cidadãos, tat exigência tambérn ja está prevista, de forma clara e inequIvoca, no art. 2 2 da

Constituição mineira. A mencão em lei ordinária estadual a exigêndia de garantia de

cumprirnento dessa obrigacão não constitui rnecanismo que assegure tal cumprirnento, pois,

se assim fosse, bastaria o mandamento constitucional.

2.7 - Em linhas gerais, a Constituição da RepUblica define os prindIpios pelos quais os

governos federal e estadual devem conduzir-se quanto as suas gestöes. E desnecessário

salientar prindIpios para assinatura de acordo, já que existe norma constitucional que os

preve. A garantia de obediência a tais princIpios, em especial ao cumprimento de leis, a

existência de probidade administrativa e ao pacto federativo, está devidamente insculpida na

Carla Magna, na secão que trata da responsabilidade do Presidente da Repüblica (arts. 85 e

86). Da mesma forma, a conduta do Governador tern as suas limitaçOes constitucionais

disciplinadas na Carla PolItica Estadual (arts. 91 e 92).

2.8 - Todavia, e importante destacar a iniciativa do Poder Legislativo de se buscar a

solucao para urn problerna tao grave como a dIvida püblica . 0 Legislativo não pode se

furtar a participacão na sotucão de problemas que envolvam questoes polIticas e
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economicas vilais pra o Estado. Resta saber se o instrumento proposto é o correto, e quals

objetivos, sob o ponto de vista prático, podem ser alcançados.

2.9 - 0 projeto de lei em comento, se transformado em lei, nao trará qualquer efeito

prático. A eficácia da norma legal estaria comprometida, por se tratar de urn acordo,

instrumento que depende necessariamente de manifestaçao expressa da vontade das

partes. A natureza do acordo é bilateral, e propor mudancas de forma unilateral configura

alternativa imprOpria. Seria alternativa correta promover previamente a negociação e

apresentar a Assembléia os pontos acordados, para posterior apreciaçao. A autorizaçãq

previa de condicoes unilaterais, nesse caso, nada acrescenta ao processo. Principalmente

porque, como prevê o art. 42 da proposição em teta, o que for ajustado entre as panes terá

necessariamente que passar pelo crivo da Assembléla.

3- TRAM ITAçAO

A proposicão tramita em dois turnos e foi distribulda as Comissôes de Constituicão e

Justica e de Fiscalização Financeira e Orcamentaria para receber parecer.

Data da elaboração: 1I3I99
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