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A Constituição promulgada a 5 de outubro último lançou as bases para
• reencontro do país com a Democracia. Fixou novo quadro de atribuições para
• Legislativo, Judiciário e Executivo, que reestabelece o equilíbrio entre os Po-
deres, indispensável para o jogo político democrático.

Há uma tendência na sociedade brasileira a desconsiderar os efeitos dos
fatores institucionais para o processo político e talvez, por isso mesmo, não se
tenha destacado devidamente o alcance e significado dos novos dispositivos
constitucionais, A devolução das prerrogativas do Congresso produz um efeito
imediato e direto que cabe apontar: a contenção do poder do Executivo.

Desfeitas as amarras do autoritarismo que mantinham o Legislativao imo-
bilizado, a convivência entre os Poderes irá requerer, agora, a negociação e o
entendimento para superar conflitos e aparar arestas e para obter a convergên-
cia necessária à ação política. Mas isso vai exigir, da parte do Legislativo, uma
nova dinâmica-que supõe mudanças de processo-que lhe dê agilidade e eficiên-
cia para fazer frente à nova responsabilidade política.

Dentre as prerrogativas que a Nova Constituição atribuiu ao Poder Legis-
lativo, uma se destaca por seu caráter estratégico: o exame e votação dos orça-
mentas. Haverá quem veja a participação do Legislativo no processo orçamen-
tário coma um risco para a racionalidade técnica do processo e alguns que en-
xerguem perdas de eficiência e eficácia, com a possibilidade de transformação
do orçamento numa peça política frouxa e desintegrada

É preciso lembrar, de início, que a formulação tecnocrática do orçamento,
a salvo de injunções políticas trazidas por sua apreciação pelo Legislativo e em
estrita obediência a critérios supostamente de eficácia e eficiência, não garante
maior probabilidade de decisões racionais, ótimas do ponto de vista da alocação
econômica dos recursos. Recorde-se apenas a Transamazônia, a ponte Rio-Ni-
terói, a ferrovia do Aço e tantas outras instâncias de aberração do cálculo eco-
nômico e político que o controle técnico-burocrático não conseguiu evitar,
quando não determinou diretamente.

ORÇAMENTO E MERCADO POLÍTICO

O orçamento não é mera peça burocrática, nascida de exigência vazia do
formalismo jurisdicista. O orçamento é o programa de ação do governo. Nele
estão inscritas as prioridades da ação política, traduzidas nos gastos do Poder
Público. E através do orçamento que se destinam recursos para a resolução dos
problemas percebidos como relevantes pela comunidade política.
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obras sobre Planejamento e Políticas Públicas.
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A decisão orçamentária constitui, na realidade,o centro nervoso do proces-
so governamental. Há mais problemas do que soluções, menos recursos do que
necessidades, daí por que o processo de decisão no orçamento envolve, inesca-
pavelmente, escolhas. Onde gastar? Quanto gastar? Como gastar?

Tudo isso exige negociações políticas entre o Legislativo e o Executivo e as
agências que o compõem. Como o recurso político - as verbas governamentais -
é escasso, haverá problemas, funções e órgãos que receberão menos e, conse-
quentemente, outros que serão mais bem aquinhoados. A participação do Le-
gislativo, analisando e proposta do Governo, identificando as prioridades ali
consideradas, observando o que foi relegado a plano subalterno, estudando as
Implicações regionais do gasto público e, finamente, decidindo, é, O que dá a es-
se processo o caráter democrático.

Representantes que são de regiões e segmentos diversos da população, os
legisladores se verão forçados a negociar, entre si e com o Governo, pelos recur-
sos escassos do Poder público. Com  as exceções previstas em lei, todas as con-
signações contidas na proposta do Executivo são, em princípio, objeto desse
mercado político. A essência do processo é a decisão: onde alocar os recursos?
Para a ferrovia Norte-Sul ou para a recuperação da malha rodoviária do pais?

Para exercer esse papel, o Legislativo precisará, certamente, fortalecer-se.
Necessitará de capacidade para analisar a proposta do Executivo a avaliar suas
implicações, tanto em termos econômicos, sociais, administativos e políticos
quanto em termos regionais e espaciais.

O conflito que ora se trava entre o Legislativo e o Executivo da União, em
torno da dívida dos Estados, dá bem a medida da complexidade e do caráter de
mercado político de que se reveste o processo orçamentário. Estão em jogo nes-
se conflito diferentes percepções de problemas, interesses e perspectivas de
ação política dos vários escalões do Governo e das diferentes camadas da socie-
dade.

A nova Constituição, ao fixar atribuições que dão ao Legislativo um papel
ativo-e não apenas simbólico-nas decisões orçamentárias, revitaliza o próprio
jogo democrático. Vejamos, a seguir, como se substancia esse papel.

A CONSTITUIÇÃO E O ORÇAMENTO:
O PAPEL DO LEGISLATIVO

No capítulo II, das Finanças Públicas, da Constituição em vigor, estão ex-
plicitados os limites da ação legislativa sobre o orçamento. De início vale desta-
car um fato de relevo: os constituintes deliberaram, a meu ver acertadamente,
sobre o orçamento, articulando-o diretamente com o planejamento.

A Constituição estabeleceu exigências de planos plurianuais, diretrizes or-
çamentárias e os orçamentos anuais. Essas três peças devem ser avaliadas,
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examinadas e decididas integralmente. Embora isso não seja garantia plena para
o funcionamento eficaz de um sistema de planejamento, constitui, qxigênCia que
pode concorrer para sua efetiva institucionalização. Planos não podem ser des-
garrados do orçamento, porque assim tenderiam a se converter em mero rol de
intenções.

Cabe destacar ainda, nesse contexto, o dipositivo do artigo 165, que obriga
a que os planos plurianuais regionalizem "as diretrizes, objetivos e metas da
administração federal" Os gastos públicos precisam ser examinados sob a ótica
regional, isto é, precisam conter informações sobre como incidem e se distri-
buem pelas regiões. Essa é, sem dúvida, uma dimensão estratégica para a to-
mada de decisões no orçamento.

A nova Carta Constitucional trouxe, por outro lado, inovações orçamentá-
rias que irão possibilitar ao Legislativo desincumbir-se de uma função capital: a
de fiscalizar os atos do Executivo. Até hoje o país tinhà, na verdade, não um,
mas três orçamentos distintos: o fiscal, o das estatais e o chamado orçamento
monetário. O fiscal, compreendendo os gastos da administração e os recursos
dos impostos e tributos, é o menor deles e o único que se encontrava sob o es-
crutínio (parcial e limitado) do Legislativo. O orçamento das estatais era contro-
lado pela SEST, no âmbito do Governo Federal (os Estados, ao que me consta,
não dispunham de órgãos centralizados de controle). E, finalmente, o chamado
orçamento monetário é constituído pelas operações do Banco Central. A nova
Constituição reúne o orçamento fiscal e o orçamento de investimentos das em-
presas estatais e da seguridade social. Desta forma, o Legislativo terá de fato voz
e vez na alocação de recusos do Governo da União, porque agora o orçamento
abrange tanto o setor direto da administração pública quanto o indireto. No to-
cante ao orçamento monetário, dispõe a Constituição que é "vedado ao Banco
Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos no tesouro Nacional".

Os novos dispositivos constitucionais estabelecem, além disso, outros me-
canismos que ampliam a capaciade do Legislativo de fiscalizar e acompanhar o
Executivo. Dentre esses destacam-se as probições contidas no art. 167, de iniciar
programas não incluídos na lei orçamentária, de realizar despesas que excedam
os créditos orçamentários ou de realizar operações de crédito que ultrapassem
as despesas de capital aprovadas no orçamento . Estas e outras proibições, co-
mo e de estabelecer fundos, sem prévia autorização legislativa, vão permitir que
o Legislativo acompanhe e política do Governo, ensejando cobranças e a fiscali-
zação. Some-se a isso o fato de que a União está obrigada, constitucionalmente,
a apresentar relatórios bimestrais da execução orçamentária.

POR UMA POLÍTICA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO

Todas essas inovações introduzodas pela nova Carta Constitucional, se dão
ao Legislativo papel dinâmico no processo político, na decisão, acompanha-
mento e fiscalização das políticas governamentais, exigirão dele, em contraparti-
da, enorme esforço para se aparelhar tecnicamente, para participar do processo
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orçamentário. A comissão do Legislativo precisará dispor de informações e ca-
pacidade técnica, para discutir a proposta do Executivo e examinar seus supos-
tos e suas implicações. A análise da receita e dos critérios utilizados em sua es-
timativa, mencionando apenas um problema, requer capacitação na área ma-
croeconômica e tributária, hoje inexistente nas assessorias parlamentares. Além
disso, o orçamento é um documento esotérico, ainda redigido em linguagem
contábil, de difícil acesso, que precisa ser tornada simples e transparente, para
democratizar o processo de decisão.

Mas as mudanças requeridas para o Legislativo desincumbir-se das novas
responsabilidades orçamentárias não podem nem devem ficar circunscritas à
dimensão de aparelhamento técnico. Predomina hoje na sociedade brasileira
imagem fortemente negativa dos políticos e da política, que encontra argumen-
tos no descaso e no absentismo de parlamentares, nos trens da alegria e nos ne-
potismos alegados contra algumas administrações do Poder Legislativo.

Independente da veracidade dessa percepção, que é antes uma caricatura
que um retrato do Legislativo, cabe a este, no momento em que recobra as
prerrogativas e funções políticas a ele inerente, envidar todos os esforços para
reverter essa imagem negativa que a ele se associa hoje.

920


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

