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Apresentação

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais realizou, no dia
28 de fevereiro de 2000, um debate em Plenário sobre o Projeto de Lei de
Responsabilidade Fiscal, em tramitação no Congresso Nacional.

Apesar do projeto já ter sido aprovado pela Comissão Federal de Cons-
tituição e Justiça, até aquela data, o seu teor não havia sido suficientemente
debatido na Câmara dos Deputados. O Poder Legislativo mineiro inaugurou o
debate no País por considerá-lo de importância significativa. A proposta de lei
fere a autonomia dos municípios e Estados da Federação, caracterizando-se
neste e em outros pontos como inconstitucional, além de terem sido
observados também outros descuidos em sua redação.

A Lei de Responsabilidade Fiscal é oportuna e necessária, mas, da
forma em que está posta neste projeto, servirá apenas de instrumento para as
práticas autoritárias e distanciadas do interesse público.

Não se pretende, com este projeto de lei,modificar, por exemplo, o
quadro de penúria em que vivem os municípios. Ao contrário, o projeto impõe
sérias limitações aos seus administradores públicos e pode inviabilizar o fun-
cionamento dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, já que impõe
cortes drásticos nas despesas com pessoal e redução significativa dos
orçamentos. Para aplicar a lei - tal como pretende o projeto original -, os
municípios deverão fazer demissões no seu quadro de pessoal.

Para ampliar este debate em todo o Estado, está sendo reproduzida
uma síntese das exposições feitas durante o ciclo de debates realizado na
Assembléia mineira. Ao fim do debate, foram destacados os principais
pontos do Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal que merecem maior
atenção dos administradores públicos e maior discussão pela sociedade,
a tempo de serem modificados antes de sua aprovação final, transcritos
na última parte deste documento.

Deputado Anderson A da uro

Presidente
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Pronunciamento do Deputado
Anderson Adauto - Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais

O princípio da responsabilidade deve, necessariamente, nortear a admi-
nistração pública. No exercício do mandato que lhe é outorgado pelo povo,
exige-se do administrador que paute suas ações por absoluto critério, sobre-
tudo no manuseio das receitas e despesas orçamentárias.

A Lei de Responsabilidade Fiscal é oportuna e necessária. O que não se
pode aceitar é que essa legislação, ora em tramitação no Congresso Nacio-
nal, transforme-se em instrumento para as práticas autoritárias e distancia-
das do bem público.

Não vamos, em nossa mensagem, analisar em detalhe o Projeto de Lei
de Responsabilidade Fiscal. Isso ficará a cargo dos expositores, que, a seguir,
teremos oportunidade de ouvir. Desejamos, no entanto, chamar a atenção
para alguns dos pontos da proposta, os quais exigem que a modifiquemos.

O atual Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal não pretende modifi-
car o quadro de penúria em que vivem os municípios. O projeto, além disso,
golpeia duramente também o Executivo, o Legislativo e o Judiciário estaduais
e municipais, a tal ponto que eles não terão condições de gerir suas
responsabilidades mínimas.

Em primeiro lugar, para aplicar a lei - tal como pretende o projeto origi-
nal -, os municípios deverão fazer demissões em massa em seu quadro de
pessoal.

No caso da execução orçamentária, pretende-se que "Legislativo e
Judiciário deverão limitar suas despesas no prazo de 30 dias se as metas
fiscais do ano não estiverem sendo cumpridas. Ocorrendo o
desequilíbrio, o Executivo fica autorizado a interferir no âmbito dos
demais Poderes para atingir a meta estabelecida". Isso, no mínimo, é
uma ingerência inconstitucional e um desrespeito ao equilíbrio e à au-
tonomia dos Poderes.

O capítulo do projeto que diz respeito ao sistema bancário, a nosso ver,
configura nítido critério de dois pesos e duas medidas. Ao determinar que
será preciso editar lei para constituição de fundos privados que cuidem da
insolvência no sistema financeiro, o projeto simplesmente prorroga uma
prática amoral, aquela de continuar a socorrer bancos falidos à custa do bolso
do povo. E necessário editar, em caráter de urgência, lei específica de
constituição desses fundos.
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É nossa intenção, obviamente, a partir do momento em que concluirmos
este ciclo de debates, que ficassem acertados alguns pontos comuns aos
quais, no meu entendimento e na minha avaliação, conseguiremos chegar
hoje. O Poder Legislativo de Minas, por intermédio dos deputados de vários
partidos, deverá levar aos nossos três senadores o que ficar aqui discutido e
estabelecido.

Acreditamos que, no Senado, teremos o tempo hábil para desenvolver
aquela discussão, que, por entendermos que o projeto era ruim e que não
avançaria nem evoluiria, deixamos de fazer na Câmara. Mas, agora, é
fundamental que o discutamos no Senado.
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Palavras do Deputado Federal Sérgio Miranda
Membro da Comissão Mista de Orçamento

do Congresso Nacional

Posso afirmar, com cabal segurança para os senhores, que aqui se inicia,
neste Legislativo, o debate sobre essa lei. Não houve debate sobre a Lei de
Responsabilidade Fiscal na Câmara dos Deputados, ela não passou pela
Comissão de Constituição e Justiça. O último substitutivo apresentado foi
votado quase que imediatamente; no Plenário, praticamente não houve
tempo para o debate. Foi para o Senado, onde já foi aprovada na Comissão
de Constituição e Justiça, apesar de argüições de inconstitucional idade.

Os Legislativos são descontentes com o limite definido para pessoal na
repartição dos 60%. Os Tribunais de Contas dizem que não querem ficar
ligados ao Poder Legislativo, querem ter um percentual próprio.

Considero que houve uma grande manipulação da opinião pública,
dizendo que se trata de uma lei para combater a gastança, partindo-se
da idéia de que a crise das finanças públicas no Brasil se situa no nível
das Prefeituras, que estão gastando demais. Ora, se estão quase todas
falidas, como estão gastando demais? Coloca-se no gestor público a
responsabilidade pela crise.

A lei é composta de 10 capítulos; inicialmente, eram 110 artigos. No
substitutivo mais enxuto, restringiu-se a 77 artigos, dividindo-se em 10
capítulos. Há uma parte inicial, no Capítulo 1, que trata das principais
definições. A lei começa com uma flagrante inconstitu cio nalidade. Quando
surgiu o projeto de lei do Executivo, regulava parte do art. 163. A lei cita o
Capítulo II, Título VI. No Título VI do Capítulo li, há a necessidade de três leis
complementares: a lei complementar dos arts. 163; 165, § 9; e 169.

Há uma decisão do Supremo, a pretexto da regulamentação dos
12%, que está no art. 192, que não se poderia regulamentar parcela de
artigos, mas teria de regulamentar o total. Já, inicialmente, havia uma
flagrante inconstitucionalidade, porque regulamentava, do art.163,
apenas quatro artigos dos sete e esquecia de regulamentar - talvez o
mais importante - o inciso V, que tratava da fiscalização das instituições
financeiras, ou seja, não quis entrar no campo da fiscalização.

O argumento do Governo era de que a Emenda n° 19, no seu art. 30,
impunha um prazo de 180 dias para que o Executivo enviasse um projeto
regulamentando o art. 163. O relator fugiu dessa questão e não regulamen-
tou artigo nenhum, apenas instituiu um conceito geral de que essa lei
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade
fiscal. Comete-se aí a segunda grave inconstitucionalidade. As leis
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complementares são normas complementares da Constituição. Temos
de fazer aquelas leis complementares que a Constituição ordena.

Feito esse comentário inicial, não entrarei no campo da in-
constitucionalidade porque seria um campo extenso. Analisaremos o
§ l O . Qual é o objetivo dessa lei ? Ele está escrito na mensagem que acom-
panha o projeto. Só quem não leu não sabe. A lei existe para combater o
déficit público e para manter estável a relação entre a dívida pública e o
PIB. Isso está escrito. O objetivo da lei não é combater a corrupção. Não
há nenhum artigo que esteja contra a corrupção. Já existem leis demais para
impedira corrupção no Brasil e elas não são aplicadas. Há a lei da improbidade
administrativa e a do colarinho branco.

O equilíbrio das contas públicas será conseguido por meio do "cum-
primento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência
a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de re-
ceita com pessoal, das despesas com seguridade social e outras, dívidas
consolidada e mobiliária, operação de crédito, inclusive por antecipação
de receita orçamentária, chamada ARO, concessão de garantia e inscrição
em restos a pagar".

É esse o objetivo da lei. Vamos ler o art. 55 da lei dos relatórios de gestão
fiscal. O relatório conterá: 1 - comparativo com os limites de que trata esta lei
complementar, dos seguintes montantes: a) despesa total com pessoal,
distinguindo a com inativos e pensionistas; b) dívidas consolidada e mobiliária;
c) concessão de garantias; d) operações de crédito, inclusive por antecipação
de receita; e) despesas de que trata o inciso II do art. 4°".

Quando trata da fiscalização da gestão fiscal é tarefa do Tribunal de Contas:

- atingimento das metas fiscais;

II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscri-
ção em restos a pagar;

III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com o pessoal ao
respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23".

Esse é o objetivo da lei. A lei não visa tratar - e é necessário - de uma
mudança na Lei n° 4.320, que discute todo o processo orçamentário. Ela
não pretende dar maior eficiência e eficácia aos gastos públicos. Ela é uma
lei do equilíbrio das finanças públicas. Podemos discutir depois qual a crítica
que fazemos a isso, mas o objetivo é esse.

O § 20 tem outra grave inconstitucionalidade. Isso foi até tema de de-
bate na comissão. Esse § 2 1 trata da abrangência da lei: "as disposições
desta lei complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal
e os municípios". Ora, senhores, na comissão, o relator, no seu primeiro
substitutivo, tinha incluído 'no que couber', porque a legislação sobre
finanças públicas é concorrente entre União, Estados e municípios. E,
quando a legislação diz que a competência é concorrente, a União só pode
legislar sobre normas gerais.
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A lei tem uma abrangência total. Envolve todos os entes, todos os Pode-
res. Entra, como parte do Poder Legislativo, o Tribunal de Contas. Retira as
empresas de economia mista e salienta que entram as empresas estatais
dependentes. Então, a abrangência é global. Só ficam de fora as empresas
públicas, que não dependem do recurso do Tesouro para seu custeio. A lei,
ainda na parte introdutória, define o conceito de receita corrente líquida. E
uma posição melhor do que o projeto original.

A lei melhora, na sua forma, o substitutivo. O projeto original era muito
pior do que esse. O relator teve a preocupação de integrar o conteúdo da
lei ao processo de planejamento orçamentário e incluiu, no ciclo orçamen-
tário, PPA, LDO e LOAS, os elementos centrais dessa lei. Esse é um aspecto
positivo, dá mais lógica ao projeto.

Temos, então, a discutir o primeiro ponto, que é o planejamento. Trata do
plano plurianual, antecipa prazos para a entrega do plano e, já no parágrafo
único, define um dos inúmeros anexos que as Prefeituras e os Governos
Estaduais terão que apresentar. Já no PPA, exige-se um anexo de política
fiscal, em que serão estabelecidos os objetivos e as metas plurianuais da
política fiscal.

Aqui há uma aberração no conteúdo, também de quebra do pacto
federativo. Foi uma redação descuidada do ponto de vista do respeito
à Constituição. O PPA tanto vale para a União como para Estados e
municípios. No caso de Minas, é o nosso PPAG. Ele diz que cada
governador tem de fazer o seu PIPA, demonstrando a compatibilidade
dele com as premissas e os objetivos da política econômica nacional
e de desenvolvimento social. Ora, querem impor ao Governador
Itamar Franco que faça o seu PPA baseado na política econômica. E
a autonomia política, base do conceito de Federação, vai para onde?
Transforma-se, com essa lei, do ponto de vista da Federação, o Brasil em
um Estado unitário.

Vamos entrar na LDO, em que são apresentados mais três anexos, cha-
mados "Anexo de Metas Fiscais"; "Anexo de Riscos Fiscais"; e, para a União,
"Anexo de Política Monetária Creditícia e Cambial". Vamos entender o
conteúdo, a chave da lei, em dois pontos. O primeiro está no art. 40, "b". Diz
que, além do que dispõe a Constituição, a LDO disporá sobre critérios e
formas de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na
alínea "b" do inciso II desse artigo, no art. 91 e no inciso lido § 1 1'do art. 31.
Então, aqui está a alma da lei. A que se referem esses artigos?

O art. 40 , alínea "b", inciso li, trata dos juros. O art. 9 1 trata das metas de
resultado primário e nominal, e o art. 31 trata da dívida. Criamos com esse
art. 40 ( ... ). Se ultrapassar o chamado limite dos juros, que não é propriamente
limite, vou chegar lá ou, se o resultado primário previsto nas metas não for
alcançado ou, se o limite da dívida for ultrapassado, limita-se o empenho de
todas as outras despesas.

Há uma qualificação. Esses gastos, juros, dívidas, são gastos públicos
que têm uma qualidade superior a outros gastos. Limita-se o empenho se
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houver superação do chamado limite dos juros, da dívida; limita-se o empe-
nho das outras despesas, até que se chegue àqueles objetivos. Vamos dis-
cutir cada um desses artigos para que compreendam a gravidade do que é a
inclusão disso nas nossas normas legais.

O inciso II da alínea "b" diz: "estabelecerá, para efeitos da adoção das
medidas especificadas nas alíneas desse inciso, limite referencial para o
montante das despesas com juros". Não há limites para os juros, há um
limite referencial. Posteriormente, se for ultrapassado, é obrigatório ter
resultado primário necessário à redução do montante da dívida das des-
pesas conjuntas. Tem-se um limite referencial dos juros, que não é
propriamente limite, é referência. Se for ultrapassado, exige-se resultado
primário para poder pagar os juros que estariam supostamente
limitados. O mesmo vale para resultado primário ou nominal. Sobre o
resultado nominal, o Ministro Delfim Neto, em 1982, enrolou o FMI
quando colocou a questão do chamado resultado operacional, em que
eram descontados juros.

Colocar, como nosso limite, resultado primário ou nominal é impor
uma carga de pressão sobre o gasto público jamais visto em nosso País.
Considero essa a alma da lei, ou seja, a garantia absoluta ao credor
financeiro, não a todo credor da coisa pública. O relator, de forma correta,
incluiu os precatórios no hmite da dívida porque os precatórios são dívidas
evidentes. As vezes se pensa, quando se discute precatório, nesses
precatórios superfaturados, mas como fica o cidadão que teve sua casa
desapropriada ? Não tem o direito de receber aqueles recursos frente à
decisão judicial? O Governo prometeu aos governadores que vai tirar os
precatórios.

A dívida que vale não é a dívida com o fornecedor, não é a dívida com
aqueles que fazem obras nos municípios, mas é a dívida financeira. Essa
dívida é especial, está superior a todas as outras dívidas. Aqui também (no
Anexo 2) se diz que a [DO feita pelo Governo de Minas e apresentada à
Assembléia, no § 2°, inciso II, evidencia a consistência com as premissas e
objetivos da política econômica nacional. Mais uma vez, não é? Qual é esse
instrumento normativo?

Chamo a atenção para esse anexo dos riscos fiscais, Anexo da Política
Monetária Creditícia e Cambial, que define as metas de inflação. As
metas de inflação, meus caros prefeitos e parlamentares, são
instrumentos de política econômica adotados pelo Brasil e pela
Inglaterra. Essa não é a fórmula de controle da inflação que tem em
outros países. Você inscreve a política econômica numa lei
complementar. Temos lei orçamentária anual, mais um anexo no art. 51 ,
inciso 1, anexo de metas fiscais compatíveis com os anexos da [DO.

Chama-me a atenção o art. 7 1 . Vocês podem observar quão grave é essa
lei. O art. 7° trata do resultado do Banco Central. O resultado do Banco Cen-
tral até hoje era tratado da seguinte forma: se o resultado fosse positivo, era
transferido para o Tesouro; se negativo, era provisionado na espera de um
resultado positivo para ser compensado. Depois do acordo com o FMI, foi
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lançada a Medida Provisória n° 1.789, que determinou que o resultado do
Banco Central, a cada ano, fosse incorporado ao orçamento, isto é, transfor-
mou o resultado negativo do Banco Central em fiscal. Isso fez com que, no
ano passado, o Governo emitisse R$13.000.000.000,00 para compensar o
resultado negativo dos últimos quatro anos. Neste ano, vocês sabem qual o
resultado negativo do Banco Central até novembro, até o último balancete
publicado? E de R$9.700.000.000,00, que é todo fiscal por essa lei. No ano
2000, isso vai, pela lei, entrar no orçamento de 2001. No ano 2000, já está no
balanço do Banco Central que vamos pagar R$1.400.000.000,00 para remu-
nerar esse resultado negativo, recursos do Tesouro. Esse é outro aspecto
essencial da lei.

Chamo a atenção para outra questão que considero fundamental para a lei. A
lei não é só negativa, ela tem seu aspecto positivo. Há aspectos interessantes
que falam de como é tratada a receita, que explicitam claramente que a renúncia
de receitas tem de ficar transparente, inclusive na sua dimensão, tem que ser
compensada orçamentariamente. Qual é o aspecto mais grave socialmente?
São os arts. 15, 16 e 17, que tratam da geração de despesas. Esses artigos,
meus caros prefeitos, primeiro, consideram-na não autorizada.

Quando vi, na lei das penas, "aprovar despesa não autorizada", disse: já
existe na lei. Ninguém pode aprovar despesa não autorizada pela lei orça-
mentária. Aí entendi porque colocaram pena de um a quatro anos de prisão.
Porque considera não autorizadas, irregulares e lesivas aquelas despesas
que não atendem ao disposto nos arts. 16 e 17.

Vamos entender o que está acontecendo aqui: nos arts. 16 e 17, introduz-
se o critério de compensação. Até aí é correto. Se aumenta uma despesa,
tem de ser compensada por corte de outra despesa ou por aumento de re-
ceita. Até aí, tudo bem. Há uma lógica nisso: aumenta-se uma despesa, é
preciso compensá-la com corte em determinada despesa ou, então, com
aumento de receita. Mas como surge o problema? Quais os conceitos? Como
será essa compensação? Aí está o problema mais grave dessa lei.

Vamos pensar como se daria isso: primeiro, diz que a compensação
tem de ser demonstrada antes de se efetivar o gasto. Está no art. 17,
§ 21 : uma compensação nos períodos seguintes. Quantos períodos?
Adeeternum ? Enquanto vigorar a despesa? Mas o mais grave é que
diz: "Devendo ser compensado pelo aumento permanente de receita
ou pela redução permanente de despesa". Para calcular o aumento
permanente de receita valem apenas três regras. Leiam o § 3 1 : "Ele-
vação de alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação
de tributo ou contribuição".

O crescimento natural da arrecadação, fruto do crescimento econômico,
não pode ser fonte para aumento de despesa. O crescimento da arrecada-
ção, fruto da melhora da máquina fiscalizadora, não pode ser fonte para au-
mento de despesa. Só pode aumentar uma despesa se aumentar a alíquota
de um imposto, criar novo imposto ou aumentar a base de incidência daque-
le imposto ou daquela contribuição.
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Meus amigos, será que perceberam como isso é grave ? Isso levaria à
prisão o Ministro Nelson Jobim, que agora aprovou, por meio desse manda-
do de segurança, a possibilidade de incorporar ao salário dos juízes os
R$3.000,00 de auxílio-moradia. Cancelaria todo o debate sobre o aumen-
to do salário mínimo. Para o Presidente Fernando Henrique aumentar o
salário mínimo, se essa lei estiver sancionada antes de 1° de maio, terá
de cortar despesas ou aumentar a receita. Mas não pode considerar o
aumento da receita fruto do crescimento econômico de 4% que está
prevendo na lei orçamentária. Só vai poder aumentar o salário mínimo se
criar um novo imposto, se aumentar alíquota ou ampliar a base de
arrecadação. Isso vale para toda despesa com pessoal, para toda despesa
com seguridade social, para toda despesa corrente. Na prática, estão
sendo congelados os gastos sociais.

Se um prefeito eleito no ano 2000 quisesse criar, por motivo de campa-
nha, o programa bolsa-escola, isso seria uma típica despesa obrigatória de
caráter continuado. Diria: "Vou dar R$1136,00 para cada família que mantiver
sua criança na escola". Como vai criar esse programa? Mesmo que tenha
recursos em caixa, não pode criá-lo.

E como fica o Poder Legislativo? Qual a sua autonomia para fixar os seus
gastos? Ele não pode aumentar a sua receita. E o Poder Judiciário? Há, no
caso, uma flagrante inconstitucionalidade, pois, quando se faz uma des-
pesa, precisamos de vinculá-la a uma receita. Entretanto, a Constitui-
ção veda as vinculações.

No art. 18, o Ministro Jobim já define o que é despesa de pessoal, e
entram também as vantagens pessoais de qualquer natureza. O Plenário
aprovou, no § 1°, uma aberração jurídica, pois nele se fala nos contratos
de terceirização de mão-de-obra, o que não existe. Existem contratos de
serviços que podem valer-se de mão-de-obra terceirizada. Por exemplo, não
se faz contrato de terceirização com uma empresa para fazer a limpeza de
um determinado prédio público.

Agora falaremos dos percentuais. O eixo do debate é o art. 20, porque, na
Lei Camata II, que essa lei revoga, já estão definidos 50% para o Estado e
60% para os municípios como limites para os gastos com o pessoal. O art.
20 diz: "A repartição dos limites globais do artigo anterior, caso não
seja fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não poderá exceder os
seguintes percentuais...". O relator tentou corrigir a flagrante
inconstitucionalidade, já que a Constituição determina que os limites do Poder
devem ser estabelecidos na [DO, colocando, então, que, caso a LDO não
aprove o limite, ele obedecerá a essa divisão aqui exposta. Considero essa
ação divergente.

Gastos com os Poderes Legislativo e Judiciário - Temos outro absurdo.
Como se irá chegar aos limites? Em alguns Estados, os gastos com o Poder
Judiciário chegam a 12%; e o limite deverá ser de 6%. Quais serão os instru-
mentos utilizados para chegar-se a esse limite? Diminuir os salários dos juízes?
Vai-se fazer o quê? Pode-se até diminuir 1%, 2% de seus gastos, mas isso não
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é explicado. Se não diminuir, é prisão para o desembargador e para o presidente
da Assembléia, com pena de um a quatro anos.

Isso é grave. Esse assunto foi tratado pela Comissão de Constituição
e Justiça, com a aprovação da Emenda n° 25, que fixa percentuais de
gastos com pessoal de uma forma mais correta, porque se relaciona com
a população do município, e 70% dos gastos vão para o pagamento de
pessoal. Argumentado frente à inconsistência de uma emenda à Consti-
tuição recém-promulgada, promulgada há três dias, a Emenda à Consti-
tuição n° 25, o relator da Comissão de Justiça tentou fugir da questão,
dizendo que não poderia alterá-la porque ela teria de voltar para a Câma-
ra, e a lei devia ser aprovada logo.

O art. 25 chama a minha atenção no que diz respeito aos critérios, à pres-
são que haverá por parte daqueles que estão abaixo do limite. Ao invés de
se corrigirem distorções, vão-se amplificar distorções. Será que a Assem-
bléia de São Paulo não irá pressionar para chegar ao limite? Como está gas-
tando abaixo do limite, irá pressionar para chegar naquele limite.

Quero discutir também a despesa com pessoal. O art. 21 diz claramente:
"E nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com pes-
soal e não atenda às exigências dos arts. 16 e 17. Toda despesa com pesso-
al tem de ser compensada ou com aumento da receita naqueles moldes,
aumento de alíquota, aumento da base de arrecadação, criação de novo im-
posto, ou com corte de despesa". Cria-se o que se chama limite prudencial,
que não são mais 60%, são 95% dos 60%, o que dá 57%. Alcançado o
limite prudencial, não se tem mais nenhuma vantagem, aumento, reajuste
ou adequação de remuneração, não se pode criar cargo ou emprego, não se
pode ter nenhuma alteração da estrutura de carreira que implique aumento
da despesa, não se tem plano de carreira, não se tem provimento de cargo
público, não se tem admissão ou contratação de pessoal a qualquer título,
não se tem mais hora extra e, se a despesa ultrapassar - excetuando-se os
dois anos de exercício que são da introdução da lei, que estão no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias -, terão de ser reduzidos ao limite
da lei dois quadrimestres nos dois quadrimestres seguintes. No primeiro
quadrimestre, redução de 40%.

Por último, acompanha essa lei o Projeto de Lei n°621, que está tramitan-
do na Câmara dos Deputados. Ele altera o Código Pena' para introduzir as
penas. Seremos o único país do mundo a criminalizar a gestão pública.
Não é criminalizar a corrupção. Já existe crime para ela. Não é
criminalizar a desídia ou a improbidade administrativa. Vamos
criminalizar a gestão pública.

Leiam o Projeto de Lei n° 621: "Se não houver divulgação do relatório
fiscal, pena de seis meses a dois anos; ordenar despesa não autorizada,
pena de um a quatro anos; prestar garantia graciosa, detenção de três me-
ses a um ano; não-redução de despesa relativa a pessoal, deixar de ordenar
ou promover, na forma e nos prazos da lei, a execução de medida para
redução do montante da despesa total com pessoal, que houver exce-
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dido a repartição por poder do limite máximo, pena de reclusão de um
a quatro anos".

Se não se cumprir a lei nos seus moldes, haverá pena de prisão para os
chefes dos três Poderes. Fico imaginando o burocrata que fez essa lei. Essa
é uma atitude de conteúdo antidemocrático, é uma ameaça. Prender o pre-
sidente do Supremo Tribunal se este não entregar o relatório de ges-
tão fiscal, com pena de seis meses a dois anos de prisão.

Senhores, que país é este ? Que funcionário do FMI fez essa lei para que
possamos cumpri-ia? Ainda apregoam aos quatro cantos que essa lei vai
moralizar a gestão pública, que é contra a corrupção. Digo aos senhores,
sinceramente: se lermos a lei, vamos compreender que isso não é verda-
de. Por isso, peço de novo pateticamente: leiam a lei, discutam as suas
conseqüências, saibam o que existe de bom nela. Mas conheçam também
o seu núcleo central, que tem três questões básicas: garantia absoluta ao
credor financeiro, destruição do pacto federativo e congelamento do
gasto social. Mas para que isso se efetive, haverá a criminalização da ges-
tão pública. Essa é a essência da lei. Ela transforma em lei complementar
uma política econômica que existe.

Essas são as questões importantes dessa lei e não o que vem sen-
do apregoado nos editoriais, nas colunas econômicas dos grandes
jornais e nas redes de televisão semi-oficiais que existem em nosso
País. Muito obrigado.
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Palavras do Conselheiro Sylo Costa
Presidente do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais

Começo falando sobre a polêmica nacional que esse projeto tem causa-
do. Na verdade, ele é o assunto prioritário de toda a mídia nacional.
Unanimidade - Ninguém discute se esse é um processo importante. O
que está se discutindo hoje é a perda de tempo. Será que é conveniente ao
País, à sociedade brasileira, perder tempo para discutir uma coisa que já
existe? Onde, qual a novidade desse projeto? Ameaçar o gestor público de
cadeia, pena de morte, fuzilamento, esgoelamento, sei lá o quê? O País passa
a viver com a espada Dâmocles pendurada sobre a cabeça. Mas essa
legislação já existe onde? Qualquer bacharel em Direito, qualquer adminis-
trador, em 2 minutos, compilando o vade mecum, vai encontrar meia dúzia
de leis que dizem tudo o que essa diz.

Um exemplo: quem aqui não sabe da Lei Camata? Que Estado nenhum
poderá gastar mais do que 60% das suas receitas correntes com o custeio
de pessoal. Mas qual a novidade? Essa lei já existe. E é impraticável. Por
quê? Porque, para cumprira Lei Camata, que não pode contrariara Constitui-
ção, teríamos que violenta-Ia.

Como é que os Governos Estaduais vão fazer para coadunar o que já
existe com essa legislação? V. Exa., Deputado Sérgio Miranda, falou que
só se pode fazer transferência de recursos orçamentários com aumento
de receita. E claro, só pode ser feito com aumento de receita, mas isso
não é novidade, é uma repetição. Ninguém poderá gastar mais do que o
orçamento. Quando já pôde? Alguém pode gastar sem lei que o autorize?
Qual é a novidade, a não ser espalhar o terror entre os gestores, entre
os ordenadores de despesa?

Por que atrelar o orçamento do Tribunal de Contas, e falo com autoridade
porque sou presidente da instituição, ao Poder Legislativo? Porque, em má
hora, o legislador - talvez nunca tenha pretendido isso diz que o controle
externo das contas públicas será feito pelo Legislativo com o auxílio do
Tribunal de Contas. Aí, passou-se a entender que o Tribunal de Contas é um
órgão hierarquicamente subordinado ao Poder Legislativo. Isso não é
verdade. Então, é o Tribunal de Contas órgão auxiliar da Assembléia
Legislativa e de mais 853 Câmaras Municipais do Estado. Trata-se de im-
propriedade ou ignorância - não sei. Nosso País procura fixar subteto sem
saber quanto é o teto. Não sei tirar 10% de lugar nenhum se não sei
quanto é 100%.

Na semana passada, estive em Brasília, para discutir essa lei com quem
de direito. Voltei desiludido, não porque não tivesse argumento para defen-
der ou justificar essa baboseira que querem fazer, mas porque voltei conven-
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cido de que o tempo é que fez isso. Esse projeto apareceu, e ninguém sabe
quem foi que o redigiu. Trata-se de uma lei apócrifa, anônima.

Estamos falando isso para justificar que essa lei está sendo discutida.
Ouvimos sempre que existe um prazo para a lei entrar em vigor. Que prazo
é esse que ninguém pode passar? Uma lei dessa responsabilidade e que
tem a responsabilidade até no nome há de ficar cingida e tangida num
prazo que ninguém sabe? O prazo é o interesse do presidente da Repú-
blica, naturalmente mancomunado com as autoridades internacionais do
Fundo Monetário Internacional. Só pode ser por causa disso. Não pode
ser assim porque o Brasil não pode ser governado com um sistema que
interessa ao FMI.

Essa lei, antes de tudo, é de uma inconstitucionalidade vista a olho nu.
Não precisa ser jurista nem professor de Direito Constitucional para enten-
der que essa é a maior das aberrações a que o País já assistiu. Trata-se de
uma lei complementar que modifica e garroteia a Constituição, interfere na
autonomia dos municípios e Estados. E verdade que o sistema é federativo
e o País tem o dever de olhar pelo endividamento dos Estados e municípios,
mas não pode, evidentemente, dizer a forma como os Estados devem gastar
os recursos das receitas correntes. Seria como a intromissão de qualquer
autoridade que tivesse que marcar quanto tenho que pagar ao meu empre-
gado em minha casa.

É o caso de nosso sistema federativo. Minas e os demais Estados brasi-
leiros têm autonomia. Os municípios têm autonomia. E não podem sofrer
interferência do poder central naquilo que é costumeiro, naquilo que é o dia-
a-dia da administração do Estado. Como diminuir uma despesa? Minas Gerais
hoje gasta 73% com custeio de pessoal. E muito? E pouco? Não importa.
Gastamos o que podemos e o que é nosso. Não interessa. Outros Estados
gastam mais. Há de se fazer aquela proporção em que o Estado mais rico
gasta mais, o menos rico ou mais pobre gasta menos. E evidente. Gastamos
73% da nossa receita corrente. Muito bem, expliquem-me como reduzir esse
montante para 60%.

A lei complementar, sob o aspecto jurídico, nem é complementar nem
ordinária no sentido nominal ou no sentido da natureza. Existe lei ordiná-
ria não devido à sua tramitação, é ordinária porque trata de assunto ordi-
nário. Mas lei nenhuma pode confrontar a Constituição, que se encontra
acima do bem e do mal, estando todo o resto abaixo dela. Então, uma vez
que a Constituição garante, por exemplo, a estabilidade e a efetividade
do servidor público, como os Estados federados vão agir? Vão dispensar
funcionários? Vão enxugar o quadro, já que se encontram no limite que
foi definido?

Vejam: na semana passada, em Brasília, falava-se num teto de
R$112.720,00. Por que essa quantia? Porque o ministro do Supremo Tribunal
Federal percebe R$8.000,00 mais 7 qüinqüênios, que, no plano federal, são
de 5%. Ele pode ter 9 ou 10 qüinqüênios, mas isso não importa, porque
receberá sobre 7. São R$8.000,00 mais 35%, que representam os 7

22



qüinqüênios. Se os senhores fizerem as contas, chegarão à quantia de
R$10.800,00. E porque existem três senhores ministros do Supremo que
têm a gratificação do Superior Tribunal Eleitoral, o teto passa a ser o aludido
montante mais a representação pelo exercício no referido Tribunal, perfazendo
um total de R$`12.720,00.

Então, como fizeram? Quando estavam estudando a legislação para a
fixação do teto, de repente, colocaram um artigo que diz: "Ficarão fora do
teto as vantagens pessoais do funcionalismo, até 35%". Por que 35%? Isso
é problema de autonomia do Estado e não será regulamentado por intermé-
dio de legislação de responsabilidade fiscal. Em Minas Gerais, o qüinqüênio
é de 10% e ainda existe a trintenária. Quem tem 7 qüinqüênios, no plano
federal, tem 35%, mas quem tem 7 qüinqüênios, em Minas Gerais, tem 70%.
Isso está na autonomia do Estado e não pode ser mexido pela lei
complementar federal, porque seria uma intromissão. Tenho certeza de que
essas inconstitucionalidades da lei vão engarrafar o trânsito no Supremo
Tribunal Federal, porque haverá uma chuva de ADINs.

Para terminar, quero dizer que o grande problema que vejo na praticidade
dessa lei é que ela entra em vigor na data da publicação. E o que que-
rem, mas há um princípio de direito: a inconstitucionalidade da lei, o
chamado "a lei não pode retroagir para alcançar". E o que estão queren-
do fazer? O orçamento é uma lei que é a própria Constituição no setor
financeiro da execução orçamentária, ela teria que ser declarada
inconstitucional para sofrer o chamado efeito ex tunc. Se ela for declarada
inconstitucional poderá retroagirà data de 1 1 de janeiro, porque já estamos
com dois meses de vigência do atual orçamento fiscal. Praticamente, já
entramos no mês de março, e essa lei irá retroagir a 10 de janeiro para vigorar
a partir de 10 de janeiro? E claro que não. Se ela entra em vigor na data da
publicação, tem efeito exnunc, ou seja, a partir de. Jamais poderá retroagir
porque essa retroação é típica das inconstitucionalidades. A lei só
retroage quando declarada inconstitucional porque é da essência da
inconstitucionalidade a retroação da lei. A lei declarada inconstitucional é
aquela que não existiu, e aquilo que não existiu não pode ter gerado efeito.
Mas é isso que está acontecendo, porque esse orçamento existiu, existe e
está em vigor, gerou efeito.
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Palavras do Deputado Miguel Martini
Presidente da União Nacional dos Legislativos

Estaduais (Unale)

Os governadores que reclamam que essa lei, por intermédio da Presidên-
cia da República, interfere no pacto federativo, quebrando-o, são os mes-
mos que vão ao presidente da República pedir para praticar mais uma
inconstitucionalidade, que está no art. 20 dessa lei. A lei define os percentuais
em 60% para os Poderes Judiciário e Legislativo, sendo 3% para o Legislativo,
com o Tribunal de Contas; 6% para o Judiciário; e 51 % para o Poder Executivo.
A Constituição dispõe que isso deve ser feito pela LDO.

O relator Pedro Novais, querendo dar uma aparência de
constitucionalidade, diz que, no "caput" do seu art. 20, se outro valor não
for definido na LDO, valem esses percentuais. Os governadores foram ao
presidente da República pedir seja retirada essa questão da LDO. Eles
querem que valham somente os 3%, definidos na lei federal. Quando se
refere a eles, o que é inconstitucional, é horrível, mas, quando é com
relação a outros Poderes, pode. Negociaram com o presidente da Repú-
blica. E, não podendo modificara lei no Senado, sob pena de voltar para
a Câmara dos Deputados, o que o relator Alvaro Dias fez? Separou o
"caput" em um parágrafo.

Para quê? Para o presidente da República vetar. Então, além de
todos esses absurdos de inconstitucionalidade, ainda tem mais esses, a
pedido dos governadores. E preciso dizer a verdade. Se é inconstitucional,
deve ser para todos.

Essa lei de responsabilidade dispõe sobre a obrigatoriedade da trans-
parência, da verificação nas contas de quatro em quatro meses, da exis-
tência de uma planilha de custo. Sabem corno é feito hoje um orçamento
público ? Verificam-se as despesas. Achadas as despesas, estima-se a
receita. A mágica que se utiliza para isso não é explicada. Essa lei obriga
o Governo a fazer estimativa de receita, porque a Lei n° 4.320 prevê que
primeiro se estima a receita e depois se fixa a despesa. E agora a lei
começa a normatizar isso.

É preciso ter um quadro demonstrativo. Posso querer saber, nos
últimos três anos, qual foi a execução orçamentária. Ela estabelece
parâmetros para a estimativa, valoriza a LDO, valoriza o Plano Plurianual.
Não se pode fazer obra que ultrapasse o seu exercício financeiro se não
estiver contemplada no Plano Plurianual. Ela normatiza a questão da venda
dos ativos do Estado para se fazer campanha eleitoral, normatiza o fato
de se dar incentivos fiscais, abrir mão de receitas nos municípios e
Estados. Tudo isso, agora, tem que estar previsto na LDO. Existem
parâmetros. Então, existem aspectos positivos. Não concordo com a forma
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como foi feita, com a inconstitucionalidade. Poderia ter sido feita de acor-
do com um processo mais democrático, mais livre, em que toda a
sociedade pudesse participar.

Vemos, por exemplo, hoje, um absurdo, que é o chamado "restos a
pagar". Agora, está normatizado também. O governante gasta do jeito
que quer. Chega o final do ano e as contas não fecham, porque se gasta
mais. Então, faz-se o seguinte: recorre-se aos "restos a pagar". Faz-se um
orçamento seguinte, como se na execução do ano anterior tivessem empa-
tado a receita e a despesa. Joga-se para o ano seguinte um valor de 2 bilhões
a mais. Então, você começa a execução já furada. O Legislativo não tem
como fiscalizar isso direito. Os orçamentos são peças de ficção. Não são
executados, não há transparência.

Acho que são aspectos que podemos destacar como sendo positivos.
Obriga os gestores (..). Isso é um absurdo, aliás. Tentei fazer uma emen-
da à Constituição em Minas Gerais e não consegui. Tínhamos que votar o
orçamento sem conhecer o plano plurianual. Ora, se o plano plurianual
prevê o que se vai executar em quatro anos, o orçamento tem que ser
25% desse total. Pelo menos, essa é a lógica. Agora, não. O plano
plurianual é no mês de abril. Melhorou. Os outros são em agosto. O
governante costuma dizer: Mas não é possível em quatro meses apre-
sentar um plano de governo para quatro anos. Mas, na campanha, ele
prometeu para o cidadão. Na campanha, ele fez a sua demagogia e
apresentou todas as soluções para o Estado. E o que se costuma fazer,
um discurso de campanha e uma prática de governo.

Quis trazer alguns aspectos positivos para debatermos, e não somente
chegarmos aqui, xingarmos presidente, xingarmos deputados, xingarmos
senadores, xingar tudo isso. A sociedade precisa ter um pouco as reais
informações. Há aspectos positivos, sim. Há muitos aspectos negativos?
Há. Há um modelo de governo proposto ? Há. Mas temos que caminhar um
pouco para a moralização. Tenho visitado bastante o interior deste Estado e
fico abismado com municípios de 8 mil a 10 mil habitantes gastando 50%,
55% da receita com pessoal. Ele resolveria isso com 30%, tranqüilamente.
Então, o afã do empreguismo e a pressão são muito complicados.



Palavras do Sr. Tarcísio Delgado
Prefeito de Juiz de Fora e presidente da

Associação Mineira dos Municípios (AMM)

Vou fazer duas preliminares. Conseguiram vender à mídia brasileira que
essa lei era moral. Grande mentira. Essa lei não tem nada a ver com o trabalho
de moralização da gestão pública, que todos defendemos e queremos.
Achamos que deve haver leis rigorosas contra aqueles que prevaricarem no
exercício da sua gestão. Mas essa lei diz que é proibido que se contrate nos
6 meses anteriores às eleições. Já existe lei nesse sentido. Diz ainda que
não se podem fazer gastos e contratações próximo à eleição. Já há lei também
nesse sentido. Essa lei não tem nada a ver com a moralização dos costumes
na gestão pública, ela é uma imposição do FMI.

Desculpe-me o deputado, mas nessa lei não há nada que preste. É
inconstitucional, O princípio moral que tem pode ser comparado com um
braço vivo num corpo morto. E flagrantemente inconstitucional, acaba
com a Federação. Acho que a discussão hoje não deveria ser em torno
dessa lei. Deveríamos estar reunidos para saber se queremos continuar
com a Federação se, pelas características brasileiras, o ideal seria um
Estado unitário. Quem sabe o ideal seria o Estado unitário! Aí, sim, pode-
ria caber uma lei próxima a essa, não tão violenta quanto essa, mas próxi-
ma. A França é um Estado unitário, mas as comunas francesas que dele
dependem têm maior independência do que os nossos municípios terão
depois da aprovação dessa lei. Teremos uma Federação com uma inter-
venção muito maior do que o Estado francês.

A outra preliminar é que essa lei não foi feita para os municípios, mas
para a União e os Estados. Não seria escárnio, mas apenas o caso de comen-
tar que isso não é verdade se, às vésperas de mandá-la ao Congresso, não
quisessem liberar a DRU. Liberaram R$41.000.000.000,00 para a livre
gasta nça do Governo Federal. Se não tivessem feito isso, não seria escárnio,
mas isso é um escárnio diante de todos nós, é uma cuspidela na cara dos
gestores municipais. Aprova-se a DRU, a liberação de R$41.000.000.000,00
para a livre gastança, para dizer depois aos prefeitos que essa lei é universal,
é para todos.

Se vocês conseguirem, com um esforço muito grande, na sua gestão no
município - e sabemos como é esse trabalho -, um aumento das receitas
decorrente do crescimento econômico do município ou da eficiência da
máquina arrecadadora, se, além disso, conseguirem a ampliação do número
de contribuintes, conseguindo, com isso, aumentar a receita; se tiverem
qualquer outro aumento da receita que não seja por meio da elevação de
alíquotas; se fizerem isso, não podem aplicar esse aumento de forma
nenhuma para contratar mais dois professores para a sua escolinha lá
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do bairro, que está precisando de mais duas classes. Não podem con-
tratar mais um médico para o posto de saúde que está atendendo a
sua comunidade em outro bairro; não podem aplicar no atendimento à
segurança, à limpeza; estão impedidos de fazer isso, porque a lei diz
que não pode. Só podem fazer isso se aumentar a alíquota de imposto.
Isso está nessa lei, meus amigos.

Os articuladores da lei, os homens do Fundo Monetário Internacional, ao
entregarem-na ao Governo, ao mandarem-na para o Congresso Nacional,
acharam pouco fazer conter numa camisa-de-força os gestores municipais.

Quiseram conter, também, os desígnios de Deus, pois proíbem que
o município declare estado de calamidade pública. Se, de repente, cai
uma tempestade, se há um problema qualquer no município, o prefeito
não pode decretar calamidade pública. Tem de, primeiro, vir até à Assem-
bléia. E, se ocorrer a calamidade pública numa sexta-feira, num sábado ou
num domingo, tem de aguardar até segunda-feira para vir a Assembléia pedir
autorização para decretar calamidade pública. O prefeito continua a decretar
a calamidade pública, mas, para efeito de suspensão dos prazos e da
obrigação do cumprimento de metas, a Assembléia deverá reconhecer a
situação.

Como presidente da AMM, temos ido bastante a Brasília e já discutimos
muito esse assunto na Comissão. Na semana passada, discutimo-lo com
o relator Jefferson Peres, que se encantou pelo canto de sereia da
moralidade. Ele é um senador correto e digno, mas, nesse caso, encantou-
se, e estamos com uma legislação que fere de morte a Federação
brasileira. No Congresso Nacional, não conseguiremos mais nada, pois
lá há um desejo imenso de aprovar essa lei de qualquer maneira, sendo
muito difícil, a essa altura, qualquer reversão. Temos de nos armar para ir
até o Judiciário argüir a sua inconstitucionalidade.

É lógico que existem limites, que não pode haver abusos, mas já existem
tantas leis prevendo isso, como disse o Conselheiro Sylo Costa. Então, des-
culpem-me, pois, às vezes, falamos até um pouco atabalhoadamente em
virtude do tempo tão curto. Mas temos de cuidar disso com muito carinho.
Peço a atenção de todos: pelo amor de Deus, está dando vontade de assen-
tar à beira da estrada, colocar as mãos na cabeça e chorar, vendo o barco
passar. Mas isso não é do nosso temperamento. Portanto, vamos lutar, va-
mos para o Judiciário, porque isso é completamente contra o princípio
federativo da República brasileira.
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Palavras do Sr. Públio Chaves - Prefeito de Ituitaba
e presidente da Federação Mineira de Associações

Microrregionais de Municípios (Femam)

Ouvimos que a Lei de Responsabilidade Fiscal é inconstitucional, que
quebra o pacto federativo, uma lei que, acima de tudo, pretende criminalizar
a gestão pública. Entretanto, acredito que há uma lesão mais profunda, uma
lesão ao regime democrático, ao pacto federativo, ao Estado, aos princípios
do municipalismo.

Não se discute aqui a moralidade pública. Os agentes políticos, prin-
cipalmente os municipais, têm maneira natural de corrigir aquele que
não administra bem a coisa pública, que não tem respeito às
reivindicações comunitárias: é simplesmente a urna.

Como presidente da Femam e debatedor, trago outra preocupação a
respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal: o homem público não é
omisso, o administrador municipal não é omisso, o agente político não
é omisso. Nenhum prefeito que está aqui solicitou ao Congresso Nacional
a reeleição para prefeito, para agente municipal. Mas, se há um processo
político de reeleição para o município, o prefeito deve encarar esse
processo e, principalmente, participar dele.

Há alguns casos excepcionais daqueles que conduziram a coisa
pública há vários anos, foram prefeitos em três ou quatro mandatos. E
uma situação diferente. Mas, na grande maioria, o prefeito atual não
pode se omitir da responsabilidade de encarar a reeleição, porque não
pode ser omisso. Mas não consta em cartilha política alguma para os
grandes, os médios e os pequenos municípios que um candidato, sim-
plesmente tentando a sua reeleição ou algum projeto político, demita
funcionários públicos, que não aplique corretamente a verba pública,
que não inaugure obras, que não se adapte ao orçamento.

O que estamos vendo, acima de tudo, é um processo que merece essa
análise, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal não foi sancionada durante
a campanha do presidente da República nem durante a campanha dos
governadores de Estado, mas, agora, contra o município, contra o prefeito,
numa agressão injusta e violenta aos princípios do municipalismo.

Se cada um deseja a reeleição, há um processo especial. Mas algumas
normas devem ser respeitadas, principalmente apresentar o programa ao
eleitor, para que possa ser reeleito. Isso consiste em obras, em atender às
reivindicações comunitárias.

Sou do Município de Pontal, no Triângulo, e tenho duas unidades mistas
de saúde a serem inauguradas, tenho um grande programa de bolsa-escola.
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Não há dúvida de que o maior programa social deste País chama-se bolsa-
escola. Estou nesse programa. Então, vou ser candidato a reeleição com
uma lei que simplesmente vai cercear os recursos, a manifestação, a retórica
do prefeito, para que possa conquistar o voto no seu município. Essa é a
grande questão.

Não há dúvida de que essa lei traz algum benefício. Cito um
exemplo. Recebi a Prefeitura Municipal com sete meses de atraso do
pagamento do funcionalismo público. O prefeito anterior simplesmen-
te empenhou as despesas na educação, empenhou na construção de
um centro educacional e, conseqüentemente, gastou 32%, e eu, como
prefeito municipal, como iria aplicar 25%, se eu teria que pagar o resto
na área de educação da administração anterior, que não são
contabilizados na administração de 1997...

Pela nova lei, sim, o prefeito é responsável, tem essa res-ponsabilidade.
Mas quase que não consigo esses 25% por irresponsabilidade da admi-
nistração anterior.
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Palavras da Vereadora Arlete Nogueira
Presidente da União dos Vereadores do Estado

de Minas Gerais (lJvemig)

Procurei inicialmente perceber o que a sociedade do meu município -
Jabuticatubas - pensava a respeito dessa Lei de Responsabilidade Fiscal. E
percebi que era voz geral esse clamor pela moralização.

Tentei jogar uma outra pergunta: se eles eram a favor da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. A resposta foi unânime: eles acham que o momento deve
passar por uma moralização. Devolvi, então, a pergunta: se eles conheciam
o teor dessa lei. Ninguém a havia lido, sequer se preocupavam em saber o
que continham os diversos artigos desse projeto de lei.

Por isso, voltamos a uma realidade que nós, vereadores, vivemos muito,
já passamos por ela várias vezes, que é esse tratamento do plano federal,
desrespeitoso em relação ao Legislativo municipal e àqueles que compõem
a base deste País, por parte das entidades municipalistas. Sempre fomos
tratados de forma tutelada, e o vereador, como ser não pensante. Em nome
de uma moralização, querem colocar uma lei que, na realidade, foi bastante
frisada por quase todos que me antecederam, que tem o seu teor em várias
outras legislações ordinárias, na própria Constituição Federal, na Constituição
do Estado e nas leis orgânicas municipais.

O que pude achar de mais importante nessa lei é a questão do instrumen-
to de planejamento. Porém, poderemos ver que também não será a Lei de
Responsabilidade Fiscal que irá transformar o orçamento, o plano plurianual
em instrumentos reais de planejamento do município, porque eles já exis-
tem e nem por isso espelham a realidade.

Não queremos, com isso, dizer que somos contra a revisão de critérios,
contra a moralização, mas queremos fazer deste um exemplo para a atual
situação. Naquele momento, eles sequer procuraram saber quanto isso
implicaria diminuição ou até, em certos Estados, como é o caso de Minas
Gerais, aumento das despesas com o Legislativo municipal.

O que ocorre é que vários municípios estão aí, clamorosos. Com  a emen-
da aprovada, a receita será majorada, o Legislativo poderá lançar mão de
uma receita muito maior. Por isso, deixo esse exemplo, só para justificar.
Ninguém mais do que nós, políticos, quer a moralização, porque somos
analisados e avaliados pela minoria, pelas exceções, e não pelo número
maior, pelo que acontece de bom na política no contexto do País.

Vamos fazer esse apelo para que essa legislação, para que esse projeto
seja mais bem analisado, discutido e levado à sociedade com mais clareza,
e não dessa forma enganosa como vem sendo feito, com a colocação
apenas dos pontos levados pelo clamor da sociedade por uma moralização.
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Palavras do Sr. Renato de Barros
Coordenador da Frente contra a Destruição do

Serviço Público de Minas Gerais

Verificamos que, desde a posse do atual Governo, houve concentração
de recursos públicos na União, retirando dos Estados e municípios. A
partir daí, surgiram leis que, cada vez mais, vinham ferir o pacto federativo.
Existem vários aspectos nessa lei - bem abordada pelo Deputado Federal
Sérgio Miranda e pelos demais expositores - que a eivam de
inconstitucionalidade. Por exemplo, os arts. 2 0 e 20 são in-
constitucionais, sem entrar na abordagem dos outros. Esse momento
em que discutimos junto com o Plenário é oportuno para que possamos
apresentar alguma alternativa.

Gostaria, ainda, de dizer que o art. 17 até o 20 tratam de envolvimento
do serviço público e são bastante preocupantes para nós. Observamos
que o art. 17 considera obrigatória, em caráter continuado, a despesa
corrente derivada de lei, ou seja, despesa de pessoal. O Conselheiro Sylo
Costa disse que o Estado gasta 73% do orçamento com a folha de
pessoal. Não é esse o percentual, porque, conforme tem sido noticiado
pelos jornais, o gasto tem sido em torno de 67%. Mesmo com esse
percentual, com a aprovação dessa lei, o Estado estaria impedido de
investir nas áreas sociais e nos planos de carreira, cargos e salários. Uma
grande luta do funcionalismo tem sido para conseguir reajuste salarial,
porque já estamos há cinco anos sem reajuste. A nossa grande luta pela
abertura de concurso público também não poderia acontecer, porque o
Estado estaria impedido de fazer isso.

Outro exemplo: em Minas Gerais, estamos numa grande luta para que
seja inaugurado o pronto-socorro de Venda Nova. No entanto, é preciso
haver a abertura de concurso público e há necessidade de cerca de 1.400
novos profissionais. Caso essa lei seja aprovada, não poderemos abrir o
pronto-socorro. Temos uma série de exemplos da capacidade do Estado
em poder estar investindo, mas, com a aprovação dessa lei, que fere
diretamente o pacto federativo, o Estado fica impedido de fazer alguns
investimentos.

Quando vimos essa Lei de Responsabilidade Fiscal passar pela Câmara
dos Deputados, ficamos assustados. Trata-se de uma lei tão ruim, que acre-
ditávamos não seria aprovada. Achávamos que provocaria um debate na
Câmara, seria devolvida à sociedade para ser discutida, reformulada, tornan-
do-se uma proposta mais abrangente.

É importante dizer que o Governo vem reduzindo o gasto com o social,
gerando a previsão do superávit. O Governo cortou 80% dos gastos previs-
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tos, na LDO, com adolescentes infratores. São algumas medidas absurdas
que vão sendo tomadas pelo Governo Federal. Precisamos discutir essa lei,
apresentando propostas e alternativas. Os arts. 15, 16 e 17, abordados pelo
Sérgio Miranda, que tratam da questão de pessoal, precisam ser discutidos
para o resgate do serviço público no nosso Estado.

Outra colocação, já abordada pelo Sérgio Miranda, é que essa lei possui
três pontos básicos: garante o recurso para pagamento da dívida
externa, fere o pacto federativo e não prioriza investimento na
área social. A esses, acrescentaria mais um: ameaça o agente
público de penalidade de prisão, com a alteração do Código Penal,
colocando-o como um criminoso comum. Temos que fazer essa
discussão com maior profundidade.

Queremos que alguns artigos colocados nessa lei sejam mantidos, mas
que outros não o sejam, por lesarem a sociedade. Precisamos buscar uma
forma de intervir para que fatos desagradáveis não venham a acontecer.
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PONTOS QUE MERECEM
MAIOR ATENÇÃO



1. As leis complementares têm essa natureza porque a Consti-
tuição assim o determina. Devem tratar de matérias específicas,
que não podem ser objeto de lei ordinária. Não se deve incluir em
lei complementar matéria que deve ser tratada em lei ordinária.

2. O § 2° tem outra grave inconstitucionalidade: "as disposições
desta lei complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito
Federal e os municípios." A legislação diz que a competência é
concorrente, a União só pode legislar sobre normas gerais.

3. A lei melhora, na sua forma, o substitutivo. O projeto original
era pior. O relator teve a preocupação de integrar o conteúdo da lei ao
processo de planejamento orçamentário e incluiu, no ciclo orçamentá-
rio, PPA, [DO e LOAS, os elementos centrais dessa lei. Esse é um
aspecto positivo, dá mais lógica ao projeto.

4. A lei trata do plano plurianual, antecipa prazos para a entrega
do plano e, já no parágrafo único, define um dos inúmeros anexos
que as Prefeituras e os Governos Estaduais terão que apresentar.
Já no PPA, exige-se um anexo de política fiscal, em que serão
estabelecidos os objetivos e as metas plurianuais da política fiscal.
Aqui há uma aberração no conteúdo, também de quebra do pacto
federativo. Foi uma redação descuidada do ponto de vista do
respeito à Constituição.

5. [DO - são apresentados mais três anexos, chamados "Anexo de
Metas Fiscais", "Anexo de Riscos Fiscais" e, para a União, "Anexo de
Política Monetária Creditícia e Cambial".

No art. 4 1 , "b", diz que, além do que dispõe a Constituição, a LDO
disporá sobre critérios e formas de limitação de empenho, a ser
efetivada nas hipóteses previstas na alínea "b" do inciso II desse artigo,
no art. 90 e no inciso II do § 1 0 do art. 31.

O art. 40, "b", II, trata dos juros. O art. 90 trata das metas de resultado
primário e nominal, e o art. 31 trata da dívida. No caso de ser ultrapassado o
chamado limite dos juros, ou se o resultado primário previsto nas metas
não for alcançado, ou se o limite da dívida for ultrapassado, limita-se o
empenho de todas as outras despesas. Esses gastos, juros, dívidas, são
gastos públicos que têm uma qualidade superior a outros gastos.

35



O inciso II da alínea "b" diz: "estabelecerá, para efeitos da adoção
das medidas especificadas nas alíneas desse inciso, limite referencial
para o montante das despesas com juros". Não há limites para os
juros, há um limite referencial. Posteriormente, se for ultrapassado, é
obrigatório ter resultado primário necessário à redução do montante
da dívida das despesas conjuntas. Tem-se um limite referencial dos
juros, que não é propriamente limite, é referência. Se for ultrapassado,
exige-se resultado primário para poder pagar os juros que estariam
supostamente limitados.

Colocar, como limite, resultado primário ou nominal é impor
uma carga de pressão sobre o gasto público jamais visto em
nosso País. Existirá a garantia absoluta ao credor financeiro,
não a todo credor da coisa pública. A dívida que vale não é a
dívida com o fornecedor, não é a dívida com aqueles que fazem
obras nos municípios, mas é a dívida financeira.

6. Art. 70 - Trata do resultado do Banco Central. O resultado do
Banco Central até hoje é tratado da seguinte forma: se o resultado
for positivo é transferido para o Tesouro; se negativo, é provisionado
e fica à espera de um resultado positivo para ser compensado.
Depois do acordo com o FMI, foi lançada a Medida Provisória n°
1.789, que determinou que o resultado do Banco Central, a cada
ano, fosse incorporado ao orçamento, isto é, transformou o
resultado negativo do Banco Central em fiscal.

7. Arts. 15, 16 e 17 - Tratam da geração de despesas. Para que haja
a despesa é necessária a receita. Entretanto, o crescimento natural da
arrecadação, fruto do crescimento econômico, não pode ser fonte
para aumento de despesa. Só pode aumentar uma despesa se aumentar
a alíquota de um imposto, criar novo imposto ou aumentar a base de
incidência de um imposto ou de uma contribuição.

8. Se um prefeito eleito no ano 2000 quisesse criar o programa
bolsa-escola, que é uma típica despesa obrigatória de caráter
continuado, em face da nova legislação, mesmo que tivesse recursos
em caixa, não poderia criá-lo.

9. Art. 18, § 1° - Contratos de terceirização de mão-de-obra, o que
não existe. Existem contratos de serviços que podem valer-se de mão-de-
obra terceirizada. Por exemplo, não se faz contrato de terceirização com uma
empresa para fazer a limpeza de um determinado prédio público.
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10. Art. 20 - O art. 20 diz: "A repartição dos limites globais do
artigo anterior, caso não seja fixada na Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias, não poderá exceder os seguintes percentuais...". Trata-se de
dispositivo questionável.

11. Gastos com os Poderes Legislativo e Judiciário - Quais serão
os instrumentos utilizados para se chegar ao limite previsto na lei?
Como fazer para atingir o limite? Se não atingir o limite, é prisão para
o desembargador e para o presidente da Assembléia, com pena de
um a quatro anos. E a Emenda Constitucional n° 25?

12. Art. 25 E o Estado ou Município que estiver abaixo do limite?
Vão pressionar para chegar ao limite?

13. O art. 21 diz claramente: "É nulo de pleno direito o ato que
provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda às exigências
dos arts. 16 e 17. Toda despesa com pessoal tem de ser compensada
ou com aumento da receita, naqueles moldes, aumento de alíquota,
aumento da base de arrecadação, criação de novo imposto, ou com corte
de despesa". Cria-se o que se chama limite prudencial, que não são mais
60%, são 95% dos 60%, o que dá 57%. Alcançado o limite prudencial,
não se tem mais nenhuma vantagem, aumento, reajuste ou adequação
de remuneração, não se pode criar cargo ou emprego, não se pode ter
nenhuma alteração da estrutura de carreira que implique aumento da
despesa, não se tem plano de carreira, não se tem provimento de cargo
público, não se tem admissão ou contratação de pessoal a qualquer
título, não se tem mais hora extra e, se  despesa ultrapassar—excetuando-
se os dois anos de exercício que são da introdução da lei, que estão no
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -, terão de ser reduzidos
ao limite da lei dois quadrimestres nos dois quadrimestres seguintes. No
primeiro quadrimestre, redução de 40%.

14. Projeto de Lei n° 621, em tramitação na Câmara dos Deputados.
Altera o Código Penal para introduzir as penas. Seremos o único país
do mundo a criminalizar a gestão pública. Não é criminalizar a cor-
rupção. Já existe crime para ela.

Projeto de Lei n° 621:

"Se não houver divulgação do relatório fiscal, pena de seis meses a
dois anos; ordenar despesa não autorizada, pena de um a quatro anos;
prestar garantia graciosa, detenção de três meses a um ano; não-redu-
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ção de despesa relativa a pessoal, deixar de ordenar ou promover, na
forma e nos prazos da lei, a execução de medida para redução do mon-
tante da despesa total com pessoal, que houver excedido a repartição
por poder do limite máximo, pena de reclusão de um a quatro anos".

15. Pontos questionáveis na Lei de Responsabilidade Fiscal: ga-
rantia absoluta ao credor financeiro, destruição do pacto federati-
vo e congelamento do gasto social.
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