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A CRISE FINANCEIRA E O PROJETO DE LEI
DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Alexandre Dupeyrat

1 - Introdução

Ao longo do último quadriênio governamental, vem sendo dado pro-
gressivo destaque à questão do déficit público, invariavelmente colo-
cada como a principal, senão a única, causa dos males que afetam a
economia nacional e, por via de conseqüência, a sociedade como um
todo. De um modo geral, OS meios de comunicação veiculam, de forma
acrítica e praticamente exclusiva, as posturas da equipe econômica fe-
deral, seja quanto às origens seja quanto às soluções apontadas para o
problema. A singeleza e a aparente racionalidade das análises e pro-
postas têm feito com que muitos se deixem por elas seduzir, sem antes
refletir, de forma aprofundada, sobre esta complexa temática. Em sín-
tese, na visão do Planalto, a crise com que nos deparamos decorre do
lato de OS diversos níveis de Governo da Federação gastarem além das
suas possibilidades, gerando, assim, déficits crônicos e crescentes nas
contas públicas. Caberia, portanto, à União adotar medidas drásticas
para por termo a este estado de coisas, saneando, de vez, a
irresponsabilidade que estaria a campear nos mais diversos rincões do
País.

O Projeto de Lei que institui o "regime de gestão fiscal responsável" (1),
recentemente enviado ao Congresso Nacional, seria uma iniciativa neces-
sária para restabelecer e perenizar o equilíbrio, instituindo um regime legal
capaz de promover "a drástica e veloz redução do déficit público e a
estabilização do montante da dívida pública" (2) e punir, política e pe-
nalmente, governadores, prefeitos, membros doj udiciário, legislativo, mi-
nistério público e corte de contas, bem assim os agentes administrativos
tidos por imprudentes segundo os critérios do projeto.
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No entender do Governo federal, a falta de um ordenamento legal ca-
paz de "assegurar o equilíbrio intertemporal das contas púhlkas"(3)
torna impossível a "consolidação da estabilidade de preços e a reto-
mada do desenvolvimento sustentável" 4). Daí o empenho das lide-
ranças governamentais em ver aprovado o projeto em curto lapso de
tCITj)O.

É da mais alta importância para o futuro do nosso País que os grandes
temas da atualidade nacional sejam amplamente debatidos, inclusive
para dar vez e voz àqueles que julgam pernicioso e comprometedor da
soberania da Nação o projeto econômico e político que se deseja impor
à sociedade e cujos efeitos nocivos são hoje sentidos por todos OS seg-
mentos da população.

1 li quem sustente que as diretrizes perseguidas, no plano econômico,
pelo atual Chefe de Estado tiveram início no Governo que o antecedeu
(1992-1994), quando era titular da pasta da Fazenda. Esta visão não
corresponde à realidade histórica. Tendo sido um dos signatários da
Lei que criou o Real e participado, na condição de Ministro de Estado,
da sua elaboração e implementação, posso atestar que jamais se cogi-
tou, à época, de promover a liquidação indiscriminada das empresas
estatais, de favorecer indecorosamente o setor financeiro, nacional e
internacional, de debilitar a administração pública e incentivar a de-
missão de servidores, de restringir direitos sociais e prcvidcnciários, de
atentar contra a autonomia dos Estados e Municípios, de provocar a
desaceleração econômica, o desemprego e a retração do mercado con-
sumidor, de aniquilar a capacidade competitiva da empresa nacional.
Estes feitos são da autoria e responsabilidade exclusiva do Governo
empossado em 1995.

É preciso desmistificar a idéia de que o Governo que se seguiu à gestão
linda em 1994 tinha por missão dar continuidade ao chamado Plano
Real, ou mesmo consolidar a estabilização monetária. Esta li uma
tarefa que se exauriu no segundo semestre de 1994, cabendo aos novos
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governantes, isto sim, planejar o futuro a partir da cômoda realidade
encontrada.

No CUFSO dos últimos quatro anos, cultivou-se a idéia de que todas as
iniciativas governamentais eram destinadas a preservar a conquista
havida no período anterior. Foi a fórmula encontrada para tornar
palatúveis medidas que, em condições outras, enfrentariam
intransponíveis resistências da sociedade. Foi também um mecanismo
sub-reptício para implementar um projeto Cujos propósitos derradeiros
não convinha tornar públicos. A estratégia de comunicação teve suces-
so porquanto a opinião pública foi levada a crer que não havia alterna-
tiva possível. Ou bem aprovava-se tudo o que era proposto, ou então
retornar-se-ia ao descontrole monetário. O sentimento que se fez reinar
foi o de resignação e impotência ante as imposições dos novos tempos.

Passado um quadriênio de infeliz gestão, quando os efeitos perversos
das prioridades políticas e econômicas assumidas se fazem por todos
sentir, quando o País é levado a pedir socorro às instituições financei-
ras internacionais, erige-se o déficit fiscal à condição de responsável
maior pelas mazelas cia Nação. O que não se divulga é que o déficit de
hoje resulta precisamente da opção econômica adotada.

Sob a cândida e austera denominação de "lei de responsabilidade fis-
cal', engendra-se mais urna ardilosa manobra semântica para iludir e
desviar a atenção da população das verdadeiras causas que a infelicitam
e empobrecem. Os vilões seriam os detentores de mandato eletivo que,
movidos por interesses subalternos, não cessam de aviltar a condição
do erário. Culpados também seriam os agentes públicos a quem foi
confiada a espinhosa missão de orderiadores de despesa e que, ao invés
de velarem pela boa gestão dos recursos públicos, estariam a promover
uma desvairada nialharatação cio patrimônio coletivo. A lógica que se-
gue é simples: conclaina-se a sociedade a responsabilizar os malfeito-
res, a enquadrar penalmente os maus administradores, a banir da vida
pública os que infelicitam a sociedade. Este é o espírito do projeto ora
sob apreciação da Câmara dos Deputados.
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O mérito de serninários como este é sobretudo o de podermos expor à
sociedade urna visão alternativa dos latos e assim contribuir para a
construção de soluções que melhor atendam aos anseios do povo brasi-
leiro. E, para tanto, é necessário, antes de tudo, lembrar, com
objetividade, OS cenários, nacional e internacional, não só da época cm
que o Plano Real foi lançado, mas também o que se seguiu.

LI - Os antecedentes

Entre os estudiosos das causas da inflação brasileira, havia um consen-
so nos idos de 1993/1994: tratava-se de um movimento incrcial, decor-
rente de um mecanismo de generalizada indexação de preços que se
instalara no País ao longo de décadas. Sendo o objetivo maior de então
o de por termo ao processo de crônica depreciação da moeda. enten-
deu-se prioritário acabar com o sistema de indexação. Como as experi-
ências passadas de mudança abrupta de sistema monetário não haviam
logrado êxito, decidiu-se implementar o projeto em duas etapas. Na
primeira, dar-se-ia a uniformização do critério de correção. Isto levou-
nos a adotar um indexador único, que veio a ser denominado URV.
Assim é que, de março a junho de 1994, o Brasil conviveu com (luas
moedas: a que tinha curso legal e a indexada. Passados quatro meses,
quando OS preços relativos já se haviam presumivelmente ajustado,
implemcntou-se o novo padrão monetário, que teve como base a pró-
pria URV.

No segundo semestre de 1994, consolidou-se a nova moeda. Como
ocorre ao término de qualquer processo inliacionário, passou a popula-
ção a ter um maior de poder de compra. E, de fato, o consumo cresceu,
beneficiando inclusive aquelas camadas da população de menor podei-
aquisitivo, que não tinham como proteger-se da erosão inflacionária.
lnipunha-se, por conseguinte, ao Governo empossado em 1995 lançar
um grande programa nacional visando ao aumento da produção, já que
estavam lançadas as bases para a ampliação do mercado consumidor.
Entretanto, os novos governantes tinham outros planos. Movidos pelo
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preconceito contra o setor público e pela fé nos dogmas do liberalismo
econômico, pela crença de que os problemas nacionais poderiam ser
resolvidos a partir de meras manipulações da política monetária, de
câmbio e de juros, julgaram necessário dar prioridade a reformar algu-
mas estruturas do sistema vigente.

O alvo prioritário foi a dita reforma patrimonial do Estado. Empenha-
ram-se as autoridades cm promover a alteração de diversos dispositi-
vos constitucionais para tornar possível a privatização de setores estra-
tégicos da economia, tal como comunicações, energia elétrica, petró-
leo e mineração. Concomitanternente, valendo-se da circunstância de
existir uma momentânea abundância de capitais flO mercado financeiro
internacional, estimularam o ingresso de divisas em grandes propor-
ções. Estes haveres financeiros encontravam no País um ambiente pro-
pício à obtenção de um rápido e alto retorno, já que eram promissoras
as perspectivas de aquisição de empresas públicas a baixo custo, e o
mercado financeiro prometia elevadíssimas taxas de juros.

O segundo alvo foi a reestruturação do sistema de produção e
comercialização de bens e serviços, tendo como objetivo a inserção do
País na dita economia globalizada. Abriu-se indiscriminadamente o
mercado nacional à competição externa, e, como resultado, o supri-
mento das necessidades internas passou a depender crescentemente dos
agentes internacionais e das importações. Obviamente, com esta estra-
tégia, tornamo-nos reféns do volume de divisas disponíveis, pois, a
partir de então, qualquer crise cambial poderia significar crise de abas-
tecimento. Outra conseqüência imediata foi a progressiva
desnacionalização da empresa brasileira.

Finalmente, erigiu-se o equilíbrio das contas públicas em meta essen-
cial a ser alcançada, pouco importando as conseqüências sociais que
daí poderiam advir. A lógica oficial partia da premissa de que a preser-
vação da estabilidade monetária alcançada dependia exclusivamente
da eliminação do déficit público, sendo sua causa principal os gastos
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com os servidores e as despesas previdenciárias a cargo do Estado. A
partir de tal ótica, é natural que viesse a ser tido, como essencial à
manutenção da estabilidade dos preços, o congelamento das remunera-
ções, a redução dos quadros, a contenção dos direitos sociais e, sobre-
tudo, o reequacionamento da seguridade social. Seguiram-se então as
reformas administrativa e previdenciária, aprovadas, respectivamente,
ao término do quadriênio anterior e no princípio do atual.

Por preconceito ou compromissos outros, ignorou sistematicamente a
equipe econômica federal os efeitos decorrentes da política de juros
altos adotada. Os dados oficiais demonstram que, em 1995, o déficit
público operacional correspondia a 4,9% do PIB; no mesmo ano, os
juros reais líquidos pagos corresponderam a 5,2% do PIB. Em 1998,
até o mês de agosto, contabilizou-se um déficit operacional de 7% do
PIB, sendo que aproximadamente 6% do PIB foram pagos a título de
juros. Não só o déficit cresceu astronomicamente no período como se
vê claramente que o fator determinante desta rota ascendente foi a
gigantesca remuneração atribuída ao capital financeiro.

Neste passo, para enfatizar o argumento, é importante lembrar que, no
ano de 1994, houve superávit operacional nas contas públicas cia or-
dem de 1 .1 % do PIB. Os juros reais líquidos pagos, conquanto eleva-
dos, não ultrapassaram a marca dos 3,9% do PIB.

Em síntese, a gestão econômica do período 95/98 endividou o Estado,
tornou-o dependente de capitais externos voláteis, debilitou o parque
produtivo nacional, desacelerou o consumo e, sobretudo, provocou uma
enorme contração do mercado de trabalho formal, que se traduz pelos
elevadíssimos índices de desemprego vigentes no País.

Não obstante os fatos evidenciarem que o déficit tem sua origem na
política monetária, de juros e câmbio sobre valorizado, insiste o Gover-
no em reequilibrar as contas públicas pela via da redução dos gastos
não financeiros do Tesouro. Esta é a lógica subjacente e o propósito
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específico do projeto de lei que, supostamente, visa a instituir o "regi-
me fiscal responsável".

Estas considerações iniciais destinam-se não só a restabelecer a verda-
de dos latos históricos mas também a justificar a necessidade de anali-
sarmos a iniciativa governamental rio plano conceitual e não na
especificidade das normas que contempla. Fundamentalmente, a pro-
posta terá repercussão em três planos da vida nacional: o jurídico, o
econômico e o político. É sob estas três óticas que passaremos a analisá-la.

III - A disciplina constitucional das finanças públicas
no contexto da Federação brasileira

Considerando que a iniciativa governamental, ora sob análise, versa,
esse ncialmente, sobre finanças públicas, impõe-se, antes de tudo, exa-
minar a disciplina constitucional vigente sobre esta matéria. Esta análi-
se, entretanto, não pode prescindir da prévia identificação da
especificidade do ordenamento em que se insere.

Nos termos do artigo 1 da Constituição, o Brasil adotou a forma fede-
rativa de Estado, vale dizer, adotou uma sistemática de organização
sociopolítica onde o exercício das competências próprias do ente sobe-
rano é desconcentrada. Integram a Federação a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos nos termos da Lei
Maior (art. 18).

Tão importante é o princípio federativo entre nós que o constituinte,
desde a primeira Carta republicana, erigiu-o em cláusula pétrea, vale
dizer não pode ser abolido nem mesmo por emenda constitucional (art.
60, par. 4, item 1 C.F. 1988). E fl() é sem razão que o legislador assim
dispôs. Não se trata de uma opção teórica ou de mera conveniência.
Tem a ver com a própria essência da democracia representativa que se
quer preservar. O que se pretende é garantir que o poder político nas
circunscrições territoriais definidas como integrantes da Federação seja
exercido por mandatários eleitos pelo voto popular.
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A repartição espacial de poderes autônomos constitui a essência do
estado federal. A autonomia traduz-se pelo autogoverno nos limites do
feixe de competências traçado pela Constituição. Como bem sintetizou
José Afonso da Silva, "A autonomia federativa assenta-se em dois
elementos básicos: a) na existência de órgãos governamentais própri-
os, isto é, que não dependam dos órgãos federais quanto à forma de
seleção e investidura; e b) na posse de competências exclusivas" (5).

Basicamente, três métodos presidem a distribuição de competências
no sistema federativo, a saber : a) a completa e exaustiva enumeração
das competências atribuídas a cada ente federado b) a discriminação
das competências dos entes federados, com reserva dos remanescentes
ao ente central; c) a discriminação das competências do ente central,
cabendo OS remanescentes aos entes federados.

Desde os primórdios da República, o Brasil adotou a terceira fórmula,
que se expressa FIO artigo 25 da atual Carta, nos seguintes termos:

"Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-
se pelas Constituições e leis que adotarem,
observados os princípios desta Constituição.

Parágrafo 1 - São reservados aos Estados as
competências que não lhe sejam vedadas por
esta Constituição."

Denominam-se residuais as competências atribuídas aos Estados-mem-
bros, e o seu conteúdo é definido por exclusão porquanto encerra-se na
sua esfera de poder tudo aquilo que não foi expressamente outorgado à
União. Esta constatação tem conseqüências práticas, sobretudo no pia-
no da hermenêutica constitucional. No nosso sistema, interpretar-se-á
sempre restritivamente a competência federal, já que a regra básica é
caber aos Estados-membros a generalidade das atribuições inerentes
ao Poder.
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1-lá, sem dúvida, urna zona cinzenta, mal definida, e portanto sempre
sujeita a especulações exegéticas, que é a obrigação de os Estados ob-
servarem os "princípios" inscritos na Carta Magna federal. Isto, entre-
tanto, não invalida a premissa maior do sistema que é precisamente a
de serem os Estados os titulares da competência geral e a União daque-
la que lhe foi expressa ou implicitamente delegada.

Dois outros conceitos são de relevância para bem compreender o siste-
ma de repartição de competências consagrado na Constituição vigente.

O primeiro diz respeito à noção de competência legislativa supletiva
OU complementar, exercitável por qualquer ente federado no âmbito
material, em princípio, reservado à União ou quando se está diante de
uma competência comum a ambos (6). Como a denominação o está a
indicar, trata-se de uma faculdade subalterna, que só pode ser exercida
para suplementar ou complementar a competência própria da União,
sujeitando-se, sempre, aos ditames e limites por ela fixados. Esta fa-
culdade decorre, implicitamente, do poder residual atribuído aos Esta-
dos e ao qual já nos referimos.

O segundo refere-se ao conceito de competência concorrente, hipótese
que se verifica quando mais de um ente federativo está habilitado a
legislar, autonomamente, sobre determinada matéria.

A atual Constituição disciplinou o assunto no artigo 24, do seguinte
teor:

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorren temente
sobre:

1 - direito tributário, financeiro, penitenciá-
rio, econômico e urbanístico;
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II - orçamento;

III -Juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

V - produção e consumo;

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conserva-
ção da natureza, defesa do solo e dos recur-
sos naturais, proteção do meio ambiente e con-
trole da poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cul-
tural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII - educação, cultura, ensino e desporto;

IX - criação, funcionamento e processo do
juizado de pequenas causas;

X - procedimentos em matéria processual;

XII - previdência social, proteção e defesa da
saúde;

XIII— assistência jurídica e defensoria públi-
ca;

XIV - proteção e integração social das pesso-
as portadoras de deficiência;

XV - proteção à infância e à juventude;

XVI - organização, garantia, direitos e deve-
res das polícias civis.
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O parágrafo primeiro do citado artigo estabelece um limite explícito à
competência da União nos campos acima enumerados:

"Parágrafo 1 - No âmbito da legislação con-
corrente, a competência da União limitar-se-
á a estabelecer normas gerais".

A delimitação do campo próprio das normas gerais e, portanto, a defi-
nição do limite da competência da União nesta matéria vem se consti-
tuindo em tormentosa questão desde 1946 quando o conceito foi pela
primeira vez introduzido no direito constitucional brasileiro (art. 5, item
XV, alínea h C.F. 1946). Nos termos do texto então vigente, cabia à
União "legislar sobre normas gerais de direito financeiro". Segun-
do José Souto Maior Borges (7), o dispositivo surgiu " ... de emenda
apresentada pelo constituinte Aliomar Baleeiro, que propunha que
fosse incluída na competência legislativa da União a de legislar so-
bre direito financeiro. Evidentemente, colocava-se o problema de
compatibilizar essa competência indiscriminada com as autonomi-
as dos governos locais... .(tendo prevalecido) um dispositivo em que
se determinava que a competência da União era restrita às normas
gerais de direito financeiro."

A explicação da origem do instituto, entretanto, não é o suficiente.
Impõe-se delimitar conceitualmente os seus contornos pois, como acer-
tadamente observa Paulo Barros de Carvalho (8), se admitirmos que a
Lei Maior conferiu à União poderes para ".... produzir
indiscriminadamente regras jurídicas que penetrassem no recinto
das competências outorgadas aos Estados-Membros, ainda que sob
• pretexto de fazê-lo mediante normas gerais, estar-se-ia trincando
• postulado federativo, encarnado, juridicamente, na autonomia
recíproca da União e dos Estados, sob o pálio da Constituição."

A nosso ver, quem melhor discorreu sobre o assunto foi Carvalho Pin-
to em sua festejada obra sobre "Normas Gerais de Direito Financei-
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ro"(9). Traçando os contornos do conceito diz: "O sentido do texto
não pode dar margem a dúvidas: a competência federal relativa ao
direito financeiro se restringe à simples função normativa geral,
isto é, ao ditame dos princípios genéricos e superiores, cuja nature-
za ou estruturação sobrepaire às peculiaridades regionais. Não cabe
à União descer ao detalhe regulamentar ou transpor os limites da
simples orientação geral da matéria.. ..A atribuição federal só pode
ter, portanto, o alcance normativo genérico já apontado, mesmo
porque entendê-la de outra forma, além de contrariar a gênese do
preceito, de afrontar a categórica imposição do texto, exprimiria
quebra do respeito à autonomia das entidades locais, incompatível
com o regime federativo estatuído." E, pelas apontadas razões, afir-
ma que a competência legislativa da União nesta matéria não podeni ir
além "...dos lindes que lhe possam traçar a capacidade de auto-
organização e autogoverno outorgada aos Estados e Municípios
em preceitos constitucionais próprios."

Como posteriormente observou Rubens Gomes de Souza (10), "...a
formulação de Carvalho Pinto tinha sido esboçada em termos me-
ramente negativos, pois definia o que não são normas gerais, em
vez de ter dado uma conceituação das normas gerais em si".

Em que pese ser a crítica fundada, até hoje ninguém foi capaz de pro-
por definição mais precisa. Talvez por esta razão tenha Manoel Gon-
çalves Ferreira Filho (11), ao comentar o atual texto constitucional,
preferido limitar-se a afirmar que: "não é fácil conceituar normas
gerais pelo ângulo positivo. Pode-se afirmar, e corretamente, que
normas gerais são princípios, bases, diretrizes que hão de presidir
todo um subsistema jurídico. Sempre haverá, no entanto, em face
dos casos concretos, dúvida até onde a norma será efetivamente
geral, a partir de onde ela estará particularizando. Mais fácil é
determinar o que sejam normas gerais pelo ângulo negativo. Quer
dizer, indicar os caracteres de uma norma que não é geral; é conse-
qüentemente específica, particularizante, complementar."
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Examinadas as peculiaridades do sistema constitucional no que diz res-
peito às esferas de competência normativa, cumpre-nos, agora, verifi-
car qual é o âmbito material específico do direito financeiro à luz das
disposições constitucionais vigentes.

O capítulo da Constituição que trata especificamente das finanças pú-
blicas, em seu artigo introdutório, versando sobre as respectivas nor-
mas gerias, prevê:

"Art. 163 - Lei complementar disporá sobre:

1 - finanças públicas;

II— dívida pública externa e interna, incluída a das
autarquias, fundações e demais entidades controla-
das pelo poder público;

III - concessão de garantias pelas entidades públi-
cas;

IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública;

V - fiscalização das instituições financeiras;

VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;

VII - compatibilização das funções das instituições
oficiais de crédito da União, resguardadas as carac-
terísticas e condições operacionais plenas das volta-
das ao desenvolvimento regional."
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Como se verifica facilmente, não cuidou o constituinte de sistematizar
o conteúdo da matéria financeira. Não obstante, a leitura abrangente do
Capítulo II, do Título IV, da Constituição permite-nos inferir que o di-
reito financeiro compreende as disposições normativas versando sobre
plano plurianual (art. 165, item 1, e par. 9, item 1), diretrizes orçamentú-
rias (art. 1 65,item II e par. 9, item 1), orçamento anual (art. 165, item III
e par. 9, iteni 1), gestão financeira e patrimonial ( arts. 164, par. 3, e
165, par. 9, item II), instituição e gestão de fundos (idem), dívida públi-
ca (arts. 163, itens II e IV, e 164, par 1), concessão de garantias (art.
163, item III), fiscalização das atividades financeiras e planejamento
em relação àquelas que integram o setor público (art. 163, itens V e
VII), moeda (art. 164 caput e par. 2), câmbio (art. 163 item VI), juros
(art. 164, par. 2, e 192, par 3) e, de um modo geral, tudo o que consta do
art. 192 (sistema financeiro nacional) e repercute, direta ou
indiretamente, sobre as finanças públicas.

Em relação ao tema, cabe ainda outra observação de fundamental im-
portância. A leitura isolada do artigo 163 poderia levar o intérprete
dcsavisado a supor que todas as matérias ali contidas podem ou (levem
ser objeto de tutela por via de lei complementar. Isto, entretanto, não
corresponde à sistemática constitucional positiva, pois grande parte das
matérias versadas nos itens 11, III e IV do indigitado artigo são de com-
petência privativa do Senado Federal, nos termos do artigo 52 da Carta
Magna, verbis:

"Art. 52 - Compete privativamente ao Sena-
do Federal:

V - autorizar operações externas de nature-
za financeira, de interesse da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios;

VI— fixar, por proposta do Presidente da Re-
pública, limites globais para o montante da
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dívida consolidada da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;

VII - dispor sobre limites globais e condições
para as operações de crédito externo e inter-
no da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, de suas autarquias e demais
entidades controladas pelo poder público fe-
deral;

VII - dispor sobre limites e condições para a
concessão de garantia da União em operações
de crédito externo e interno;

VIII - estabelecer limites globais e condições
para o montante da dívida mobiliária dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios."

De todo o exposto, conclui-se que a lei complementar federal a que se
refere o artigo 163 da Constituição poderá: (a) regulamentar exaustiva-
mente toda a matéria de finanças públicas referente à esfera federal de
Governo; (h) deverá cingir-se à fixação de normas gerais no que diz
respeito ao direito aplicável aos demais entes federais; e (e) em, qual-
quer hipótese, estará adstrita a respeitar a competência privativa do
Senado, tal CO() descrita no artigo 52, itens V a VIII.

Finalmente, examinada a doutrina sobre a conceituação de "normas
gerais" e visto o contexto em que está inserida, parece-nos lícito admi-
tir que a expressão indica estar a União habilitada, no tocante aos de-
mais entes federados, a legislar tão somente no que diz respeito à (lefj-
nição, conceituação, delimitação e explicitação das categorias jurídi-
cas, C institutos próprios do direito financeiro e constantes, explícita OU

implicitamente, da Constituição Federal. Tudo o mais cai no campo da
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normalização específica, vale dizer, no âmbito da competência
legislativa específica dos entes federados. Esta conclusão, evidente-
mente, não é extensiva aos ramos do direito financeiro que, por expres-
sa disposição constitucional, estão no domínio reservado cia União, tal
corno moeda (art. 22, item VI), crédito e câmbio (art. 22 item VII),
sistema financeiro nacional (art. 192), bem como aqueles que se inse-
rem no campo reservado ao Senado Federal. Registre-se que o texto
constitucional vigente facilitou sobremaneira a identificação cio que
deva ser objeto de "norma geral", com eficácia nacional, ao estatuir
no parágrafo 9 do art. 165:

"Art. 165 .........................................................................

§ 9 - Cabe à lei complementar:

1 - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, OS

prazos, a elaboração e a organização do plano
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da
lei orçamentária anual;

II - estabelecer normas de gestão financeira e
patrimonial da administração indireta, bem como a
direta e instituição e funcionamento de fundos."

Delineado o contexto normativo-constitucional que rege a matéria, pas-
semos à análise do conteúdo da proposta do ponto de vista cia sua
uridicidacle.

IV - A compatibilidade das normas contidas no projeto de lei de
responsabilidade fiscal com as competências constitucionalmente
atribuídas à União em matéria de finanças públicas.
Tendo as finanças públicas por objeto a atividade econômica do Estado
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"tendente a afetar bens à satisfação de necessidades que lhe são
confiadas" (12), segue-se que o direito financeiro é o ramo do direito
que compreende "o ordenamento jurídico total das atividades fl-
nanceiras do Estado, as quais compreendem a receita, a despesa, o
orçamento a dívida e o crédito públicos — .( 1 3)

Partindo deste horizonte, consagrado pela doutrina, e tendo em conta
as já expostas limitações que se impõem à União nesta matéria, averi-
guemos cm que medida a proposição normativa é compatível com o
ordenamento maior.

O projeto sob análise divide-se em nove títulos versando, respectiva-
mente, sobre
- disposições preliminares;
- gestão Fiscal responsável;
-	transparência da gestão fiscal;
-	dívida pública;
- concessão de garantias;
- inter-relacionamento entre os entes da federação;
- inter-relacionamento entre finanças públicas e privadas; e
-	disposições finais e transitórias.

Título 1

De início, a primeira observação que cabe fazer diz respeito à
abrangência do projeto. Como já tivemos ocasião de expor, conside-
rando a sistemática adotada pela Constituição, seria necessário que o
texto instituindo "as normas gerais" sobre finanças públicas contem-
piasse, de firma unitária e compreensiva, toda a matéria que é própria
a este ramo do direito. Vejamos a lição da doutrina a respeito

"As normas gerais a serem reguladas por lei comple-
mentar, segundo a regra constitucional, deverão dis-
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por sobre finanças públicas, dívida pública, externa
e interna, concessão de garantias, emissão e resgate
da dívida pública, fiscalização das instituições finan-
ceiras, operações de câmbio, compatibilização das
funções das instituições de crédito e competência para
emissão de moeda"( 14).

Entretanto, já no título introdutório, vê-se que os autores se dispuseram
a disciplinar apenas um aspecto da temática, ou seja aquilo que resol-
veram denominar de "gestão financeira responsável". E o que se
depreende do teor do parágrafo 2 do artigo 3, verbis:

"ART. 3 .........................................................................

§ 2— Ressalvadas as definições estabelecidas em seus
preceitos, esta Lei Complementar utiliza conceitos,
inclusive as classificações orçamentárias e contábeis,
adotados pela lei complementar de que trata o pará-
grafo 9 do art. 165 da Constituição Federal."

Ora, esta omissão já seria o suficiente para viciar, por completo, a ini-
ciativa, posto que não há como conceber-se a tutela de urna suposta
"gestão fiscal responsável" dissociada do todo que a matéria financei-
ra compreende, inclusive e notadamente, dos aspectos monetários, de
juros e de câmbio que, como é notório, afetam hoje mais do que qual-
quer outro fenômeno o equilíbrio das contas públicas. E não se diga
que a vigente Lei 4.320/64 supre esta lacuna, porquanto ela foi conce-
bida num contexto completamente diferente, onde as condicionantes e
limitações ora impostas ao gestor das finanças públicas inexistiam.

Na verdade, o autêntico propósito da iniciativa é o de limitar o campo
de atuação, política e administrativa, dos agentes responsáveis pelo
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erário, constrangendo-lhes iniciativas e o recurso a mecanismos de que
poderiam legitimamente lançar mão. Parece, outrossim, desnecessário
enfatizar que a limitação do endividamento, este sim o fim último visa-
do, poderia ser alcançado com outros mecanismos, constitucionalmen-
te previstos, não sendo esta a sede normativa própria para tal finalida-
de. Pode-se, portanto, de início, afirmar que a "ratio legis" contém um
vício de origem, cuja conseqüência prática é avançar-se, ilegitimamen-
te, na esfera de discricionariedade reservada aos entes federados.

A segunda observação preliminar diz respeito ao intuito penalizante
que move os responsáveis pela iniciativa. Isto fica claro com a simples
leitura do art. 4, verbis:

"Art. 4- A inobservância do disposto nesta Lei Com-
plementar importará em crime de responsabilida-
de ou crime contra as finanças públicas, na forma
do disposto na legislação pertinente."

A impropriedade da inserção de um dispositivo desta natureza num
diploma versando sobre finanças públicas dispensa maiores comentá-
rios. De resto, ele é inócuo em face do princípio inscrito na Lei Maior
segundo o qual "não há crime sem lei anterior que o defina, nem
pena sem prévia cominação legal ( art. 5, item XXXIX, C.F.)."

A terceira observação preliminar tem a ver com a qualificação de "res-
ponsável" que se acrescenta à idéia de "gestão financeira". Pelo me-
nos juridicamente, é desprovido de qualquer sentido disciplinar-se o
que seja administrativamente "responsável". Cabe à lei, isto sim, de-
finir objetivamente os conceitos , institutos, direitos e deveres. Qual-
quer desvio de conduta será tido por ilegal e ensejará, como conseqü-
ência, a responsabilização do culpado. Certamente, terá sido o espírito
penalizante a que já nos referimos o responsável por mais esta aberra-
ção conceitual.
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A análise que segue evidenciará que o projeto não tem qualquer
pertinência com aquilo que seria o seu destino constitucional, ou seja
instituir um sistema nacional de normas gerais de direito financeiro. O
que indisfarçavelmente se pretende é dar contornos jurídicos e coativos,
para todos os entes da Federação, a uma política econômica centrada
exclusivamente no fenômeno financeiro. E para alcançar este desiderato,
afasta-se o projeto completamente do núcleo material que deveria dis-
ciplinar.

Título II

Versa o título II especificamente sobre a "gestão fiscal responsável
das finanças públicas" e, mais urna vez, agredindo a razão e a boa
técnica legislativa, passa a definir o conceito a partir da sua finalidade.
É o que se constata a partir da leitura do art. 5:

"Art. 5 - A gestão fiscal responsável das finanças
públicas terá por finalidade o fortalecimento das
condições essenciais à estabilidade dos preços e ao
crescimento econômico sustentável e, conseqüente-
mente, à geração de emprego e renda e ao bem-estar
social."

Ao tratar dos princípios norteadores "da gestão fiscal responsável"
(art. 6), fica evidente que o intuito da iniciativa é, fundamentalmente, o
de limitar o dispêndio estatal, em especial no tocante aos gatos com
pessoal e previdência, e o acesso às operações de crédito. Como se verá
a no curso desta exposição, nem mesmo houve a preocupação de estatuir
normas gerais sobre a gestão fiscal.

Ao mencionar como prioridade a adoção de urna "política tributá-
ria previsível e estável"(art. 6, itemV), fica também clara a aver-
são às políticas que dão prioridade à arrecadação como meio de
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alcançar o equilíbrio fiscal e/ou promover a desconcentração da renda
e da riqueza.

Os conceitos expendidos nos diversos itens do art. 6 são, além de tudo
imprecisos, vagos e de pouca valia para o correto enquadramento jurí-
dico da matéria financeira.

No afã de legitimar práticas do passado recente, realizadas ao arrepio
do texto constitucional mas em consonância com a política de monitorar
e controlar as finanças estaduais, os autores do projeto fizeram nele
inserir um dispositivo que contraria frontalmente o preceituado no item
III do artigo 167 da Constituição. Trata-se do parágrafo 2 do art. 11 do
Projeto. De resto, esta norma tem endereço certo: o Estado de Minas
Gerais. Com efeito, como vem sendo reiteradamente explicado pela
atual administração, o montante da dívida mobiliária refinanciada,
novada em dívida contratual, excedeu, em muito, ao limite previsto no
item III do artigo 167 da Constituição que veda qualquer operação de
crédito cujo montante exceda às despesas de capital, salvo expressa
autorização da Assembléia, aprovada por maioria absoluta. O negócio
realizado em 1998 entre a União e o Estado de Minas Gerais flãO aten-
deu nem a um nem ao outro requisito. Portanto está eivado de vício de
origem, o que o torna passível de ser declarado nulo. Assim é que jul-
garam por bem os autores do projeto inserir norma interpretativa do
texto constitucional para, desta forma, procurar legitimar o ilícito. Diz
o parágrafo 1 do artigo li do Projeto que, para os efeitos dos limites
contemplados na norma constitucional, considerar-se-á "o montante
das despesas de capital nele efetivamente realizadas e o montante
de crédito nele efetivamente ingressados." Fora esta a correta leitura
do texto constitucional, haveria amparo para a operação já que o negó-
cio, tendo a natureza de novação, não ensejou, cru última análise, o
ingresso de novos recursos.

Trata-se, entretanto, de formulação inócua porquanto não é dado ao
legislador infraconstitucional restringir, via norma interpretativa, o
alcance do preceituado na Lei Maior.
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No artigo 8, deparamo-nos com urna gritante inconstitucional idade na
medida em que se pretende fixar os limites para a realização de opera-
ções de crédito e da dívida pública, bem como a concessão de garanti-
as, a urna " "razão OU proporção matemática incidente sobre o mon-
tante da receita tributária disponível." Estamos aí diante de urna
hipótese normativa que a Lei Fundamental define como sendo de com-
petência privativa do Senado (art. 52, itens VI, VII, VIII e IX), não
sendo dado, portanto, à lei complementar invadir este campo.

Ao que tudo indica os autores da iniciativa leram o texto constitucional
às avessas pois entenderam ser a competência do Senado, nesta área,
supletiva de urna autoridade que vislumbraram pertencer originaria-
mente à lei complementar federal. E o que se depreende da leitura do
parágrafo único do artigo 8:

"Art 8..................................................................................
Parágrafo único - Sem prejuízo do disposto no caput,
poderão ser fixados, mediante lei federal, estadual ou
municipal, ou resolução do Senado Federal, conforme
o caso, limites suplementares, estabelecidos com base
em outras variáveis fiscais ou macroeconômicas".

Pretende-se, ainda, que o dito referencial matemático, impropriamente
tomado para fixar os limites de operação de crédito, seja adotado para
conter os gastos de duração continuada, ou seja as despesas de pessoal
e outras de custeio. No tocante à última - despesas de custeio outras
que não de pessoal - não há fundamento constitucional para que o
dispositivo legal condicione, cm termos percentuais, o montante do
dispêndio. No tocante à primeira, há expresso mandamento, a partir da
Emenda 19/98, que deu nova redação ao artigo 169. Este aspecto mere-
ce apreciação destacada, inclusive por dedicar-lhe o projeto toda uma
subseção (arts. 26 e 27).

Prevê o texto da Constituição (art. 169) que "a despesa com pessoal
ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei com-
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plementar." Portanto, o que cabe ao legislador federal é: determinar o
referencial e estabelecer o teto. Nada mais.

A proposta executiva começa por extrapolar ao fixar quantitativos
máximos por Poder. Assim é que a União só estaria habilitada a gastar
os seguintes percentuais da sua receita tributária disponível: Poder
Legislativo e Tribunal de Contas 3%; Poder Judiciário 7%; M.P. 1%;
transferências constitucionais para custear serviços e pessoal no DF
3%; Poder Executivo, incluindo autarquias, fundações públicas e em-
presas estatais que recebam recursos do tesouro 46%. Os Estados esta-
riam sujeitos aos seguintes limites: Poder Legislativo e Tribunal de
Contas 3% ; Poder Judiciário 7; Ministério Público 2%, Poder Exe-
cutivo, incluindo autarquias, fundações públicas e empresas estatais
que recebam recursos do Tesouro, 68%.Os Municípios sujeitar-se-iam
aos seguintes limites: Poder Legislativo e Tribunal de Contas 5% e
Poder Executivo 65%, incluindo autarquias, fundações públicas e em-
presas estatais que recebam recursos do Tesouro.

Considere-se ainda que, no caso dos Poderes Legislativo e Judiciário,
os percentuais indicados poderão incidir sobre o produto da arrecada-
ção dos tributos, deduzidas as transferências obrigatórias, se o montan-
te resultar inferior àquele calculado a partir da incidência sobre a recei-
ta disponível.

A toda evidência, pretende-se revogar, por dispositivo
iniraconstitucional, a autonomia financeira dos Poderes.

E não é só. Cria-se um sub-teto de gasto com pessoal , denominado
"limite prudencial", correspondente a 90% do montante apurado se-
gundo os parâmetros acima indicados, e que deverá prevalecer em qual-
quer caso. Isto, ao arrepio da previsão contida na Lei Maior.

Obviamente, o que se quer, neste particular, é invadir a seara de com-
petência própria da lei de diretrizes orçamentárias, fato que agride a
letra e o espírito da Constituição.
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De tudo o mais estarrecedor é o fato de prever-se que os tetos incidirão
"em cada trimestre, relativamente a períodos anuais, considerados
os montantes da despesa realizada no trimestre e nos três trimes-
tres imediatamente anteriores, bem como a receita tributária dis-
ponível correspondente ao período anual" ( art. 26, par. 5, item III).

Já não é apenas a autonomia da lei de diretrizes orçamentárias que se
agride. E a própria idéia de execução orçamentária autônoma.

Equipara-se a operação financeira o recebimento antecipado de tribu-
to, vedando-se a prática( art. 14, iem 1, alínea a). Corno se sabe, este é
um expediente de que se têm valido as administrações fazendárias para
cobrir eventuais déficits de caixa. Nada indica que este negócio jurídi-
co tenha a natureza dc operação de crédito e possa, por conseguinte, ser
disciplinado no âmbito de urna lei sobre normas gerais de direito finan-
ceiro.

O diploma, corno se vem demonstrando, visa, sobretudo, a contenção
dos dispêndios estatais. Neste sentido, dedica-se urna série de artigos
tendentes a dificultar ou impossibilitar o aumento de despesa e, quan-
do isto é inevitável, exige-se a adoção de imediata medida compensa-
tória. Neste contexto, há preceito que certamente acarretará grande in-
segurança nas relações jurídicas encetadas com o Estado. Trata-se do
art. 22 caput que declara "viciado por nulidade absoluta o ato que
acarretar um aumento estimado na despesa ou uma redução esti-
mada na receita, por um período superior a três exercícios finan-
ceiros, exceto se os respectivos efeitos forem integralmente com-
pensados por urna redução estimada de outras despesas ou por um
aumento estimado da receita, ou ambos, expressamente identifica-
dos na lei de diretrizes orçamentárias". Ora, o particular não tem
condição de saber o estado preciso das finanças do ente público com
quem contrata, e caso venha a ser argüido este dispositivo para justifï-
car o não cumprimento de obrigação, certamente será invocado, pela
outra parte, o princípio constitucional da responsabilidade objetiva do
Estado (art. 37, parágrafo 6).
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Ainda com relação a este tópico é temerária a disposição contida na
subseção que trata Das condições para a elevação das despesas
relativas à Seguridade Social", em cujo parágrafo 2 do artigo 22 se
declara que "serão compensados, nos termos do disposto no art. 22,
os efeitos financeiros de todo e qualquer ato que acarrete um au-
mento estimado da despesa a que se refere o parágrafo anterior,
ainda que por um período inferior a três exercícios". Assim, por
exemplo, a decisão judicial que reconheça direito a prestação da
seguridade terá que ensejar, OU bem um aumento da contribuição, OU

então um corte de despesa em montante equivalente. Pelas recentes
decisões do S.T.F, vê-se que há um limite ao aumento cia carga impositiva
pois, quando chega a níveis confiscatórios, é repelido. Por outro lado,
os cortes nas despesas também têm limites materiais, que, uma vez
ultrapassados, comprometem a prestação de serviços essenciais.

Não obstante todas estas restrições, quando se trata de despesa finan-
ceira, trata o projeto de dispensar-lhe tratamento especial, declarando
textualmente ser "dispensável a compensação do aumento da despe-
sa com o serviço da dívida" (art. 22, parágrafo 5). É a explícita opção
pela política monetária que exige prioridade absoluta para com os com-
promissos de índole financeira.

O preconceito contra o setor público chega até mesmo aos critérios
definidores das instituições onde serão feitos os depósitos das disponi-
bilidades de caixa dos tesouros. Mais uma vez o texto contraria a Cons-
tituição que, neste particular, determina sejam "as disponibilidades
de caixa da União depositadas no Banco Central e as dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos nu entidades do
poder público e das empresas por ele controladas, em instituições
financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei." (art. 164,
par. 3). A iniciativa governamental restringe-se a dizer que "as dispo-
nibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas em
instituições financeiras habilitadas", abrindo assim margem a que se
dê prioridade ao sistema bancário privado.
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Perseguindo no propósito de restringir as disponibilidades de Estados
e Municípios, veda-se a aplicação dos recursos vinculados aos regimes
providenciarias em títulos da dívida estadual e municipal, bem assim o
investimento em títulos das empresas por eles controladas (art. 29, par.
2, item II, alínea a). A União mereceu tratamento mais favorecido por-
quanto não se subordina às exigências. Há, neste particular, manifesta
infringência ao princípio da isonomia de tratamento entre os entes
federados.

As operações de crédito por antecipação da receita ficam limitadas ao
exercício financeiro no qual foram concretizadas (art. 30). Estados e
Municípios só poderão realizá-las com a instituição financeira deposi-
tária das disponibilidades de caixa, ficando estas como garantia da sol-
vência do débito. Além do mais, exige-se prévia e expressa anuência
do Banco Central, que passa a ter, por conseguinte, poder de veto sobre
a decisão do Senado. Esta inversão de valores, obviamente não tem
guarida constitucional.

Coerentemente com a visão de Estado unitário que o projeto encampa,
dedica-se um capítulo "às normas próprias de cada ente da federa-
ção" (arts. 32 a 34). Como a preocupação é enquadrar as administra -
ções estaduais e municipais nos postulados da política monetária fede-
ral, e não institucionalizar normas gerais sobre finanças públicas, de-
clara-se estarem os entes federados adstritos a incorporarem as normas
relativas à "gestão fiscal responsável", inclusive anexando aos projetos
de plano plurianual e de diretrizes orçamentárias, respectivamente, metas
de estratégia fiscal e de política fiscal compatíveis com os postulados
da iniciativa ora analisada.

Em capítulo próprio, o Projeto trata das medidas a serem adotadas quan-
do ocorrerem "desvios fiscais", isto é quando houver "afastamento
temporário em relação às normas gerais e próprias da gestão fiscal
responsável"(art. 35 e segts.). Em se tratado de operação de crédito
contratada em desacordo com os preceitos, cancela-se o negócio com a
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imediata devolução da importância ou, alternativamente, constitui-se
reserva para ressarcimento. Enquanto a restituição não for efetivada,
fica o ente federado proibido de tornar qualquer empréstimo, bem como
receber qualquer transferência de outro ente público.

O texto parte do pressuposto de que a culpa, em tais hipóteses, cabe
sempre a quem recebeu o numerário, impondo-lhe sanções automáti-
cas. As draconianas penalidades impostas, não ao agente responsável,
mas ao ente estatal, podem resultar no comprometimento do serviço
público. É, no mínimo, duvidoso que a ordem jurídica possa abrigar
tão draconiana disposição.

Mais grave ainda, no tocante às suas repercussões, são as previsões
relativas à "redução da dívida consolidada excedente aos limites."
(art. 37 e sgts.). Toma-se como período de aferição o trimestre civil e
determina-se que a redução seja alcançada em dois trimestres, sob pena
de: a) ficar o ente federativo impossibilitado de tomar empréstimo; e b)
serem as suas disponibilidades de caixa transferidos para o Banco Cen-
tral ou entidade financeira por ela indicada, cabendo à autarquia o
moni toramento das respectivas finanças.

Estamos aí diante de uma autêntica hipótese de intervenção não pre-
vista nos artigos 34 e 35 da Constituição, com a agravante de ser dele-
gado ao Banco Central - uma mera autarquia federal competência
que não lhe é própria.

Nesse passo, convém lembrar que o maior responsável pelo crescimento
das dívidas estaduais e municipais tem sido a política de juros, sobre a
qual estes entes não têm qualquer ingerência e a respeito da qual o
projeto é omisso. Revela-se assim mais urna vez o propósito de criar-se
um mecanismo que centralize no Executivo federal a condução das
finanças dos entes federados, sujeitando-as às prioridades e diretrizes
centrais. Parece desnecessário enfatizar a absoluta l'alta de amparo
constitucional para este tipo de previsão.
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No tocante às despesas de pessoal, caso sejam ultrapassados os limites
já referidos, sob pena de suspensão dos repasses, deverá cada ente e
cada Poder adotar as seguintes medidas: a) reduzirem pelo menos 20%
as despesas com cargos comissionados; b) exonerar OS servidores não
estáveis; e) exonerar os servidores estáveis; d) reduzir a jornada de
trabalho com a correspondente redução salarial: e e) desativar C/OU

extinguir órgãos.

Considerando que a maioria dos Estados ainda não conseguiu adequar-
se aos limites da hoje vigente Lei Camata, sendo isto, de resto, cada
vez mais difícil num clima de recessão como o que vivemos, o mais
provável é que com a eventual entrada em vigor do diploma sob análise
se dê um completo colapso do serviço público.

Por derradeiro, ainda relativamente ao aspecto abordado, não parece
que as normas de ilexibilização dos critérios adotados sejam suficien-
tes para compensar os efeitos adversos do preconizado (arts. 46 a 55).
Mencione-se ainda que, nos doze meses seguintes à data da entrada cm
vigor da Resolução do Senado "que fixar flOVOS limites globais, má-
ximos e prudenciais, da dívida consolidada de cada esfera de go-
verno", deverão os entes federais neles enquadrar-se, sob pena de
incidirem nas sanções previstas. Considerando que a Mensagem do
Presidente para este fim levará "em conta os objetivos do programa
nacional de estabilidade fiscal, inclusive para estabilizar, a médio e
longo prazos, a (lívida pública agregada das três esfera de governo
em relação ao Produto Interno Bruto do País", é lícito supor que
haverá urna contração dos montantes, alcançando atos jurídicos conso-
lidados e, por conseguinte, com violação ao preceituado no item XXXVIXXXVI
do artigo 5 da Constituição.

Os títulos subseqüentes, pelo menos do ponto de vista constitucional,
não parecem ter a mesma relevância. Merece entretanto especial desta-
que a posição que se reserva ao Banco Central, notadamente por estar
subtraído à generalidade das normas pertinentes ao endividamento.
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Chega-se ao ponto de estipular que "as dívidas do Banco Central do
Brasil não serão computadas como dívida da União para efeito de
observância dos limites aplicados a quaisquer dívidas, inclusive
externa e mobiliária, desta esfera de governo." (art. 61, par. 3). O
que se quer, evidentemente, é deixar a autarquia livre para exercitar
irrcstritamente a atribuição de que trata o parágra10 2 do artigo 164,
verbis: "O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emis-
são do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de
moeda OU a taxa de juros." Ou seja, o endividamento e os encargos
com o pagamento de juros estão fora do controle das disposições da lei
complementar que deveria dispor sobre as finanças públicas da Nação.

V - Os aspectos econômicos

O projeto de lei complementar que ora se submete ao Congresso Naci-
onal tem finalidade outra que não a de instituir normas gerais de direito
financeiro. Isto já foi suficientemente evidenciado pela análise jurídica
do texto. Na sua essência, o texto almeja dar contornos jurídicos, e
portanto de coatividade, a urna determinada política monetária,
condicionante da política econômica que se desenha para o País.

Partindo do princípio de que o déficit fiscal é a única ameaça à estabi-
lidade monetária, e que o fenômeno decorre, exclusivamente, do des-
controle dos gastos com pessoal e outros de custeio, bem como do
endividamento dos erários tios três níveis de governo, resolveram os
autores da proposta adotar critérios limitativos rígidos, não só para evi-
tar assunção de novos encargos, mas também para garantir que a expo-
sição do setor público volte a um patamar julgado prudente. O critério
básico adotado para este fim toma como parâmetro "proporções ma-
temáticas incidentes sobre o montante da receita tributária dispo-
nível".

Coerentemente com o pressuposto básico da proposta, as políticas
monetária, de juros e de câmbio não sofrem qualquer disciplina
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normativa, cabendo ao governo federal Fixá-las discricionariamente,
por ato administrativo.

A iniciativa coincide com a proclamada intenção de introduzir no País
a chamada "política de metas inflacionárias" (inliation targeting) após
o retumbante colapso da "âncora cambial", que fez com que a dívida
líquida desse um salto de R$ 153.163 bilhões para R$ 388.667 bilhões
em poucoOUC() mais de quatro anos, e isto apesar da agressiva política de
privalização, responsável pelo malbaratamento do patrimônio público,
que os juros alcançassem níveis estratosféricos, obrigando o Tesouro a
despender, só no ano de 1998, mais de R$ 55 bilhões com o seu passivo
financeiro, que o desemprego nas grandes cidades tenha chegado ao
alarmante nível de 20%, que a balança comercial caísse de um superá-
vit de R$ ID bilhões em 1994 para um saldo negativo acumulado neste
ano de R$ 616 milhões e, finalmente, que, após anos de retração. che-
gássemos ao crescimento negativo do P113. A prudência e o bom senso
recomendam que, pelo menos, haja um controle político eficiente so-
bre esta nova experiência, de tal sorte a evitar o aprofundamento do
caos. Isto, entretanto, não está nas cogitações do Governo federal, que
insiste em ter carta branca para continuar na mesma trilha, embora re-
correndo a outros meios.

Considerando existir uma estreita vinculação entre as anunciadas prio-
ridades federais e o projeto de "lei de responsabilidade fiscal", con-
vém recorrer aos estudiosos do tema para bem situar o que seja esta
política de metas inflacionarias. A definição proposta por duas das
maiores autoridades sobre o assunto Frederic S. Mishkin e Adam S.
Posen - identificam-na Como uma "estratégia de condução da políti-
ca monetária envolvendo o prévio anúncio de metas inflacionárias
de médio prazo, assumindo as autoridades da área o compromisso
de implementá-las no tempo estimado"( IS).

Não há ainda consenso doutrinário com relação à fórmula, entendendo
alguns críticos que o compromisso não deve vincular-se ao desempc-
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nho da inflação, mas sim a uma "meta de crescimento da renda", por
permitir ao país "manter uma política monetária independente" (16).

Seja como for, destacam os economistas que o mecanismo envolve a
adoção de algumas opções básicas, cuja conotação política é indiscutí-
vel, a saber:

a definição quantitativa do nível inflacionaria a ser perseguido;
os critérios de mensuração do nível inflacionaria;
a publicidade sobre a condução da política monetária;
a escolha da banda de variação inflacionaria;
os limites de flexibilidade do sistema;
o horizonte temporal dos níveis inflacionários;
a definição de responsabilidades pela condução da política.

A relevância social e econômica dos temas ligados à implementação
de uma política de metas inflacionarias exige, num Estado de Direito
Democrático, além do devido enquadramento normativo, a efetivação
de um rígido controle político, sob pena de vermos as diretrizes gerais
de governo serem traçadas e implementadas por burocratas desprovi-
dos de qualquer responsabilidade para com a cidadania. Curiosamente,
é precisamente isto que o projeto trata de evitar, limitando-se, como
visto, a cercear os gastos e o endividamento dos entes federados. Se for
aprovado na sua redação original, as finanças dos Estados, dos Municípios
e da própria União acabarão sendo tuteladas por critérios e conveniências
episódicas e arbitrárias dos agentes administrativos do Banco Central.

Neste passo, é bom lembrar que as experiências havidas com a
implementação da política de metas inflacionarias - Nova Zelândia,
Canadá, Grã-Bretanha e Alemanha - ocorreram em países que adotam
a forma parlamentar de governo, portanto onde os Ministros são politi-
camente responsáveis perante o Legislativo.

Na Nova Zelândia, país cuja legislação serviu de paradigma ao Projeto
de Lei Complementar ( Fiscal Responsihility Act de 1994), a idéia de
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gestão fiscal rcsponsivcl está associada à obrigação de o Ministro da
Fazenda relatar, periodicamente, ao Parlamento a compatibilidade da
política Fiscal executada com os princípios inscritos na lei; de publicar,
até três meses antes do início do ano fiscal, um relatório contendo os
objetivos de longo praz da política fiscal, suas prioridades e estratégi-
as para o ano e suas intenções para OS próxinios dois anos; de compro-
var a compatibilidade do orçamento com a política fiscal, fazendo
projeções para até dez anos; de relatar, ao final de cada ano a execução
fiscal; e de publicar, antes de cada eleição geral um relatório prospectivo
para os próximos três anos.

Para caracterizar a responsabilidade política, exige-Se que todos os relató-
rios sejam acompanhados de uma declaração, firmada pelo Ministro e
pelo Secretário do Tesouro, atestando a veracidade das informações.

Neste país, em que pese ser adotada a forma unitária de listado, a le-
gislação não desce às minúcias do Projeto apresentado ao Congresso
Nacional, limitando-se a delinear as linhas mestras da política fiscal,
os seus objetivos, os deveres e ônus dos agentes políticos. Na verdade,
apenas explicita o conteúdo da responsabilidade a que se sujeita o titu-
lar da Fazenda perante o Parlamento. Nada de comparável, portanto,
ao modelo que se quer entre nós implementar.

O projeto econômico que se desenha para o Brasil, do qual é parte a
iniciativa ora sob exame, supõe um modelo de financiamento centrado
na captação de recursos externos e a inserção acelerada, indiscriminada
e a qualquer custo da sua cadeia produtiva no processo globalizante.
Destas prioridades decorrem o descontrole dos juros, a retração do
mercado consumidor, a queda da arrecadação tributária, OS délicits fis-
cais, a vertiginosa ascensão do desemprego e, sobretudo, il

vulnerabilidade financeira, ensejadora da crise cambial que obrigou o
Governo a recorrer ao Fundo Monetário Internacional.

Não podemos ignorar o fato de que os núcleos de poder mundial traba-
lham incessantemente no sentido da construção de uma ordem
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supranacional capaz de proteger e preservar OS SCUS interesses. Neste
sentido, á elucidativo o relatório apresentado pelos Ministros da Fa-
zenda dos países integrantes do G7, após a reunido havida em Colônia
no mês de junho passado:

"Nesta economia global crescentemente integrada, na qual
a formulação de políticas ainda cabe principalmente aos
estados soberanos, nosso desafio é o de promover a estabili-
dade financeira global, atuando nacionalmente e por inter-
médio do incremento da cooperação internacional. Todos
os países, juntamente com as organizações financeiras in-
ternacionais, assim como o setor financeiro privado, preci-
sam compartilhar desta responsabilidade comum.

Acordamos em adotar medidas para incrementar a eficácia
do EM! e das instituições financeiras internacionais, inclu-
sive para:
a) alcançar um monitoramento mais eficiente dos compro-
missos de políticas, não só enquanto estiverem pendentes
empréstimos, mas também após o término do programa de
condicionantes, a fim de reforçar os incentivos ao bom de-
sem penho
Os países classificados tomo mercados emergentes preci-
sam adotar políticas macroeconômicas responsáveis, inclu-
sive no tocante à estabilidade do regime de câmbio e políti-
cas fiscais prudentes. Eles devem aderir aos princípios sau-
dáveis de administração da dívida."

O núcleo dos nossos problemas difere radicalmente das preocupações
dominantes nos países onde estas formulações foram feitas. Por isto, as
soluções e prioridades também devem ser diferentes. O nível de con-
centração de renda e riqueza entre nós á praticamente o dobro daquele
encontrado nos países mais avançados. Consequentemente, temos que
dar prioridade a reformas estruturais que incorporem crescentes cama-
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das populacionais ao mercado de consumo. Qualquer estratégia volta-
da para o modelo exportador inevitavelmente agravará as disparidades,
impedindo o verdadeiro desenvolvimento. Só urna política fiscal ex-
pansiva será capaz de financiar e sustentar um modelo de crescimento
que atenda aos interesses nacionais. Em 1994, OS Estados deviam cerca
de R$ 53 bilhões; hoc, grande parte deles, tendo renegociado as suas
dívidas a juros fixos, devem mais de R$ 15() bilhões. As restrições
orçamentárias, além de impossíveis de serem concretizadas flO ritmo
pretendido, não serão capazes de resgatar a dívida. Que o exemplo da
Nova Zelândia sirva também para medir as conseqüências. Após quase
dez anos de políticas monetárias restritivas, amargam uma dívida ex-
terna que monta a 103.6 1Y( do P.I.B.

A prioridade, hoje, é lormularmos urna estratégia própria, que leve cm
conta os interesses vitais da sobrevivência nacional.

VI - A questão política

Mais do que nunca, impõe-se a coflscientiiação da Nação, a mobilização
de forças para evitar que o projeto antinacional cm curso avance até
chegar ao ponto da irreversibilidade. O que está em jogo não é o desti-
no de uma mera proposta política, urna prioridade econômica ou uma
opção governamental. Trata-se da própria sobrevivência do País en-
quanto Nação soberana, do exercício da democracia no seu verdadeiro
sentido, da defesa das nossas riquezas e do nosso patrimônio, da auto-
nomia de Estados e Municípios contra as pretensões hegemônicas de
uni poder central que cada vez mais se afasta do povo a quem deveria
servir, do mínimo ético que se quer ver respeitado no relacionamento
humano, da preservação de conquistas sociais e, sobretudo, da possibi-
lidade de continuarmos trabalhando pela construção de urna sociedade
mais justa e próspera.

É lamentável que tenhamos que concluir esta fala registrando o mais
agressivo dos preceitos comidos nesta proposta, que ora se submete ao
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Congresso Nacional. Mas não é possível deixar de fazê-lo pelo sentido
emblemático que tem,.por tudo o que representa de agressivo e
preconceituoso contra as instituições públicas deste País. Trata-se do
preceituado no art. 93 , parágrafo 1, item 1 , que reza textualmente:

§ 1—No caso de operação de crédito externa, a União
somente prestará garantia a ente da Federação que,
além do previsto no caput:
1 - apresente avaliação de risco de crédito, classifi-
cadas pelas empresas privadas a que se refere o art.
72, que, dentre outros, deverá tomar por base as infor-
mações divulgadas nos relatórios, declarações e demais
instrumentos previstos nesta Lei Complementar."

Isto é a suprema consagração do pouco caso que se faz das instituições
públicas deste País, do descrédito em que se tem o Estado brasileiro,
do menosprezo por tudo o que é estatal, inclusive no plano da União.
As próprias autoridades federais só julgam merecer fé as agências pri-
vadas de avaliação de risco!

Resta o consolo de tamanha aberração partir de um Governo que ne-
nhum compromisso tem com os interesses da nacionalidade. De qual-
quer forma, é uma prova cabal da necessidade a que nos referimos an-
teriormente de a Nação retomar as rédeas do seu destino e exigir res-
peito à nossa dignidade.
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