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NOTA TÉCNICA Nº 06/20061                                                 16 de fevereiro de 2006

Subsídios à Análise da Adequação Orçamentária e
Financeira do PLP nº 76/2003

I – OBJETIVO

Tendo em vista a designação para acompanhamento da Comissão Temporária

Especial que visa apreciar o PLP 76/03-SUDENE, apresentamos subsídios para a análise

da adequação financeira e orçamentária do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de

Lei Complementar nº 76, de 2003, que “Institui, na forma do Art. 43 da Constituição, a

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, estabelece a sua

composição, natureza jurídica, objetivos, área de competência e instrumentos de ação.”

II – ANÁLISE

A análise de adequação financeira e orçamentária, à luz do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, deve ser realizada quanto à sua

compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes

orçamentárias e o orçamento anual (Art. 53, II). A Norma Interna da Comissão de

Finanças e Tributação, que “Estabelece procedimentos para o exame de

compatibilidade ou adequação orçamentária e financeira”, determina logo em seu

Art. 1º que “O exame de compatibilidade ou adequação orçamentária e financeira,

de que trata o art. 53, inciso II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,

se fará através da análise da conformidade de proposições com o plano

plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e normas
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dos Deputados
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pertinentes a eles e à receita e despesa públicas.”

Dessa forma, ainda que o Projeto de Lei não tenha repercussão direta

nas receitas dou despesas públicas, faz-se necessária também a análise de

compatibilidade com normas pertinentes às Finanças Públicas, a partir das regras e

princípios estatuídos na Constituição Federal.

De mais relevante para a análise da adequação financeira e

orçamentária da Proposição tem-se o disposto no Art. 19 do referido Substitutivo

ao Projeto de Lei Complementar, que altera em especial o Art. 4º, §§ 1º e 2º da

Medida Provisória nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001. Nesses parágrafos,

alterados pelo substitutivo em questão, constam a fixação de despesa para o

exercício de 2006 em R$ 1.027.000.000,00 (um bilhão e vinte e sete milhões de

reais) e também fixação antecipada de programação de gastos a partir de 2007

até o exercício de 2023, sendo o montante reajustado anualmente pela variação

acumulada da receita corrente líquida da União. Ademais, determina o § 2º que os

recursos não utilizados serão integralmente repassados aos exercícios

subsequentes, não ficando sujeitos a contenções, contingenciamentos,

diferimentos e exercícios findos.

Ao analisar os referidos dispositivos sob a ótica da adequação

financeira e orçamentária, prevista no Regimento Interno da Câmara dos

Deputados e no Regulamento Interno da Comissão de Finanças e Tributação,

constatamos descumprimento de regras de finanças públicas consignadas na

Constituição Federal e incompatibilidade com a Lei Orçamentária, a Lei de

Diretrizes Orçamentárias – LDO –, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei

Complementar nº 101/2000, conforme exposto a seguir.

Violação de Competência da Lei Orçamentária e da Lei de
Diretrizes Orçamentárias

Segundo a Constituição Federal, cabe à lei orçamentária a fixação da

despesa pública, sendo vedado o início de programas ou projetos que nela não se

incluam. A Proposição em tela, ao tentar definir valores a serem apropriados na

programação do Orçamento da União, usurpou a competência da lei orçamentária

anual conferida pela Constituição Federal. Não é cabível no ordenamento jurídico
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brasileiro que leis de outra natureza possam determinar gastos do Governo. Tal

atribuição é conferida exclusivamente à Lei Orçamentária que, para tanto, tem

processo legislativo específico definido no próprio texto constitucional.

A proposição em tela também não tem o condão de ordenar que se

inclua programação na Lei de Meios. No âmbito do sistema de planejamento e

orçamento delineado na Constituição Federal, existe a previsão da elaboração de

lei específica – Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO – para, entre outras

competências, orientar a elaboração da lei orçamentária anual para o exercício

financeiro subseqüente. Assim, depreende-se que cabe a dispositivo da LDO

determinar, limitar ou definir parâmetros para a inclusão de dotações no

orçamento anual. Portanto, a inclusão de recursos para o orçamento vigente e

seguintes, segundo a regra estabelecida, mediante utilização de lei

complementar, há que ser mitigada em face da legislação vigente, servindo

apenas como parâmetro para a elaboração da proposta orçamentária pelo Poder

Executivo.

Descumprimento do Princípio da não afetação de Receitas
Públicas

Na execução orçamentária de 2005, bem assim no Projeto de Lei

Orçamentária para 2006, PL nº 40, de 2005-CN, verifica-se que as despesas do

FDNE são financiadas por fonte 100 – recursos ordinários. Tais recursos não tem

vinculação legal, sendo de livre programação na peça orçamentária, pois

decorrem basicamente da arrecadação de impostos, além de contribuições

sociais e de intervenção no domínio econômico desvinculadas por força do Art. 76

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (EC nº 27/2000 e EC nº

42/2003).  Assim, não caberia validamente admitir que os recursos de livre

programação orçamentária por força constitucional restariam vinculados à

execução de despesas à conta do FDNE, ainda que não integralmente

executados.

Esse entendimento tem por fundamento, em especial, o princípio

orçamentário da não afetação das receitas públicas, insculpido no artigo 167, IV,

da Constituição Federal, que assim determina:
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“Art. 167. São vedados:.........

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa,

ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se

referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e

serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino

e para realização de atividades da administração tributária, como

determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a

prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita,

previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo.”

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Dispõe o referido Art. 76 do ADCT:

“Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, no período de

2003 a 2007, vinte por cento da arrecadação da União de impostos, contribuições

sociais e de intervenção no domínio econômico, já instituídos ou que vierem a ser

criados no referido período, seus adicionais e respectivos acréscimos legais. (EC

nº 27/2000 e EC nº 42/2003)”

Além disso, na forma de cálculo dos montantes a serem programados

em exercícios posteriores consta que o reajuste anual corresponderá à variação

da receita corrente líquida. Esse agrupamento de receita, definido na LC nº

101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal - é composto de todas as receitas

correntes da união, incluindo impostos, contribuições sociais, receitas

patrimoniais, de serviço, etc, com as devidas exclusões determinadas pela

referida Lei Complementar. A fixação de tal base de cálculo incremental, resulta,

ainda que indiretamente, em vinculação de tais itens de receita à despesa do

FDNE, já que o resultado líquido não estaria integralmente disponível para

aplicação livre ou específica, conforme a vinculação legal pertinente. Assim,

novamente corrobora-se o entendimento de que o dispositivo criado pela Medida

Provisória nº 2.156-5/2001 e alterado pela Proposição em tela resulta em violação

ao princípio da não afetação das receitas públicas.
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Descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e LDO

O Art. 9º da LRF determina o seguinte:

“Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da

receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou

nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os poderes e o Ministério

Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias

subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os

critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

.................................

§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam

obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao

pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes
orçamentárias.”  (grifo nosso)

A determinação do Projeto de Lei para exclusão das despesas do

FDNE do contingenciamento fere claramente a Lei de Responsabilidade Fiscal

nos dispositivos acima citados. As exclusões ao contingenciamento devem ser

aquelas elencadas no § 2º do Art. 9º, sendo de competência da Lei de Diretrizes

Orçamentárias a elaboração de novas ressalvas, não cabendo a outra

modalidade legal fazê-las.

Ademais, cabe salientar que, ainda que hipoteticamente válido tal

dispositivo, representaria ele grave precedente de risco ao princípio da gestão

fiscal responsável. A eventual validade da regra do não contingenciamento

resultaria em “engessamento” ainda maior do orçamento público, pois conferiria

privilégio de gasto mediante processamento legislativo estranho ao sistema de

planejamento e orçamento brasileiro e, também, diferente dos trâmites

especialmente previstos pela Constituição Federal ao processo de elaboração do

orçamento público. Representaria, portanto, sério obstáculo à obtenção da meta

de resultado fiscal e ao equilíbrio das contas governamentais.
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III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos a invasão da competência

constitucional da Lei Orçamentária e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em face

da previsão de programação impositiva de gastos ao orçamento da União, bem

como conflito com a Lei de Responsabilidade Fiscal e também com a Lei de

Diretrizes Orçamentárias, mediante vedação a contingenciamentos e contenções

dos gastos a que se refere.

 Esses são os subsídios que entendemos pertinentes oferecer para

fundamentar os trabalhos e decisões cabíveis.

______________________________________

Marcelo de Rezende Macedo

Consultor de Orçamentos


