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Capitulo 9

EQUILIBRIO ORGCAMENTARIO E
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Relatores pelo Brasil’

Fernando Facury Scaff

Francisco Sergio Silva Rocha’

1 ACONJUNTURA EA ESTRUTURA NORMATIVA BRA-

SILEIRA NO ADVENTO DA CONSTITUICAO DE 1988 EO
SURGIMENTO DALEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

01.Excluindo 0 petiodo em que o Brasil foi colonia de Portu-

gal', vigoraram neste pais 07 Constituigdes ao longodesuahistoria’,

na qual foram alternados periodos de autoritarismo e de democracia,

em variados graus’.

Em 1985 foi encerrado o mais recente petiodo autoritatio da

histéria brasileira, iniciado em 1964, por faltar aos militares a base

econdmicae politica que lhe havia dado sustentagao, O argumento

1 Este artigo foi escrito para a V Jomadaitalo-hispano-brasileira de Direito Constitucional,
realizada sob o tema La Costituzione Alla Prova Della Crisi Finanziaria Mondiale — entre 0s
dias 14 e 15 de setembro de 2012,naItalia, em Brindisi-Lecce.

2 * Fernando Facury Scaff ¢ docente da Universidade de Sao Paulo — USP e da Universidade
Federal do Para—-UFPA,doutor em Direito e advogado.

3 Francisco Sergio Rocha ¢ docente das Faculdades Ideal, doutor em Direito e desembargador
federal do trabalho.

4  O que ocorreuentre 21 de abril de 1500 até a data de sua independéncia e transformagao em
Império, 07 de setembro de 1822.

5 Aprimeira Constituigao brasileira e tnica do Império data de 1822. Posteriormente surgiua La.
Constituig&o Republicana, de 1891, a qual se seguiram as de 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988.

6 A despeito desses conceitos possuirem elevado grau de imprecis&o, pode-se classificarestes
periodos, ao longo da historia republicana do pais, da seguinte forma: periodos autoritarios
ou com “democracias de fachada”porfalta de eleigdeslivres: 1891-1934; 1937-1946 e 1964-
1985. Por conseguinte, a democracia, também em variados graus, foi vivenciada pela socie-
dadebrasileira nos seguintes periodos: 1934-1937; 1946-1964 e de 1985 até os dias atuais.
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da “ameaca comunista” nao mais metia medo na sociedade e havia a

busca pelo novo, visando oxigenar as estruturas de poder entio exis-

tentes. Todo o cansaco do golpe militar de 1964 desembocou na

campanhadas “Diretas-J4”, em favor de eleigdes presidenciais—-um

matco politico no Brasil contemporaneo.

No Ambito econdmico, dentre outros problemas, a inflagao se

situava em patamaraltissimo. Entre 1984 ¢ 1985 a inflacaoanualfoi su-

petior a 230%, Em 1988, ano da conclusao dos trabalhos constituintes,

a inflacio beirouo estratosférico nimero de 933%ao ano. Diversos

planos econdmicos pata combate a inflacao foram executados, com

resultados pifios. O crescimento econdmico era muito baixo, tendo

sido declarada a moratoria da divida externa em fevereito de 1987.

Passados varios anos é que se pode constatat, rememorando

aquele periodo, quao agitados politica e economicamente foram os

anos de 1985 a 1988, que inclui a fase constituinte de 1987/1988 e que

refletiu em seu resultadofinal: a Constituicgao da Republica Federativa

doBrasil, de 05 de outubro de 1988, com varios e detalhados dispo-

sitivos em sua parte econdmico-financeira, sendo verdadeiramente

uma das mais minuciosas do mundo.

A Constituicao brasileira atual € produto histérico de um

movimento de oposicao ao regime militar que desde 1964 que havia

implementado um modelo de centralizag&o autoritatia de compe-

téncias, reforcandoas attibuicdes da Unido, reduzindo a autonomia

dos entes federados que criou umsistemade centralizag4opolitica

e administrativa.

02.Todavia, nao foi suficiente o surgimento de uma nova Cons-

tituico pata debelat os problemas econdmicos ¢ de finangas publicas

existentes no Brasil. Mesmo apés a promulgacao da Constitui¢io a

inflacio continuouassolandoa economiabrasileira, chegando a mais

de 2.700%em 12 meses, entte fevereito/89 e janeiro/90.

Esta inflacao era um forte instrumento para a realizacao de

gastos publicos, pois as despesas eram contratadas com base no no-

minalismo da moedae asreceitas atreladas a variagdes monetarias.

| ERNANDO FACURY SCAFF / FRANCISCO SERGIOSILVA ROCHA

Nesse contexto, qualquer medida deefetiva organizacaoda atividade

governamental no ambito das finangas publicas era inviavel, pois 0

orcgamento publico também se baseava em preceitos nominalistas

que, um més apds sua aptovacao ja se demonstravam defasados. As

receitas cresciam na mesma propor¢ao da inflagdo, pois indexadas,

mas as despesas etam fixas em face do nominalismo existente.

Até mesmo como treacao ao modelo constitucional do regime

autoritario, nossa atual Constituicéo pretendeu regular de forma

diversa a distribuigao do poder entre os entes federados. Oartigo

ptimeiro da carta constitucional proclama que o Brasil é uma repu-

blica federativa, formada pela uniao indissolivel da Unido, Estados,

Municipios’ e Distrito Federal. A seguir considera ser clausula

péttea® a forma federativa do Estado, protegida de modoespecial

contra a acao do poder constituinte derivado. A preocupacao com

a existéncia e efetividade da federacao prossegue com a afirmacao

da autonomia’ dos entes integrantes da organizacao politico-admi-

nisttativa do Brasil e a disciplina da competéncia que passata a ser

exercida pela Uniao, Estados e Municipios.

FH de notar a preocupacao em estabelecer uma relacio harmé-

nica entre a forga centralizadora e a descentralizagao, criando um

sistema que combinaa possibilidade de atuagao como umaunidade e

0 tespeito ao modolocal de organizagaoe disciplina de assuntos que

devain regular, consoantea disttibuicao de competéncialegislativa e

de atuagao efetuada pela Constituicao Federal'®.

Evidentemente nao existe apenas um modelo de federacio,

sendo a realidade hist6rica de cada sociedade que define a forma

7 Areferéncia aos municipios nao nos parece correta, pois eles nfosao entes federados, mas sim.
unidade descentralizada dos Estados,estes sim, entes efetivamente federados. Neste sentido
ver José Afonso da Silva in “Curso de Direito Constitucional Positivo” —32* edig&o-Edt.
Malheiros — S40 Paulo. Em sentido contrario ver Celso Ribeiro Bastos. Curso de Direito
Constitucional. Edt. Saraiva.- Sao Paulo,

8 Constituigfo Federal. Artigo 60, § 4°—“Nao sera objeto de deliberagao proposta de emenda
tendentea abolir: I — A formafederativa de Estado”

9  Constituigéo Federal. Artigo 18 A organizaco politico-administrativa da Republica
Federativa do Brasil compreende a Unido, os Estados, 0 Distrito Federal e os Municipios,
todos auténomos, nos termos desta Constituigao.

10 Verartigos 21 a 25 e 30 da Constituigao Federal.
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de organizac¢ao estatal que podera apresentar diferentes niveis de

descentralizacio politica e administrativa dentro de uma mesma

forma de Estado".

Foi estabelecida a distribuigao de competénciaslegislativas e

atrecadatorias entre a Unido, os Estados-membros e os municipios,

combinandoa existéncia de competénciasprivativas de Unido, Estados

e Municipios, ao lado de competéncia comum de execucioe, finalmen-

te, competéncialegislativa concortente pata os dois ptimeiros.

O sistema de reparticéo de competéncias federativas é com-

plexo e visa estabelecer um equilibrio harménico entre os entes

politicos-administrativos, preservando a autonomia propria do regime

federativo, sem descurar danecessidadedo estabelecimento de regras

que permitam a atuacao de cada ente federativo nos assuntos que

digam respeito a condugao da vida nacional.

A disciplina da reparticao federativa brasileira fixa a competén-

cia tributdria propria de cada ente federativo,bem comoestabelece

a reparticio dos valores arrecadados'* como forma de cooperagio

financeira entre as entidades aut6nomas da Fedetagao”.

A autonomia dos entes politico-administrativos garante-lhes

a possibilidade de administracio dos recursos ptblicos atribuidos

constitucionalmente para a consecucdodasatividades proprias. Nesta

tarefa, cabera ao orcamento de cada ente federado a definicao de sua

despesa emdecorréncia da eleicao de prioridades e programas que

ptetendeatingir/executat e, bem assim, a opcio do grau e a modalida-

de de endividamento necessatio ao desenvolvimento das atividades e/

ou financiamentode investimento. Cada ente federativo tem a tarefa

11 A federago brasileira oscilou em diversos graus desde nossa primeira Constituigio
republicana em 1889 até a atual Carta, representando diferentes formas de regular os
elementos determinantes da forma federativa de Estado, conformea doutrina de José Afonso
da Silva, opcit.

12 Constituig%o Federal: artigo 153 para a Unido;artigo 155 para Estados e Distrito Federal e
artigo 156 para os Municipios.

13 Esta reparti¢&o integra 0 conceito de federalismo cooperativo, sendo introduzida em nosso
modelo constitucional na Carta de 1934, expandindo-se progressivamente, até chegar ao
modeloatual. Para maior detalhe ver José Afonso daSilva,opcit., pg. 730.  

FERNANDOFACURY SCAFF / FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA
 

de estabelecer seu proprio orcamento, respeitado o principio da le-

galidade e a autonomia de cada unidadepolitica, sem a supervisao ou

responsabilizacao da outta.

Apesar da existéncia de mecanismosde controle financeiro na

Constituicdo, a década de 90 vivenciou a necessidade da redugao do

déficit ptiblico e de controle mais efetivo da relacao divida publica/

PIB. As condigdes do endividamento deterioraram-se no final dos

anos 80 e nao foi mais vidvel sustentar as finangas dos entes subna-

cionais sem o apoio da Unido a renegociacao das dividas internas.

04. Em 1994, com a adocao do Plano Real, é que a inflagdo

comegoua set debelada e pode-se ver a teal dimensao da economia

e do endividamento dos entes publicos. A situacio dos entes subna-

cionais deixou de ser administravel em face do excesso de despesas

governamentais, em especial as relacionadas coi os gastos com pes-

soal, e a crescente divida publica interna atrelada as altissimas taxas

de juros oficiais, independentemente da existéncia ou nao de novos

déficits primarios. A diminui¢ao doprocessoinflacionario contribuiu

pata tornar perceptivel a expansao da divida com o desaparecimento

de uma série de mecanisinos, pois as contas publicas nao puderam

mais set ajustadas com atrasos nos pagatnentos ou teajustes abaixo da

inflacdo e o resultado foi a visivel deterioragao das finangas publicas

dos entes subnacionais.

Fi de notar que a forma comoesta estruturada nossa organi-

zacao federativa contribuiu pata este processo de degenerescéncia.

Apesar de ja anunciado nofinal do periodo ditatorial, os governos

subnacionais possuiam elevado peso no total dos gastos, mas suas

liderangas politicas eram pecas essenciais no attanjo institucional,

compondoa base politica e definindo os espagos de manobra no

Congtesso, consistindo de um importante fator que deve set consi-

derado na estrututa de poder—em especial apds um longo ptocesso

de governo autoritario. O restabelecimento da democracia deu maior

peso aoslideres politicos estaduais como interlocutores do pacto

politico e ampliou o poderdeles na luta do governo central contra a
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deterioracio financeita dos estados™.

Assim, a ampliacio da importancia dos governos subnacionais

no ptocesso politico e a dependéncia do Poder Central em relacio

ds bancadas estaduais como forma de manter a base de sustentacao

politica foi acrescido pela auséncia de parametro de responsabilizagao

pelos respectivos processos de endividamento.

Nao é possivel olvidar a importancia da participagao dos

bancos estaduais e das emptesas estatais estaduais neste contexto.

Os bancosestaduais concentratam elevada patcela dos empréstimos

aos ptdptios estados, comprometendoa sanidade de suas operacoes,

além de aportarem patte de seus ativos no carregamento dostitulos

da divida mobiliétia estadual, elevando a captagao de recursos por

esses governos e provocando a expansio de suas dividas. Em resumo,

os bancosestaduais financiavam as manobraseleitorais dos politicos

estaduais que, entre outros fatores, obtinham empréstimos para a

realizacio de gastos correntes, dentre eles com pessoal.

As empresas publicas, pot outro lado, usatam a liberdade ad-

ministrativa para captatem novos recursos. As operag6estriangulares,

onde uma empresaprivadarealizava uma operacao de crédito junto

ao bancoestadual pata financiar uma obra j4 contratada pela em-

ptesa estadual, a quem caberia, na verdade, hontat 0 compromisso

financeito; a nao incluso das suas operacées de crédito noslimites

do endividamento, bem como os trecorrentes atrasos nos pagamen-

tos das obrigac6es—dentre outras operagdes usuais a €poca, criaram

brechas por onde foi possivel resolver parte dos problemasde caixa

dos estados—porém deixandooutros problemas para o futuro ao de-

sequilibrar as finangas publicas”’.

O problemaa ser enfrentado dizia respeito tanto ao desequi-

Ifbrio noajuste interno, bem como a inexisténcia de mecanismos

eficientes de controle do endividamento dos entes subnacionais. A

14 Lopreato Francisco Luiz C.-O endividamento dos governos estaduais nos anos 90 . Texto

para Discussao. IE/UNICAMP n. 94, mar. 2000.

15 Lopreato Francisco Luiz C.opcit. 2000.

facilidade do acesso ao crédito em seus proptios bancosauxiliou na

cobertura dosgastos correntes e freou as consequénciasda retracao

das fontes de financiamento internas e externas em face dacrise

entao existente’®.

A degradacdo financeira dos governos locais petmitiu a mo-

dificagao paulatina da situagdo, com a clevacio da participacao na

Unido na criacao de mecanismos de controle e na formulacao de

politicas de saneamento administrativo ¢ financeito. Ponto extrema-

mente importante nesse periodofoi a “compra”, por parte da Unido,

da divida dos Estados e Municipios, visando consolida-la e financia-la

diretamente, o que ocorreu através da Lei 9.496/97, que instituiu o

Programa de Ajuste Fiscal-etapa prévia a adogao da Lei de Respon-

sabilidade Fiscal'’.

O modopeculiar comoestava estruturado o pacto federativo

é alterado e a proptia correlacao de forcas dentre os entes se modi-

fica pata permitir uma atuacio da Unido no sentido de firmar um

modelo de Estado."*

05. Passou-se entdo a uma nova fase, cujo marco foi o ad-

vento da LRF—Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar

101/2000) que estabeleceu regras pata os dispéndios publicos—

em especial no que se tefere aos gastos com pessoal-e com o

16 Para avaliar o nivel de endividamento de Estados e Municipios no periodo ver estudo
pertinente do Banco Central no enderego http://www.bc.gov.br/?7BOLFINPUB

17 Paraaandlise da correlagaoentre a Lei 9.496/97 e a Lei de Responsabilidade Fiscal recomenda-
se a leitura do texto As Razées da Lei de Responsabilidade Fiscal, Celso de Bastos Correia
Neto, Jn: Revista Tributaria e de Financas Publicas, vol. 95, pag. 63 e ss, nov./2010.

18 “A andlise do programade renegociagao das dividas mostrou que o seu objetivo foi além do

ajuste fiscal dos governos estaduais e visou criar um novo arranjo institucional no Pais. As
alteragdes abriram uma fase de transi¢ao das regras do pacto federativo e mexeram com a
correlagao de forgas entre as esferas de governo, Estes pontos nem sempre sao reconhecidos
porque os acordostrataram 0 ajuste fiscal e a transformagio do papel do Estado como uma
questiio Unica, quando,analiticamente, est&o presentes dois processos que, embora imbrica-

dos, guardam graus de autonomiaentre si. A renegociagao tornou-se fator imprescindivel a

institucionalizago das relacdes entre as esferas de governo e a retomada da capacidade de
gasto dos governosestaduais. O elevado estoque das dividas dofinal dos 80,aliado aosaltos
juros reais dos anos seguintes, comprometeram situagio financeira dos estados, sobretudo
quandoo fim da inflacdorestringiu os graus de liberdade na administracao das contas publicas

e ameacoua sustentabilidade do arranjo federativo. A Unidovaleu-se deste precario quadro
financeiro estadual para levar adiante sua estratégia de desenvolvimento calcadanaliberagao
das forcas de mercado e na ampliagio do controle de gest#o macroeconémica.” Lopreato
Francisco Luiz C. — op cit. 2000 pg. 39.
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endividamento dos entes subnacionais. Comecou o ataque a outro

dos males econémicos: 0 sistematico défiat das contas piiblicas, seja a

dos entes subnacionais, seja a da propria Unio.

Em abril de 1999, na exposi¢io de motivos do Projeto de Lei

Complementarque se transformou na Lede Responsabilidade Fiscal, foi

expresso que a novalegislagao fazia parte do conjunto de medidas do

Programa de Estabilizacdo Fiscal - PEF. Seu objetivo era a “dtastica

e veloz reducao do déficit publico, além da estabilizagao do montante

da divida publica em relagio ao Produto Interno Bruto da economia”,

pretendendoestabelecet 0 regime de gestio fiscal responsavel”.

A Lei de Responsabilidade Fiscal foi criada com 0 objetivo de

restabelecer o equilibrio nas financas dos Estados e Municipiose suas

disposig6es destinam-se prioritariamente a execucaodesta finalidade.

Foram criados mecanismosde controle de gastos com pessoal e com

a segurtidade social, inclusive dos servidores ptblicos. As transferén-

cias voluntatias aos Estados e Municipios e ao setor privado foram

regulamentadase vinculadas a existéncia delimite especifico, disponi-

bilidade orgamentaria e prévia autorizacaolegal para sua ocorréncia,

com a previsio da possibilidade da suspensao das transferéncias aos

entes subnacionais na hipdtese de descumprimento de metase pre-

visdes de destinacado de gastos. Ademais, foi vedadopelo art. 35 da

Lei de Responsabilidade Fiscal a possibilidade de empréstimos pelos

bancosestaduais aos governos estaduais—o que levou4 privatizacao

de varias dessas instituigGes financeiras que passaram a naoter ne-

nhuma funcao de mercado.

As medidas de restri¢o e conttole do gasto ptiblico demons-

traram eficiéncia no equilibrio das contas, especialmente dos entes

subnacionais. As normas autotizaram a adocio de um conjunto

de medidas de contetdo disciplinador pela Uniao, na expectativa

de enquadrar os gastos de Estados e Municipios dentro de limites

19 Sobre a concepeaoe politicas que dao origem a Lei de Responsabilidade Fiscal ver Lei de
Responsabilidade Fiscal: 10 anos de vigéncia — questdes atuais. Fernando Scaff e Mauricio
Conti (orgs) Conceito Editorial: 2010

re RNANDO FACURY SCAFF_/ FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA

pteviamente estabelecidos. Por este fator, a divida do setor publico
assumiu um rumo declinante. A divida externa liquida, que atingiu
45% do PIB em 1983 e 33% no petfodo 1999/2003, passou a uma
tendéncia de queda até o indice de 4,00% negativos em 2012. A
divida interna,mesmosem o expressivo significado da divida externa,
vem apresentando indices descendentes na relacio divida/PIB em:
28,79%(2009) ¢ 24,36 (2011) para a Unio e 12,55%(2009) ¢ 11,45%
(2011) para Estados e Municipios”®.

Parece evidente que a atuacao do Poder Publico, amparado na
LRF tem sido proficuo para equilibrar as contas publicas e reduzit
a vulnerabilidade do Brasil perante a atual ctise econdmica global
que grassa.

06. O Brasil nao foi o unico pais a adotar mecanismosde tes-
ponsabilidade fiscal. A origem expressa da LRF nacional esta em
paises como a Nova Zelandia, Austrdlia e Reino Unido. Conforme
Tereza Tet-Minassian”, a origem comum nio impede uma compata-
¢ao favoravel ao Brasil em relacao as demaisleis de similar natuteza.
Alei brasileira apresenta como elementos de vantagema sua aceitaciio
pela comunidadee a introducao de melhotias no ptocesso orcament-
tio com objetivo de promover transpaténciae disciplina. HA também
a ptesenca de elementosdeflexibilidade pelo fato do resultado pri-
mario ser revisto e especificado pela Lei de Diretrizes Orcamentarias
—LDO,que é umalei orcamentatia anual, prévia 4 Lei Orcamentatia
Anual—LOA,o quefacilita a adogao de ajustes em face da conjuntura
econdémica, ao lado de sancéesinstitucionais e pessoais em caso de
descumprimento de suasregtas.

Pode-se afirmar, portanto, que a responsabilidade fiscal no
Brasil surgiu com a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, que é
um dos marcospataa sustentabilidadefinanceira apresentada nosultimos
anos. Trata-se de um marco para o controle do endividamento e o

20 Dadosda Secretaria de Politica Econémica do Ministério da Fazenda
21 “A Lei de Responsabilidade Fiscal do Brasil sob umaperspectiva internacional” in Lei de

Responsabilidade Fiscal — historice desafios. Cadernos FGV Projetos ano 5, n° 5 dezembro
de 2010. Rio de Janeiro/RJ
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combate aos gastos publicos irrespons4veis dos entes subnacionais,

¢ um importanteindicativo macroeconémico para o equilibrio finan-

ceito nacional. As normasconstitucionais nao foram suficientes para

introduzir a responsabilidade fiscal almejada, mas permitiram que,

através deleis ordindrias e complementares, esta meta fosse alcancada.

A exigéncia de equilibrio financeiro quet-nos parecer um pa-

rAmetro que sutge no contexto do constitucionalismo mundial com

status de permanéncia,e nao apenaspara resolver problemas conjun-

turais. Aqui, a conjuntura foi determinante para a constru¢gao de uma

estrutura normativa que permitiu a estabilizagao financeira brasileira.

2 BREVE COTEJO ENTRE AS NORMASDE EQUILIBRIO

ORCAMENTARIO DA ESPANHAE DOBRASIL

07. A Constituicio brasileira de 1988 nao traz em seu bojo

nenhumaregra que obrigue a tealizacio de equilibrio orcamentaria pelo

governo. Nao ha na Constituigao nada que se assemelhe com a teda-

cao doart. 135, itens 1 e 2, da Constitui¢ao da Espanha, conforme a

alteracao efetuada pela Emenda de 27-11-2011:

Articulo 135 —

1. 'Todas las Administraciones Publicas adecuaran sus actuaciones

al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado ylas Comunidades Aut6énomasno podran incurtir en

un déficit estructural que supere los margenes establecidos, en su

caso, por la Unién Europea para sus Estados Miembros. Unaley

organica fijara el déficit estructural maximo permitidoal Estado y

a las Comunidades Auténomas, en relacién con su producto in-

terior bruto. Las Entidades Locales deberan presentar equilibrio

prtesupuestario.

A exigéncia de equilibrio orcamentatio no Brasil surgiu com a

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/00), e é um

importante instrumento para a realizacio de uma verdadeira sustenta-

bilidade financeira em nosso pais. Consta em seu artigo 1°:

Art. 1°: Esta Lei Complementar estabelece normas de finang¢as  
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publica voltadas pata a responsabilidade na gestao fiscal, com
ampato no Capitulo II do Titulo VI da Constituigao.

§1° A responsabilidade na gestaofiscal pressup6e a aco planejada e
transparente, em que se previnem riscose corrigem desvios capazes
de afetar o equilibrio das contas publicas, mediante o cumprimento

de metas de resultados entre receitas e despesas ¢ a obediéncia a
limites e condi¢6es no que tange a rentincia de receita, geracdo de
despesas compessoal, da seguridadesocial ¢ outras, dividas conso-

lidada e mobiliaria, operagdes de crédito, inclusive por antecipacao
de receita, concessao de garantia e inscrico em Restos a Pagar.

A figura da “lei organica” no Brasil cumpre fungao diversa

daquela do ordenamento espanhol. No caso em apreco, é a Lei de

Direttizes Orcamentarias,lei ordinaria anual de cada ente federativo,

que determinara o equilibrio entre receitas e despesas ¢ apresentara

obrigatoriamente um Anexo de Metas Fiscais. Este Anexoé televan-

tissimo, pois nele serao estabelecidas metas anuais relativas a teceitas,

despesas, resultados nominale primério e montanteda divida publica,

pata o exercicio a quese refetirem e pata os dois seguintes.”” Estes

limites so estabelecidospelos entes subnacionais de nossa federacgao

(Unido, Estados e Municipios), nao existindo nada semelhante em

caratet supranacional, isto é, em carater comunitatio.

08. Oitem 3 do art. 135 tem correspondéncia com varios arti-

gosda Constituicao brasileira, respeitadoscertos ajustes, em especial

por conta da existéncia de um Estado Nacional Federativo no Brasil

em conttaposi¢ao a uma constelacao de nag6es na Europa.

Art. 135 —

3. El Estado y las Comunidades Auténomas habran de estar au-
torizados porley para emitir deuda publica 0 contraer crédito. Los

créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda publi-
ca de las Administraciones se entenderén siempre incluidosen el
estadode gastosde sus presupuestos y su pago gozara de prioridad
absoluta. Estos créditos no podran set objeto de enmienda o modi-
ficacién, mientras se ajusten a las condicionesdela ley de emision.

El volumen de deuda publica del conjunto de las Administraciones

22 Art. 4° daLRF.
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Publicas en relacién con el productointerior bruto del Estado no

podra superar el valor de referencia establecido en el Tratado de

Funcionamiento de la Unién Europea.

No ordenamentojuridico brasileiro existem normas semelhan-
tes as acitma mencionadas,pois:

a) A Lei Orcamentaria Anual — LOAde cada ente federativo

devera conter a ptevisio de opetacdes de crédito, mesmo

que pot antecipacao dereceita orcamentaria”.

b) Evedadaa realizacio de emendas parlamentares ao projeto

de orcamento com o usode recursos originariamente desti-

nados ao pagamento do servico da divida™’, sendo vedado

seu contingenciamento”;

c) E proibida a realizacio de operagdes de crédito que exce-

dam o montante de despesas de capital. Esta disposi¢ao

€ extremamente salutar, pois impede que sejam realizados

empréstimos pata pagamento de despesas correntes”’,

embora possua algumascaractetisticas pervetsas que serao

melhor explicitadas adiante.

09. O item 4 do art. 135 da Constituicéo da Espanha abre

umategra de excecio pata a exigéncia de cumprimento do equilibrio

otcgamentario, motivada em caso de catastrofes naturais, recessao eco-

nOmica ou situagdes de emergéncia extraordinatia:

23

24
25

26

4. Loslimites de déficit estructural y de volumen de deuda publica

sdlo podran superarse en caso de catdstrofes naturales, recesién

econdmica 0 situaciones de emergencia extraordinaria que escapen
al control del Estado y perjudiquen considerablementela situacién

financiera o la sostenibilidad econdémica o social del Estado, apre-

ciadas por la mayoria absoluta de los miembros del Congreso de
los Diputados.

Tal norma que nao possui correspondéncia na Constituigao do

Constituigao Federal: artigo 165, §8° e art. 5°, §§1°, 2° e 3°, LRF.

Constituigao Federal: artigo 166, §3°, II, “b”.

LRF,art. 9°, §2°.

Constituig&o Federal: artigo 167,III.
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Brasil, emboraseja possivel extrait a mesmaflexibilidade em razao de
que oslimites do déficit e do endividamento sao estabelecidos por
umalei dnua, que é a LDO — Lei de Direttizes Orcamentarias. Com
isso, ano a ano,estas limitagGes sao estabelecidas permitindo mais

exata calibracao desta equacao.

10. O item 5 do art. 135 da Constitui¢éo da Espanhaatribui
a uma lei organica a fungao de estabelecer os limites da divida e do
déficit entre os entes subnacionais e as penalidades advindas de seu
descumprimento.

5. Una ley otganica desarrollara los principios a que se refie-
re este articulo, asi como la participacién, en los procedimientos
respectivos, de los érganos de coordinaciéninstitucional entre las
Administraciones Publicas en materia de politica fiscal y finan-
ciera. En todo caso, regulara: a) La distribucién delos limites de
déficit y de deudaentrelas distintas Administraciones Publicas, los
supuestos excepcionales de superacién de los mismosyla forma
y plazo de correccion de las desviaciones que sobre uno y otro
pudieran producirse. b) La metodologia y el procedimiento para
el calculo del déficit estructural. c) La responsabilidad de cada Ad-
ministracion Publica en caso de incumplimiento de los objctivos
de estabilidad presupuestaria.

NoBrasil esta funcio é atribuida a uma Resolugio do Senado
Federal—Casa legislativa de nosso Parlamento bicameral que teprte-

senta os Estados membros” . Consta que:

27

28
29

30

a) A obrigatoria oitiva do Senado Federal para a realizacio de
opetagoes de crédito externo”’;

b) O estabelecimento de limitagéo do montante global de
endividamento consolidado interno e externo através de
resolugéo do Senado Federal para todos os entes federa-
tivos”; e para a divida mobiliatia dos entes subnacionais*°:

Os senadoressfio eleitos pelo principio majoritario, sendo que cada Estado membro e o
Distrito federal elegerao trés representantes. Constitui¢%o Federal: artigo 46.
Constituigao Federal: artigo 52, V.
Constituigao Federal: artigo 52, VI e VII.

Constituigdo Federal: artigo 52, 1X.
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c) O Senado Federal também estabelece oslimites globais €

condicées para que a Unido preste garantias em emprésti-

mosinternos e externos*!;

Quanto as penalidades, prescreve a Constitui¢io a possibilidade

de intervencao da Unido em Estado-Membto e deste em Municipios

quando ocorter atraso do pagamento da divida publica fundada por

petiodo supetior a dois anos, salvo motivo de forga maior’. Esta

é uma tegta constitucional que jamais foi aplicada, a despeito da

reiterada inadimpléncia de varios entes subnacionais antes da Lei de

Responsabilidade Fiscal. Sua inaplicabilidade deve-se ao rigor esta-

belecido — intervencSo de umente federativo maior em um menot.

Maiot eficacia possuem as penalidades estabelecidas pela Lei

de Responsabilidade Fiscal pata o descumprimentodaslimitagdes ao

endividamento publico. Determina esta norma que enquanto perdu-

tat o excesso de endividamento, o ente subnacionalficara impedido

de realizar operagao de crédito interna ou externa, inclusive por an-

tecipacio de receita, e se o excesso de endividamento permanecer o

ente menorficara impedido de recebertransferéncias voluntarias dos

entes maiores”.

11. O item 6 do art. 135 da Constituigéo da Espanha obriga

os entes subnacionais a cumpritem o principio da estabilidade

otcamentatia.

6. Las Comunidades Autoénomas, de acuerdo con sus tespectivos

Estatutos y dentro deloslimites a quese refiere este articulo, adop-
taran las disposiciones que procedan parala aplicacion efectiva del
ptincipio de estabilidad en sus normasy decisiones presupuestarias.

No Brasil as normas orcamentirias estabelecidas na Consti-

tuicio brasileira obrigam os entes subnacionais, que nao possuem

soberania, mas simples autonomia. Obsetva-se ainda que a LRF é uma

lei complementar, 0 que a caracteriza como uma lei nacional e nao

31  Constituigdo Federal: artigo 52, VIII.

32 Constituigéo Federal: artigos 35, V, “a” e 35,1

33 LRF,art. 31, §1°, Te §2°.
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apenas umalei federal (ouseja,ela alcanca a todo o pais, e nao apenas

o ente federativo Unido) — motivo pelo qual os entes subnacionais

encontram-se igualmente vinculados aos eu cumprimento.

12. Para encerrar este breve cotejo, constata-se que as normas

recém introduzidas na Constituicéo espanhola, existem em maior

ou menor gtau no ordenamentojuridico brasileiro, observadas duas

caracteristicas:

a) Nem sempre sao normas constitucionais, pois muitas delas

constam da Lei de Responsabilidade Fiscal

b) Nao existe no Brasil a questéo supranacional, caracteristi-

ca da Unido Europeia. Mas a relacio federativa brasileira

permite que os modelos sejam compatados—a despeito de

os entes subnacionais nao terem o requisito essencial dos

Estados Nacionais, que é a soberania.

3 O QUE SE DEVE ENTENDERPOREQUILIBRIO ORGA-
MENTARIO E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E PARA
QUESERVEA INTRODUGAODESTE PRINCIPIO NO OR-
DENAMENTOJURIDICO? QUAIS AS PENALIDADES EM
CASO DE SUA VIOLACGAO?

13. Definit o que é equilibrio or¢amentario é uma tatefa das mais

dificeis em termosdedireito financeito*.

Observada a teoria econdmica classica, equilibrio orgamentatio

implica em que receitas e despesas devemset idénticas, impedindo

0 surgimento de déficits priblicos. Podem haver superdvits, segundo esta

cotrente, porém jamais déficits.'Todavia, ainda aqui ha uma dificuldade,

pois a dinamica da atividade orcamentaria nos leva a dois diferen-

tes momentos: o da ptevisio e o da execucio orcamentarias. Pode

ocottrer que a previsao orcamentatia esteja alinhada entte treceitas e

despesas, mas seta que a execu¢do seguira este caminho? E se nao

seguir, qual a penalidade?

34 Para analise deste topico foi bastante util a leitura de FinancasPublicas e Direito Financeiro,
de Anténio Sousa Franco,pags. 365-390. (Coimbra, Ed. Almedina, 4* ed, 2007).
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Por outro lado, a teoria keynesiana, que se opée aoclassicis-

mo econdmico,indica a necessidade de orcamentosdeficitatios para
combateras crises econdmicas que periodicamente assolam a eco-
nomia. Logo, pata esta corrente, orcamentos desequilibrados visam

combatetascrises e se constituem em um elemento poderoso dosis-

tema capitalista para o soerguimento econdmico.Para estes tedricos,
existit uma norma, constitucional ou nao, que obrigue a obtencio de

equilibrio orcamentario é uma camisa de forca a set evitada a todo

custo, pois o desequilibrio conjuntural ajuda a reativar a economia.

Ou,pata usar expressGes muito comunsnoBrasil, seria uma “norma

para inglés ver”, ou ainda, uma norma que “nio vai pegar”.

Comoresolveresta situago concreta, uma vez que as normas

juridicas acima indicadas estabelecem a necessidade deserrealiza-

do 0 equilibrio orcamentério? Deve esta normaser lida com os olhos

contabeis-matematicos? Entendemos que nao. Esta norma deveser

interpretada como umtextojuridico e dai surgir uma normajuridica

que permita sua conjugacgio com a tealidade e que possibilite sua
integracdo na dinamica social.

14, Entendemos que a maneira mais adequadapara ser feita

esta andlise juridica sobre equilibrio orcamentario é a partir da distincio

entreosdiferentestipos de receitas, despesas e créditos publicos que

devem set observados a luz dosdiferentespertodos de tempo orcamen-

tatio, que obrigatoriamente deve ultrapassat o tigoroso intervalo
de 12 meses.

S6 a partir da conjugacio desses elementos é quesera possivel

entender 0 conceito de equilibrio orcamentdrio, que, pot sua vez, deve

set conjugado com outro conceito, o de sustentabilidadefinanceira. Estes

dois conceitos parecem idénticos, mas nao o sao. Nao é necessatio

demonstrat que o conceito financeiro é mais amplo que o orgamentario

— este esta contigo naquele. Para sua perfeita compreensao deve-se

analisat o tipo de receita, de despesa e de crédito envolvidos no tres-

pectivo or¢amento, bem comoo petiodo de tempo sobanilise.

Naose deve analisar somentereceifas versus despesas. E imperioso
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que nesse computo sejam analisadas, dentre varios outros elementos,
as operagoes de crédito e a forma de seu pagamento, as tentincias
fiscais etc. Sem 0 conjunto financeiro a andlise sera carente de fac-
ticidade. Um Estado nao vive apenasde receitas, tributarias ou nao.
Um importantissimo elemento orcamentirio é 0 crédito piblico que, de
certa forma, nao corresponde a umareceila, catacterizando-se muito
mais como um /ovimento de caixa, pois é um empréstimo e deve ser
pago, acrescido dosjuros e outtos eventuais encargoslegais.

Logo, este terceito elemento — 0 crédito — é relevantissimo
pata se entender a diferenca entre equilibrio orcamentario e sustentabi-

lidade financeira.

Obsetva-se que essadistingao foi, de certa forma,intuida pela
Constituigéo da Espanha, ao diferenciar 0 conceito de “estabilidad

presupuestaria”que vincula “todas las Administraciones Publicas” (art.
135, item 1), do conceito de “equilibrio presupuestario” obtigatdtio pata
“Jas Entidades Locales”(art. 135, item aye

O mesmopodeser constatado nas normasbrasileiras, pois ao
lado do equilibrio orgamentdrio exigido peloart. 1° da LRF*®, é prevista
a existéncia de um Anexo de Metas Fiscais que deve set veicula-
do anualmente pela Lei de Direttizes Orcamentarias — LDO, com
projecao para os dois exercicios financeiros seguintes*. A nocio de
equilibtio se apresenta comonecessatio meio para atingit a finalidade
desejada — qual seja — a satisfacio dos interesse social através da
tealizacado de despesas ptblicas. Sua feigdo instrumental permite a
aplicacao das disposig6es em funcaodo objetivo a ser atingido. Esta
consideracao permite compreendero princfpio do equilibrio dentro
de quadro amplo, que compotte a existéncia de ciclos orcamentitios
em déficit para obtengao de recuperacio econdmica desejada, ou

35 “A responsabilidade na gest&o fiscal pressupde a acio planejada e transparente, em que
se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar 0 equilibrio das contas publicas,
mediante o cumprimento de metas de resultadosentre receitas e despesas e a obediéncia a
limites e condigdes no que tangea reniincia de receita, geragdio de despesas com pessoal, da
seguridade social e outras, dividas consolidada e mobiliaria, operages de crédito,inclusive
por antecipagao de receita, concessio de garantia e inscri¢do em Restos a Pagar”

36 Art. 4° da LRE.
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mesmoa possibilidade de sustentac&o de ciclo de orgamento em

déficit para atender o mandamento constitucional que imp6e a re-

ducao das desigualdadessociais e regionais. Para tanto, é possivel a

fixacio delimites diferenciados no Anexo de Metas Fiscais, de sorte

a implementar politica econémica anticiclica, remetendo a no¢ao

de equilibrio para um limite temporal que ultrapasse o marco do

orcamento anual.

Ouseja,nao basta o equilibrio matematico-contabil de receitas

versus despesas. FE, imperioso verificar se tais Werecsnm Cee

empréstimosptiblicos havidose as remiinciasfiscais—saoSaa

médio ¢ longo prazo e nio comprometerio as despesas que deverao

ser realizadas—inclusive os juros dos empréstimospublicos obtidos—a

médio e longo prazos.

15. Para demonstrat a diferenca entre o rigido equilfbrio

orcamentatio em sua feicho de equagéo contabil-matematica e sus-

tentabilidade financeira utilizemos alguns exemplos.

Imaginemos umasituacao em que, pata fechar as contas pu-

blicas o governo de um pais obtenha um empréstimo publico para

pagamento em curto prazo—para pagamento, suponhamos, noa

cicio seguinte—e com altos jutos. As contas publicas daquele exercicio

financeiro fecharao (terao equil/brio orgamentério no conceito classico),

mas nio terao sustentabilidade a médio prazo. No ano seguinte, quando

além dos jutostera que ser pago o principal, o desequilibrio or¢amentario

estara presente.

Outro exemplo pode ser dadoatravés do uso de rentinciasfiscais.

Estas sao concedidas pelos governos sob o argumento de que em

futuro ptoximo alavancarao novasreceitas publicas; todavia, pode

ocorrer que as empresas beneficidrias daquela rentincia fiscal gerem

uma demanda pot servicos publicos impossiveis de ser prestados

pelo governo justamente em face da rentincia fiscal concedida. Isto

é muito comum no Brasil, em especial na Amaz6nia, quando grandes

projetos econdmicosse beneficiam de incentivosfiscais concedidos

pelos governos subnacionais e getam com isso grande demanda pot
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servicos publicos (saneamento, educacio, hospitais etc.) em raz4o das
pessoas que pata aquele local se deslocam em busca de emprego e
novas oportunidadesdevida. Estes entes subnacionais nao tém con-
digdes de atender 4 nova demanda de setvicos publicose ptessionam
as empresas que receberam os incentivos a arcat com estes custos—
que muitas vezes saem mais caros que osincentivosfiscais obtidos.

E necessario analisar a questao do equilibrio orcamentario a luz
da sustentabilidade financeira. N3o basta empatar a teceita e a despesa
em um exetcicio fiscal. E necessatio que as finangas piblicas tenham
sustentabilidade a médio e longoprazos.

Os exemplos sao patentes. Observemossoba ética dotipo de
despesapiiblica que se realiza. Se a politica anticiclica petseguida por um
governode tendéncia keynesiana buscar 0 pleno empregoatravés de
despesas obrigatorias de carater continuado,tais como a elevacao de
salarios—que, no Brasil sio irredutiveis—ou de aumento do emprego
no setor publico—no Brasil os servidores publicos sé podem ser de-
mitidosatravés defalta grave, com rigidas tegras—estarao presentes as
condigdes pata umpersistente desequilibrio orcamentdrio. Neste exemplo, o
etto esta no tipo de despesa,tigido, que dificilmente podeser retrafdo
apés certo petiodo e que se incorpora aos gastos permanentes do
setor publico, gerando pressio por aumento dasreceitas. Por outro
lado, se os gastos publicos forem em atividades que nao possuam
esta tigidez, podera haver sua contrac4o apés o periodo decrise. Ou
seja, 0 tipo de despesa piblica é igualmente importante para se analisar
nas politicas anticiclicas governamentais.

Por outto lado, observemos aquilo que os economistasclas-
sicos chamam de regra de ouro e que foi adotada pela Constituicio
brasileira: s6 pode haver endividamentopata

a

realizacio de despesas
de capital’. O conceito de despesas de capital nos leva ao de bens de capi-
/a/-ouseja, quase equivalente ao de novas obras, ptédios, construcées;
algo que seja incorporado valor imobilizado, que aumente o capital

37 Constituig&o Federal: artigo 167, III.
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tangivel. Ocorre que muitos investimentospiiblicos nao se concretizam embens de

capital, mas em valores intangiveis, tais como educagio, treinamento,

capacitacao tecnoldgica, prevencao de doengasetc. Logo, se 0 gover-

no brasileiro decidisse obter um empréstimo publico para erradicar

doencas tropicais, tais como febre amarela, dengue, malaria, estatia

descumprindo a regra de ouro orgamentéria prevista na Constituigao,

pois tais campanhasde satide publica naose caracterizam como bem

de capital, a despeito de seu inconteste valor em termos sociais. Este

é um problema enfrentadopela aplicacio desta regra.

Isto se torna mais dificil quando o planejamento da acao go-

vernamental ocorre no periodo de um mandatoeletivo—tal como no

Brasil atual. O processo orgamentario brasileiro é composto por 3

leis: o PPA — Plano Plurianual, que dura 04 anos (0 mesmo tempo do

mandato dos Chefes do Poder Executivo federal, estaduais e munici-

pais, embora nao haja coincidéncia de inicio e fim™), a LDO — Lei de

Diretrizes Orcamentitias (lei anual que, dentre outras fun¢gdes deve

estabelecer 0 equilibrio orgamentario prescrito pela LRF) e a LOA —

Lei Orcamentaria Anual (quefixa a despesae€ estimaa receita). Como

se vé, o planejamento da acio governamental no Brasil é feito para,

no méximo, 04 anos—o que é um intervalo de tempo extremamente

restrito para esta importantissima funcio.

Enfim, para nfo nos alongarmosainda mais nos exemplos que

falam porsi, temos que pata conceituar equilibria oreamentirio € neces-

sario considerar outras variaveis além da andlise estdtica da receita e da

despesa publica. Enecessatio analisar a fungio do crédito publico,

a forma de pagamentoe os jutos cobrados, a qualidade da despesa

publica e das rentinciasfiscais, enfim, ver este conjunto de formadi-

ferida no tempo, pata que possamosconsiderar nao apenasa leitura

contabil-matemiatica deste preceito, mas sua sustentabilidade financeira

em médio ¢ longo prazo.

Sustentabilidadefinanceira, portanto, é um termo mais amplo que

equilibrio orcamentdrio, na leitura contabil-matematica do termo. Pata

38 Constituigao Federal: artigo 35, § 2°, Ido ADCT.
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que ocorta sustentabilidadefinanceira é necessatio que seja estabelecido

umperiodo de tempo de médio e longo prazo, e que todos os elemen-

tos financeitos que estejam a disposig¢o daquele ente publico sejam

analisados de forma conjunta, podendo mesmo haver déficils piblicos

petiddicos visando alcangar certas metas sociais, e obter o necessatio

equilibrio orcamentario, dentro do periodo de tempo estabelecido. ‘Ta-

ta-se de uma andlise dinamica do fendmeno financeito, e nao uma

analise estatica, limitada a um periodo de 12 meses. Esta nocio de

sustentabilidade financeira esta mais proxima de um jfile que de uma

Jotografia, esta mais condizente com a légica do equilibrio orcamentario

considerado como uma equa¢4o contabil-matematica.

4 O QUE ESTA MUDANDO NAS RELAGOES GOVER-
NO-PARLAMENTOE ENTRE A SOBERANIA DO ESTADO

NACIONAL E AUTONOMIATERRITORIAL?

16. O mundopassa por grandes transformacées econdmicas,

politicas e sociais. Dentro deste prisma é que esta em processamento

umaalteracao dos conceitos de soberania,tertitério e povo. E, com

isso, ocorreu uma substancial mudanca na concepg¢io e na funcao que

o Direito desempenhana sociedade.

O centro de decisdes de um pais encontra-se bastante afeta-

do aos acontecimentos decididos em outras partes do mundo, por

agentes publicos e privados de outras cidadanias, sem nenhuma res-

ponsabilidade social com o que se desenvolve naquele pais e, muitas

das vezes, afastado da possibilidade de ser alcancadopelas decisées
dos Podeteslocais.

Um pais nao é mais soberano como antes, cotejado com a

época em que Jean Bodin cunhou o conceito. A soberania encontra-

-se mais relativizada do que nunca. Por conseguinte, a delimitacio

do Direito como objeto de aplicacao de normasestatais (sobera-

nia), sobre determinada area geografica (tertitério), a fim de regular

as telagdes entre as pessoas (povo) encontta-se colocada em xeque,

sendo necessario pensarmos o Direito globalmente, como um
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instrumento de desenvolvimento entre as nacdes, centrado na di-

mensio humanaglobal.

Dai surge todo um novo ambito de discusséo, uma vez que

o Direito que temos utilizado é um Direito pensado e criado para

funcionar dentro de uma matriz determinada pelos conceitos de so-

berania, tertitotio e povo que hoje nao mais existem como dantes,

amplamente modificados pela tecnologia e pelo incremento dosis-

tema de trocas.

Isto afeta profundamente o Direito Financeiro, que é um Di-

reito centrado fortemente na nocao deterritdtio e de soberania. A

globalizacao do Direito Financeito é fruto, em grande parte, das re-

lagdes de crédito que ocorrem sem limite de fronteiras entre entes

publicos e agentes privados.

Desta forma, as modificagGes ocasionadaspela intersecao entre

o tigidoterritorialismo do Direito Financeito e o mundoglobalizado

é que vem gerando diversas perplexidades que deixam muito mais

duvidas do que certezas dentre os estudiosos do Direito. Dai ser

necessario falarmos de diferentes dimens6es de direitos para poder-

mos pensat solugées globais para problemaslocais. ‘Tal andlise deve

se tevestit de especial énfase no que tange aos direitos fundamentais.

Historicamente os direitos fundamentais surgitam como uma

defesa do cidadao contra o Estado. Tal concepgio estava inserida

dentro da andlise da luta contra o Absolutismo, combativa da total cen-

tralizacao do Poder. Desta época é o surgimento daideia de berdade e

de igualdade, pois, uma vez conquistadastais garantias individuais, a ordem

natural se encarregaria de fazer com que o bem estat e a prosperidade

adviessem. Acteditava-se que a ordem natutal do mercado possibili-

taria fazer surgir o desenvolvimento. Verificou-se que tal pretensio

eta umafalacia. A ordem natural apenasprivilegiou os que possufam

poder econdmico, fazendo maior o fosso existente com aqueles que

apenas portavam sua forga de trabalho como elemento de troca no

mercado. As solug6esindividuais nao foram suficientes para resolver

as quest6es sociais. Constatadaa insuficiéncia de implementacao desta
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formula de direitos e garantias fundamentais, foi necessatio ampliar o

espago de compreensio dosdireitos fundamentais.

O passoseguinte foi o da ampliagio daquelesdireitos, a fim
de alcangar o homem enquanto trabalhador, permitindo quedireitos
teferentes 4 esta sua condicao pudessem ser exercidos e garantidos
pelo ordenamentojuridico. Dai surgiram as conquistas dos diteitos
sociais em vatios ordenamentos juridicos do planeta, dentre eles a
brasileira, no inicio do século XX. Passou-se a cogitar da aplicacio
de direitos sociais comoditeito fundamentais. Nao se trata apenas
de direitos da pessoa contra o Estado, mas do homeminserido no

sistema de producao econdmico.

Porém a evolugao dos estudosjuridicos constatou ser insufi-
cliente a preocupacao com o coletivo, sendo também necessatio que
o Diteito se ocupasse dos interesses difusos da sociedade, que sao
aqueles que atingem um grupo indeterminado, e indeterminavel, de
pessoas.Saotais as lesGes causadaspor polui¢ao atmosférica, conges-
tionamentosde trafego,etc. que nao se pode determinar a quantidade
de pessoas alcancadas pelo dano. O mesmo ocorte com o endivida-
mento publico excessivo, ocasionandoa insustentabilidadefinanceira de
diversos paises que, interconectados em nosso mundo globalizado
podem ocasionar problemas além das fronteiras nacionais. A solucao
individual e a coletiva nao conseguemresolver este tipo de questo,
sendo necessatio desenvolver mecanismos adequadospata operacio-
nalizar sua prevencao e sustentabilidade.

Some-se a questio dosinteresses difusos 0 conceito de Juluras
geragoes. H, ai surge uma nova compreensio dos direitos fundamen-
tais. Passama ser considerados fambémos diteitos dos que ainda nao
nasceram. A dimensao da pessoa humanaé projetada no futuro, nao
apenas como a dimensaocivilista do nascituro, mas de toda umafututa
(c ainda nem mesmogestada) geracio de pessoas humanas.

E dentro deste preceito que se encontra o Direito ao De-
senvolvimento Econdmico, que é “um direito humanoinaliendvel
€ que a igualdade de oportunidade para o desenvolvimento é uma
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prertogativa tanto das na¢gdes quanto dos individuos que compdem

as nacdes” (Declaracgio sobre o Direito ao Desenvolvimento, ONU,

1986, preambulo). O interesse protegido nao é o da atual geragao, mas

sua preservacao para as fututas geracdes. Nao é mais um interesse

do individuo contra o Estado, ou inerente apenas a certa coletividade, mas

um interesse difuso e que abrange nao apenas as atuais, mas as futuras

geracées. FE, esta nova dimensio dosdireitos fundamentais que deve

estat presente em nossa mente ao interpretar a norma do equilibrio

orcamentario como um instrumento de sustentabilidadefinanceira e n&o como

uma equacao contabil-matematica.

17. Nao se pode deixar o direito das futuras geragdes set vio-

lado pelo jogopolitico do aqui e agora, das lutas politicas do presente.

F. necessario que sejam adotadoslimites financciros para a sustenta-

bilidade econdmica dos Estados nacionais a fim de evitar que estas

getacdes sejam obrigadas a arcar com enormes custos pata a manu-

tencao do Estado /atu senso.

A luta politica entre Governo e Parlamento, bem comoas au-

tonomias locais devem se subordinat 4 responsabilidade fiscal na

conducio dos negécios publicos””. Gastos publicos que conseguem

a obtencao de maiorias patlamentares devem se subordinar 4 regra

da sustentabilidade financeira diferida no tempo. Setao sustentaveis os

aumentos salariais concedidos? Sera sustentavel a construcao de

estadios de futebol para abrigar a Copa do Mundo de 2014 onde

localmente nao mais se joga futebol? Comoseta feita a manutengao

desse gasto ptblico e qual seu interesse pata a presente e as futuras

geracdes? Respondera estas quest6es olhando apenaspara a presente

geracdo nao é mais suficiente. Impde-se a andlise intergeracional do

gasto publico, com osolhosvoltados a sustentabilidade financeira.

Nao basta analisar a conveniéncia e oportunidade do

39 Semfalar na possibilidade de ampla atuacéio do Poder Judiciario do Brasil na conformagao
da despesa publica pelas decisdes aditivas. Neste sentido ver: SCAFF, Fernando Facury.
Sentengasaditivas, direitos sociais e reserva do possivel. In SARLET,Ingo Wolfgang; TIMM,
Luciano Benetti. Direitos fundamentais, orgamento e “reserva do possivel”. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2008.
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financiamento e do gasto publico. E preciso analisar sua qualidade.
Hste € o desafio pata os Estados nacionais cm seu jogo politico in-
terno—governo e Parlamento—e com os entes subnacionais. Todos
devem ser obrigadosa tespeitar a sustentabilidadefinanceira de médio e
longo prazo, sendo 0 equilibrio orcamentério apenas um dos elementos a
serem analisados nesse conjunto e subordinado ao seu escopo maior.

Logo, € relevante incluir no ordenamento jutidico normas
(constitucionais ou nao) referentes 4 sustentabilidadeJinanceira, visando

proteger as futuras geragdes. A norma que impéea necessidade de
equilibrio orcamentdrio, nao podeser lida como uma equacao contAbil-
-matematica, mas estar insetida no contexto de politica financeira
visando alcangat metas de médio e longo prazos, o que permite a
adogaode déficits publicos petiddicos.

5 PARA QUE SERVE A INTRODUGAO DO EQUILIBRIO
ORCAMENTARIO NO ORDENAMENTOJURIDICO? QUAIS
AS PENALIDADES EM CASO DE SUAVIOLACAO?

18. A adogiodoprincipio do equilibrio orcamentario em um orde-
namentojuridico, entendido como uminstrumento de sustentabilidade
Jimanceira e n&o através de umaleitura contabil-matemitica, serve pata
attibuit responsabilidadefiscal aos governos nacionais ¢ subnacionais,

Sabendo-se que muitos dos problemas orcamentirios sio
como bombas relégio, montados em um momento, mas que explodem
em outto, a adogao de preceitos de responsabilidadefiscal sio de suma
importancia pata o advento de boa governanca publica.

Crédito publico € imposto diferido. Renuincia fiscal equivale a
despesa publica. Serio as fututas geracdes que atcat'ao comos custos
dosgastosrealizados hoje com base em empréstimos que serao pagos
no porvit. O cardter intergeracionalda sustentabilidadefinanceira que deve
ser o foco do problema. Governosirresponsaveis, que aumentam
gastos publicos rigidos, custeados a partir de empréstimos publicos
~ mesino que de longo prazo — devemser coibidos de fazé-lo. Aqui
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0 foco é a qualidade do gasto publico, visando seu equilibrio.

19. O descumprimento deste equilibrio orgamentario deve ser

objeto de normas sancionatorias economicas.

Adotada a norma de equilibrio orgamentario, os orgamentos

devem ser projetados de forma equilibrada — nao no sentido con-

tabil-matematico da expressdo, mas como um instrumento de

sustentabilidadefinanceira.

Todavia, pode ocorrer que na exvecigao orcamentaria seconstate a

existéncia de um desequilibtio. Neste caso, a solugaobrasileira, con-

forme descrito acima,é a aplicacao de sangdes econdmicas relevantes

tais como a proibic¢ao da realizagdo operacao de cay interna ou

externa, inclusive por antecipacio de receita, e a proibi¢ao de receber
ce: pias

transferéncias voluntarias”’.

Todavia, existem outros preceitos muito interessantes, tats como

os mecanismos pridenciais de controle do endividamento,seja em. face
fet PTA

de gastos excessivos com pessoal ou em termos de divida publica*.

Ou seja, os Orgaos de controle financeiro sao obrigadosa alertar

0 governo quando:

. a) : montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90%

(noventa por cento) do limite estabelecido, scan

b) que os montantes das dividas consolidada e mobiliatia, das

opetacdes de crédito e da concessao de garantia ee encontram

acima de 90%(noventa por cento) dos respectivos Pe

c) 08 gastos cominativos e pensionistas se encontram acima

do limite definido em lei ou ainda

d) ocottam fatos que comprometam os Custos ou osa

dos dos programasou indicios de irregularidades nagestao

orcamentiria. Esta forma de controle pradencial é muito im-

portante para evitarlitigios e problemasno endividamento

do setor publico.

40 LRE,art. 31, §1°, Le §2°.

41 LRE, art. 59, §1°.
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6 CONCLUSOES

20. Depois de mais de uma décadade instabilidade economi-
co-financeira, que nao se esgotou com o surgimento de uma nova
Constituigao em 1988, o Brasil conseguiu em 1994 estabilizar a moeda
e em 2000 criar uma normapata a adoco de responsabilidade fiscal
no Brasil, o que ocorreu com o advento da Lei Complementar 101,
também denominada de Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF, que
instituitu a exigéncia de equilibrio orcamentatio no ordenamento ju-
tidico brasileiro.

A sistematica adotada por esta norma prevé que anualmentee
seja estabelecido por outta norma, a LDO — Lei de Diretrizes Orga-
mentarias (normaveiculada por cada ente federado) as metas anuais
de inflagao, das receitas, despesas, resultados nominal e ptimario e
montanteda divida publica, para o exetcicio a quese referirem e para
os dois seguintes.

O Senado Federal também cumpre um papel atuante nesse
setot, pois deve autorizar as opetagoes de crédito interno e ex-
terno dos entes federados, bem comoestabelecelimites pata seu
endividamento.

21. A leitura juridica de equilfbrio orcamentatio nao cotrespon-
de a uma equacao contabil-matematica com

a

finalidade de eliminar,
sem um determinadocritério, o déficit publico. A possibilidade de
atuagao em déficit € expressdo de umapolitica econdmica que apre-
senta resultados destinadosa superat momentosdecrise ou 0 alcance
de certas metas estabelecidas pela sociedade — tal como, no Brasil, a
ertadicacao do analfabetismo.

O equilibrio orgamentario se subordina a nocio de sustentabilidade
Jinanceira e deve set considerado em um quadro que cotresponda a
atuacaoestatal, a médio ¢ longo prazo, para além do petiodo de doze
meses que equivale a vigéncia da norma do orcamentoe utilizando
todos os elementosfinanceiros disponiveis, tais como as receitas,
despesas, crédito (caréncia, forma de pagamento, jutos).

243



244 A CONSTITUICAOA PROVADACRISE FINANCEIRA INT ERNACIONAL
 

Existem sancdes econdmicase politicas que devem ser aplica-

das em caso de descumprimento das metas estabelecidas, tal como

previsto na Constitui¢io e na Lei de Responsabilidade Fiscalbrasileira.

22. O Direito como um todosofre influéncias da globalizacao,

dentre ele o Direito Financeito, fruto das relagdes financeitas entre

entes publicos e agentes privados.

Estas relagdes nao devem obediéncia apenas as presentes ge-

racdes, mas também As futuras, pois os instrumentos financeiros

aplicados ao presente quase sempre possuem tepercussao perante as

futuras geracées, tais como o elevado endividamento,renuincias fiscais

de longo prazo ouo gasto publico em despesas rigidas, como as de

pessoal (pelo menosno Brasil, em face da irredutibilidade dossalatios).

Decorte desta constatac’o que as regtas atinentes as relagdes

entte Governo e Parlamente devem deixar de se subordinar apenas a

politica do tempo presente, mas ter os olhos voltados também a esta

sustentabilidade financeira, que possui uma légica intergeracional.

A autonomia local dos entes subnacionais nao deve ser entendida

comosoberania e sua dinamicafinanceira deve igualmente se subordi-

nat ao interesse do Estado Nacional. NoBrasil nao temos a dimensao

suptanacional encontrada na Unido Europeia.

Enfim, 0 conceito de equilfbrio orcamentario nao podeset enten-

dido como uma camisa de forga que obrigue os entes publicosa ter

a mesma quantidade de receita e despesa, fechando estes nimeros

com plena identidade. Este conceito deve set entendido como um dos

muitos instrumentos de sustentabilidade financeita, de modo que o

eventual desequilibrio orgamentario anual seja uma ferramenta pata o

alcance de metas sociais democraticamente estabelecidas, sustentaveis

a médio e longo prazo.

QUARTA PARTE


