
ORÇAMENTO PÚBLICO  e  
DEMOCRACIA



Os Três Pilares da Democracia
Voto secreto, universal e periódico
Separação  dos Poderes
Orçamento Público

Sem  Orçamento  Público não há Democracia
Potências petrolíferas 
Império Russo Soviético– Líbia – Irã - Venezuela
50 anos em 5 e o Brasil 1964
1947-1955: Anos dourados (PIB +60%, Inflação de 12% p/ +20% 53 e 54)
1956-1960: Déficit inicial 0,7%, final 2,8% (p/ PIB atual: R$ 200 bilhões)

Inflação 56-60: média 25%; 61: 48%; 62: 51%; 63: 80%
Balanço Pagamentos: 56: equilíbrio; 57: (US$ 286 mi); 58: 
(262); 59: (301) e em 60: (US$ 494 mi).
Período de maior intervenção estatal na economia.
E um dos maiores em termos de desrespeito ao Orçamento.



O Enfoque nas Diversas Áreas 
Pensadores da área política – constitucionalistas – especialistas em direito 
administrativo : esquecem a importância e/ou apenas comentam dispositivos.

Na Finanças Públicas: apenas ferramenta de políticas econômicas.

História
Revolução Gloriosa  na Inglaterra em 1689.

Prerrogativa do Parlamento (Comuns): além da cobrança de impostos, a 
autorização de despesas .



Deliberação e Planejamento
Basicamente, instrumento de deliberação periódica e planejamento.

Em especial, a partir da CF 88 o esvaziamento dessas funções:

Vinculações constitucionais.

Emendas parlamentares.

Leis de incentivo (cultura, esportes, segurança).

RDC

Multiplicação e fragmentação de projetos e programas.

Resultado: engessamento e anulação do planejamento

As estatais
Incompatíveis com o OP. Não se conciliam regras do OP e Mercado.

A administração indireta visa ganhar flexibilidade.

Procedimentos na alienação de ativos.

Queixas dos dirigentes das estatais.

Década de 1970, a mais prolífera em matéria de estatais.



O Orçamento na atualidade
Complexa e detalhada peça contábil que se sobrepõe, inclusive, preceitos legais.
Origem da 43 20/64 em congresso de contadores da área  pública em 1949.
Técnica da partidas dobradas : equilíbrio contábil entre receitas e despesas.
Item mágico: receitas extraordinárias.
Para Tribunais de Conta: dado anterior a sua atuação.



Resumo
Receita própria, sem as receitas dos Municípios    40,7 bilhões
Despesa 48,1 bilhões

LOA RS 2019 



LOA RS 2019 - DIRETIVAS
Art. 2º Fica criada a Receita Extraordinária para Cobertura do Déficit, inclusa na 
Receita Corrente do Estado, .... que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para 
cobrir o déficit orçamentário, nos termos da Lei n° 4.320/64.
Art. 3º A execução das despesas financiadas com recursos de fontes extraordinárias 
previstas  no art. 2º fica condicionada ao devido ingresso das respectivas receitas.
Art. 6º Os Poderes do Estado, o Ministério Público e a Defensoria Pública 
promoverão medidas necessárias para o cumprimento das metas fiscais estabelecidas 
na ...(LDO), durante a execução orçamentária ...de 2019, de acordo com o previsto no 
Art. 9º da ... LRF.



ILEGALIDADE E IRREALIDADE

A inclusão das Receitas Correntes Extraordinárias já não teria suporte na Lei 43 20 
(Art. 7º, §§ 1º e 2º).
Inclusão absurda do Art. 3º da LOA  (vinculação de despesas ao déficit?)
Regra de Ouro – Art. 167, III da CF 88.

Mais de 90% da Receita Corrente sujeita ao princípio da anualidade.
É vedada a aplicação de receitas de alienações  de bens em despesas correntes, 
exceto para regimes de previdência.
Restariam doações .....

A irrealidade do orçamento do Estado é total.

Logicamente, há uma questão estrutural agravada ao longo dos anos numa espiral 
viciosa.
O Estado está insolvente há bastante tempo e não há solução possível no curto e 
médio prazo.

Mas como chegamos aqui?



O Orçamento e o Empresariado
As organizações empresariais se mantêm distantes do processo orçamentário, 
exceto para reivindicar no campo das despesas.
No caso de aumento de alíquotas, a mobilização é geral, até, com verdadeiras 
invasões das casas legislativas.

Carga Tributária
A Carga Tributária não é o total extraído dos atuais contribuintes.
A Carga Tributária é o total das despesas públicas .
Tem 3 componentes:
1. as despesas realizadas e pagas por nós, os atuais contribuintes;
2. as despesas realizadas pelos que nos antecederam e pagas por nós e
3. as despesas realizadas por nós e pelos que nos antecederam, e        
transferidas para os futuros contribuintes pagarem.



O Orçamento Público Político
Campo de batalha entre duas extraordinárias forças opostas.
De um lado, pressão por maiores gastos e, até, compulsão para gastar.
De outro, o espinhoso encargo de extrair recursos financeiros de seus eleitores.

Para vencer o terrível dilema, contribuição dos economistas com 3 visões.

Visão Clássica
Equivalência Ricardiana.
Impessoalidade dos atores econômicos. Ausência de conflito entre gerações.

Visão Desenvolvimentista
Ampliação dos gastos  públicos através do déficit/endividamento traz 
desenvolvimento.
Equivocada inspiração keynesiana em tempos de economia aquecida.
Vazamentos.
“50 anos em 5” de Juscelino. “Milagre 1968-1973”.



Visão Estruturalista Cepalina
Diagnóstico: subdesenvolvimento latino-americano vinculado à crônica carência 
de poupança.
Inflação como poupança-forçada.
Inflação ótima e instrumento de política fiscal controlável.
Concetnração de renda e desenvolvimento década de 1970, esgotamento.
“Mea culpa” Celso Furtado.
FGTS em 1966.

Teoria Monetária Moderna
Recente no Brasil, a Nova Macroeconomia incentiva os déficits orçamentários.
“Governo que emite sua moeda não tem restrição financeira” (A L Rezende) 



RS 2019

CARGA TRIBUTÁRIA jogada para o futuro

Discriminação R$  bilhões

Déficit previsto 2019 (-) investimentos 6,4

Estoque da dívida fundada (12/17) 67,7

Dívida Caixa Único 6,9

Dívida depósitos judiciais 10,6

Dívida precatórios 13,1

Restos a pagar 1,3

Déficit previdência (?) 37,6

Soma 143,6

Receitas (com exclusão do ICMS e IPVA dos Municípios) = R$ 40,7 bilhões. 
Déficit = 15% dessas receitas  >  Superávit = 10%
35 anos para pagar essa carga.



LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias
Nenhuma importância é dada à LDO.
Fixação dos limites orçamentários: na LDO e no conjunto de todos os poderes  
(Art. 99 , § 1º da CF).
Depois de aprovada e aprovada a LOA e frente às dificuldades: “duodécimos”.
LDO RS para 2019:
Garantiu para os Poderes, MP e Defensoria = volume de despesas  de 2018.
Permitiu aumento de 3% nas despesas com pessoal e encargos.
Elencadas 122 prioridades e metas na maior parte idealísticas.
Grande número:  ampliação da atuação, construção e reformas de prédios, 
reestruturação e criação de cargos, reposição de perdas etc.
Apenas 7 mencionam ganhos de eficiência e controle de custos.

AL RS gasta R$ 917 milhões anuais, a AL SP, R$ 1.136 milhões ou 43% maior.
TCE RS gasta R$ 785 milhões anuais, o TCE SP, R$ 957 milhões ou 22% maior.



O síndico da Fazenda Pública do RS
(Em duplo sentido)

Em geral, economista, rodeado de economistas.
Tarefa extremamente fácil.
Para 2019, Governador  e AL: lista de compromissos, 48 bi e à disposição 41 bi.
Se não honrar os compromissos: sequestros  da Justiça.
Se prometer  e não cumprir : aumento de Restos a Pagar .
Se aumentar Restos a Pagar: incurso no Art. 359-C do Código Penal.
Feliz ou infelizmente, TCE leniente com essas transgressões.



(Antes de concluir)

Uma proposta para os Conselhos Regionais
Dirigida, em especial, aos médios e pequenos Municípios.
Podem ser orientados na melhoria da gestão fiscal.
(ex.: Alguns anos atrás, UTIs móveis, agora, 600 UPAs paralisadas no Brasil e 
cerca de 2 mil Creches com projetos cancelados ou paralisadas ).
“Presentes” com enorme custo operacional  que o Prefeito “descobre” depois.

Conselhos Técnicos Municipais de Finanças

Previstos a partir de legislação federal.
Em caráter puramente consultivo e sem qualquer custo para o Município.
Integrado por conselheiros indicados pelo CRA, CRC, Corecon, OAB de cada 
Estado, a partir de iniciativa dos próprios profissionais locais.



Conclusão

RS é um caso de REALISMO FANTÁSTICO


