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SUMÁRIO

O estudo se origina de uma demanda de elaboração de projeto de lei, por
deputado, com vistas à proibição de realização de despesas às vésperas da transmissão de cargo,
nas Prefeituras. O objetivo deste trabalho é demonstrar que existem dispositivos e procedimentos
capazes de disciplinar a execução orçamentária nos períodos de transição, em particular por meio
da Lei de Responsabilidade Fiscal. As dificuldades residem menos na falta ou lacunas da lei, que
na própria cultura política do País e na desarticulação entre as estruturas da Administração e as
organizações da sociedade civil.
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DESPESAS DAS PREFEITURAS
EM FINAL DE MANDATO

Roberto Bocaccio Piscitelli

Certamente, entre as principais preocupações do legislador ao aprovar a
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF -,
destacou-se a transição dos mandatos, em todas as esferas, mas particularmente nas Prefeituras
Municipais. Freqüentes eram os relatos segundo os quais os dirigentes em final de gestão
efetuavam despesas e assumiam compromissos para “ficar bem com o seu eleitorado”,
transferindo os encargos aos sucessores e, com isso, manietando-os em termos de
redirecionamento das ações de governo e disponibilização de recursos para imprimirem sua
própria marca às administrações que assumiam.

Coerentemente, vários dispositivos específicos foram inseridos, sem
prejuízo de outras disposições constantes de legislações anteriores e da própria Lei nº 10.028, que
se seguiu – 19.10.2000 -, que trata dos crimes contra as Finanças Públicas e demais normas da
legislação pertinente. Entre tais diplomas legais, relacionados à responsabilização do agente
público, podem citar-se o Decreto-lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal -, a Lei nº 1.079, de 1950
– que trata dos crimes de responsabilidade -, o Decreto-lei nº 201, de 1967 – que se refere
especificamente aos crimes e responsabilidade dos Prefeitos e vereadores -, a Lei nº 8.429, de
1992 – voltada para o enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função
na Administração Pública.

O acoplamento da lei penal – Lei nº 10.028, de 2000 – à Lei de
Responsabilidade Fiscal parecia preencher uma eventual lacuna quanto às conseqüências práticas,
às punições aos administradores irresponsáveis, o que nos leva à hipótese de que não é a falta de
mais alguma(s) lei(s) que está frustrando os objetivos  da tão decantada LRF, e, sim, o seu
descumprimento, a falta de aplicação dos dispositivos legais existentes, a herança política
brasileira, a sistemática desobediência às leis, a impunidade, tudo isso que provoca esse choque,
um verdadeiro impasse a cada transmissão de cargo, a inviabilização da gestão – pelo menos
durante parte do mandato – dos novos titulares das Prefeituras (ou de outras Administrações).

Vejam-se alguns dispositivos bem específicos da LRF, que deveriam
constituir-se em mecanismos preventivos a eventuais abusos dos ocupantes de cargos em final de
mandato.



4

As operações de crédito por antecipação de receita – as AROs -, em
circunstâncias normais, devem ser liquidadas, com juros e outros encargos incidentes, até o dia
dez de dezembro de cada ano. Ora, tal operação está proibida no último ano de mandato do
Presidente, governador ou prefeito municipal (art. 38, caput).

As despesas de pessoal, como se sabe, estão sujeitas a limites precisos,
inclusive prudenciais, apurados quadrimestralmente, e há prazo determinado  - dois quadrimestres
– para seu reenquadramento ao limite eventualmente ultrapassado. Além disso, é nulo de pleno
direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias
anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou Órgão (art. 21, parágrafo único).

Mais abrangente ainda é o disposto no art. 42 da LRF, que veda ao titular
de Poder ou Órgão, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de
despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem
pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito,
sendo que – parágrafo único -, na determinação da disponibilidade de caixa, serão considerados
os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. Em outros termos, o
Prefeito não poderia transferir responsabilidades ao seu sucessor que não tenham lastro no fluxo
de disponibilidades da Municipalidade. O mínimo que se pode supor é que, por este meio, estaria
assegurado, pelo menos, o atendimento das despesas obrigatórias, compatíveis com o
funcionamento normal da Administração.

Por outro lado, não há necessidade de se aguardar o exame e o
julgamento das contas do dirigente: os próprios demonstrativos hoje exigidos permitem o
acompanhamento da execução orçamentária e financeira, e o endividamento dos entes da
Federação. Além do mais, não é crível que as várias instâncias fiscalizadoras permaneçam inertes
diante de abusos e irregularidades. Para isso existem o Legislativo Municipal, cujo papel precípuo
é a fiscalização das ações da Prefeitura, os órgãos de controle interno, cujos responsáveis estão
sujeitos a sanções administrativas, cíveis e penais, os Tribunais de Contas, que são – ou deveriam
ser – autônomos, o Ministério Público, sem falar nas diversas representações da sociedade civil,
que deveriam velar diuturnamente pela boa aplicação dos recursos dos contribuintes.

Caberá também aos novos dirigentes, quando for o caso, representar
contra seus antecessores, denunciá-los e, dependendo das circunstâncias, banir da vida pública
esses maus administradores. Sendo o caso, também, caberá aos novos dirigentes questionar
contratos, anular atos, rever decisões.

Com toda a franqueza, pode-se até melhorar a legislação existente, mas
talvez não seja por aí que passe a melhoria das práticas políticas e da responsabilidade fiscal em
nosso País. Por exemplo, seria possível aperfeiçoar o teor do art. 42 da LRF, estendendo, por
hipótese, o prazo nele previsto, para todo o último ano de mandato. Poder-se-ia, até, no limite,
estabelecer a mesma regra durante o mandato, de modo que o próprio dirigente não pudesse
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assumir compromissos, de um ano para outro, sem que houvesse disponibilidade suficiente de
recursos para honrá-los.

De toda a maneira, é possível que a abordagem deva ser um pouco mais
abrangente: que se deva cobrar do Executivo – que consolida os dados de todos os Entes – uma
apreciação, uma demonstração detalhada do (des)cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal,
até para efeito de avaliação da eficácia dessa Lei, da conveniência ou oportunidade de sua revisão.
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