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Resumo

Analisar os instrumentos práticos de Controle Externo disponíveis à Câmara dos Deputados é
o objetivo desse estudo. Também buscou-se verificar o grau de utilização desses instrumentos
por parte dos parlamentares. A Bibliografia sobre Controle Externo refere-se basicamente ao
Tribunal de Contas da União, olvidando-se as atividades exclusivas e diretas do Poder
Legislativo. Por intermédio das análises dos dados disponíveis no site da Câmara dos
Deputados, da legislação em vigor, em especial o Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, intentou-se aliar a teoria encontrada nos documentos à prática cotidiana do
parlamento. Os resultados sugerem que, quanto maior a disputa política entre Governo e
oposição, em menor grau são utilizados os instrumentos de controle, e que embora haja uma
grande quantidade de informação disponível aos deputados ainda não se solidificou no
parlamentar uma mentalidade voltada à atividade fiscalizatória do Poder Legislativo.

Palavras-Chave: Controle Externo, Fiscalização, Acompanhamento.
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INTRODUÇÃO

O Poder Legislativo possui modernamente três funções básicas: representar,

legislar e fiscalizar. Com a promulgação da Constituição de 1988, após o regime de exceção,

as funções fiscalizadoras assumiram maior relevo dentro da ação estatal. Não obstante essa

importante prerrogativa do Poder Legislativo, é necessário saber até que ponto o Congresso

Nacional, em particular a Câmara dos Deputados, na qual este estudo se assenta, exerce essa

função a contento. Em uma observação inicial, verificamos que alguns instrumentos postos à

disposição tramitam com dificuldade revelando um desuso por parte do parlamento.

Apenas como exemplo poderíamos citar a tramitação das propostas de

fiscalização e controle, proposição colocada à disposição do parlamentar para

acompanhamento dos atos de gestão do Poder Executivo e demais poderes da República que,

em sua grande maioria, tramitam morosamente e quase sempre não têm seus relatórios finais

aprovados pelos plenários das Comissões.

Outros instrumentos de fiscalização repousam inutilizados pelo parlamento

como aquele que determina às Comissões Permanentes da Câmara o acompanhamento dos

programas de obras, planos nacionais e regionais de desenvolvimento, com a necessidade de

emissão de parecer a ser apreciado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

Porém, pudemos observar também que há todo um arcabouço jurídico capaz

de fornecer informações aos deputados  e torná-los suficientes para exercer sua função de

controlar o Poder Executivo e demais poderes, bem como outros instrumentos de controle que

são utilizados por uma grande parte de parlamentares.

Portanto, o objetivo do presente trabalho é, em primeiro lugar, sistematizar os

instrumentos de controle à disposição do parlamento, especificamente a Câmara dos

Deputados, encontrados tanto no Regimento Interno quanto em legislação esparsa; e em

segundo lugar verificar se esses instrumentos colocados à disposição são utilizados

efetivamente pelos deputados ou são apenas analisados formalmente.
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Quais os instrumentos de controle à disposição da Câmara dos Deputados ? A

esse primeiro problema de pesquisa compartilhamos a posição de que o Congresso Nacional

detém competências de controle exclusivas e diretas (CHAVES, 2007, p. 15)

Essas competências exclusivas e diretas podem ser encontradas no Regimento

Interno da Câmara ou derivadas de lei. A primeira parte do trabalho se dedicará às

competências previstas na Constituição Federal e no Regimento Interno, desde o âmbito da

atividade individual do parlamentar como os Requerimentos de Informação até as atividades

coletivas desenvolvidas no âmbito das Comissões

No que tange às demais competências que derivam da vontade do legislador,

procuramos estabelecer as principais normas que contemplam determinação de envio ou

disponibilidade de informações do Poder Executivo ao Poder Legislativo, em sua grande

maioria tratando de matéria financeira, mas também encontramos matérias sem cunho

financeiro onde a relevância do assunto necessita de um amplo controle social por intermédio

do Poder Legislativo.

Identificados os principais instrumentos diretos e exclusivos postos à

disposição dos parlamentares, o presente trabalho propõe-se a verificar o grau de utilização

dos mesmos para se chegar à resposta da seguinte indagação: “A Câmara dos Deputados

exerce com efetividade o Controle Externo”  ?

Para cada instrumento verificamos o grau de utilização por parte dos

parlamentares. Em seguida indagamos sobre o cumprimento de sua finalidade. É claro que

alguns instrumentos são de difícil mensuração acerca do cumprimento de seus fins. Citamos

como exemplo as convocações de Ministros de Estado ou autoridades diretamente

subordinadas à Presidência da República para serem ouvidas pelas Comissões. A efetividade

da utilização desse instrumento revela-se na quantidade de requerimentos apresentados nas

Comissões e quantos foram atendidos. Enfim, para cada instrumento adotaremos um método

de análise de sua efetividade.
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Justifica-se aqui a importância desse estudo em face da escassez de literatura

específica sobre o assunto. De fato, os trabalhos que tratam da questão do controle externo

quase sempre se debruçam sobre a atividade exercida pelo Tribunal de Contas da União,

pouco se atendo às atividades exclusivas e diretas do Congresso Nacional.

Cremos que sistematizando e analisando essas prerrogativas essa pesquisa

poderá contribuir para o aprimoramento dos instrumentos de controle e traçar um diagnóstico

da efetividade da atividade de Controle Externo realizada no âmbito da Câmara dos

Deputados.

A metodologia empregada baseia-se na pesquisa realizada junto às informações

disponíveis no site da Câmara dos Deputados, em especial nos relatórios de atividades dos

órgãos internos, e outros documentos como por exemplo atas e notas taquigráficas de

reuniões.

Onde a pesquisa documental foi insuficiente, foi necessário um levantamento

em forma de entrevistas com os responsáveis pelos órgãos técnicos da Casa, especialmente o

Secretário da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, com o responsável pelo setor

de Requerimento de Informações da Primeira-Secretaria da Câmara, bem como o

encaminhamento de questionário à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização.

Por fim, poderíamos resumir o problema de pesquisa nos seguintes termos : “A

Câmara dos Deputados utiliza com eficiência os instrumentos de Controle Externo colocados

à sua disposição ?”
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CAPÍTULO 1

UM CONCEITO DE CONTROLE EXTERNO

Uma das características do Estado Moderno é o estabelecimento da separação

entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário por meio de um sistema de freios e

contrapesos que evita a predominância de um Poder sobre os demais. Insere-se nesse sistema

o controle externo que o Poder Legislativo exerce sobre os demais Poderes. Para tanto o

Poder Legislativo pode utilizar-se de um órgão auxiliar, o Tribunal de Contas da União, nos

termos do Art. 70 da Constituição Federal, ou ainda, exercê-lo diretamente sobre o Poder

Executivo, nos termos do texto constitucional:

“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
..................................................................................................
X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;”

À vista do exposto, apresentamos nossa conceituação de Controle Externo

como a faculdade constitucional atribuída ao Poder Legislativo de acompanhar e fiscalizar

os atos da administração com vistas à comprovação de sua legalidade.

Característica do ato de controle é ser um ato de invasão de competência. O

Legislativo interfere ou influi na atuação ordinária do Executivo, tendo como finalidade

comprovar ( MEIRELLES, 1989, p. 602 ):

a) a probidade dos atos da Administração;

b) a regularidade dos gastos públicos e do emprego de bens, valores e 

dinheiros públicos;

c) a fiel execução do orçamento.

Como vimos, esse acompanhamento pode se dar direta e exclusivamente pelo

Poder Legislativo ou mediante auxílio do Tribunal de Contas da União.

Quando exercido diretamente, esse controle é exercido por meio de atos que

lhe são legalmente atribuídos.



14

Para facilitar o estudo propusemos uma classificação do ato de controle. De

acordo com a iniciativa da busca da informação, classificamos o ato de controle em:

a) solicitação legislativa: quando a informação é solicitada por parlamentar ou

órgão do Poder Legislativo. ( Ex.: requerimento de informação )

b) remessa obrigatória: quando é obrigação do Poder Executivo encaminhar

ou disponibilizar a informação ao Poder Legislativo ( Ex.: relatório de acompanhamento do

Plano Plurianual ) .

De acordo com o grau de intervenção na atuação do Poder Executivo,

classificamos o ato em:

a) homologatório: As informações colhidas pelo ato de controle são

disponibilizadas para mero conhecimento, sem possibilidade de interferência do Poder

Legislativo. ( Ex.: oitiva de Presidente do Banco Central sobre Política Fiscal, envio pelo

Poder Executivo do relatório do Plano Plurianual)

b) interventivo: as informações disponibilizadas pelo Executivo poderão

ensejar ações Legislativas que venham a modificar a atuação deste. ( Ex. Propostas de

Fiscalização e Controle, Relatórios de Comissões Parlamentares de Inquérito)

Essa classificação revela-se importante para o presente estudo uma vez que os

atos interventivos são mais propícios do que os homologatórios para verificação de sua

efetividade. Os atos homologatórios cumprem sua função no momento em que a informação é

disponibilizada ao Parlamento, ao passo que os atos interventivos exaurem seu desiderato no

momento em que  o legislativo, após deliberação, apresenta sua posição sobre a matéria.

Também os atos de solicitação legislativa são passíveis de aferição de

efetividade, por meio da regularidade de seu uso, isto é, da proporção utilizada pelos

parlamentares e pelos órgãos das Casas.
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Os próximos capítulos do trabalho visam estudar especificamente os

instrumentos diretos e exclusivos de controle da Câmara dos Deputados e avaliar a sua efetiva

utilização.
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CAPÍTULO 2

INSTRUMENTOS DE CONTROLE NO REGIMENTO INTERNO

2.1 Requerimentos de Informação

Os pedidos escritos de informação a Ministro de Estado são instrumentos de

controle previstos no Art. 50, § 2º da Constituição Federal e no Art. 116 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados e têm como finalidade a disponibilização de dados

oriundos do Poder Executivo, que tem a obrigação constitucional de apresentá-los, no prazo

de trinta dias, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade1 na hipótese de não

apresentar as informações no prazo ou se apresentar informações falsas.

É ato de controle de natureza homologatória, pois o requerente das

informações não tem o condão de, com base nos dados oferecidos, interferir junto à ação

executiva, embora as informações possam subsidiar a ação parlamentar em outras situações.

O requerimento de informação, como usualmente é conhecido, também é ato

de controle com a natureza de solicitação legislativa, quer de iniciativa individual ou de órgão

coletivo da Câmara, especialmente das Comissões.

A tramitação é relativamente simples, compete à Mesa da Câmara indicar um

relator para examinar o pedido que, se aprovado pela própria Mesa, será  encaminhado ao

respectivo Ministério pelo Primeiro-Secretário da Câmara.

O Requerimento de Informação alcança sua efetividade quando o Ministério

responsável fornece as informações, que são entregues ao autor do pedido.

A metodologia aplicada aqui para aferir essa efetividade procura verificar o

percentual de pedidos de informação com o prazo vencido e respondidos. Para tanto, após

                                                
1 Crime de  Responsabilidade são aqueles oriundos de violação de dever de cargo ou função, definidos na Lei

nº 1.079, de 10.04.1950
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contato junto à Primeira-Secretaria, obtivemos a  informação da funcionária responsável pelo

setor de tramitação dos requerimentos, de que não há um sistema de controle disponível ao

público para informar quais requerimentos tiveram o prazo vencido e quais ainda não foram

respondidos.

Além disso o site da Câmara dos Deputados não disponibiliza um estado da

situação da proposição que poderia chamar-se “aguardando resposta”  ou “resposta recebida”

o que possibilitaria uma pesquisa mais expedita, uma vez que havendo ou não resposta o

sistema simplesmente  registra uma informação “regime de urgência”.

Sugerimos que, quando o requerimento tiver alcançado o seu objetivo, qual

seja, a obtenção da resposta, o sistema disponibilize uma informação do tipo “informação

respondida “  e não “regime de urgência” como ocorre.

Buscamos também verificar quantos deputados apresentaram requerimentos

de informação, para analisar em qual grau de escala é utilizado esse instrumento de controle.

 Segundo informações disponíveis no link “projetos de lei e outras

proposições” do site da Câmara dos Deputados, no dia 10/12/2007, teriam sido apresentados à

Mesa  no ano de 2007 um total de 2121 (dois mil cento e vinte um) pedidos de informação.

Cabe aqui ressaltar o grau de utilização desse instrumento pelo parlamentar.

Cremos que, pela agilidade na tramitação e falta de gargalos  políticos2 encontrados em outros

instrumentos de controle, 199 (centro e noventa e nove) deputados apresentaram pedidos

junto à Mesa Diretora, um percentual de 38,79 % em relação à totalidade de deputados (513),

índice bastante considerável se levarmos em consideração, por exemplo, os números de

Propostas de Fiscalização e Controle apresentados ou requerimentos de instituição de CPI.

                                                
2 Entende-se aqui “gargalo político” como uma situação decisória em que o critério político - governo versus

oposição - prevalece sobre demais juízos de valor. Exemplo: votação de parecer em Comissão Técnica é uma
situação decisória onde parlamentares da base do governo e da oposição naturalmente votarão em sentido
oposto, indiferentemente da apreciação fática.
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Outrossim, os gargalos políticos a que nos referimos talvez sejam o motivo de

poucos requerimentos apresentados por órgãos coletivos da Câmara. Ao contrário das

iniciativas individuais, que são entregues diretamente à Mesa para a elaboração de um

parecer, as iniciativas coletivas dependem de aprovação do colegiado, composto pela

representação proporcional dos partidos e que em sua grande parte são dominados por

partidos da base governista, dificultando a sua aprovação.

Poderíamos considerar o parecer exarado pelo membro da Mesa como um

gargalo que dificultasse a tramitação da matéria, mas o fato é que, os pareceres apenas

verificaram se os pedidos estão formalmente de acordo com a Constituição Federal e o

Regimento Interno e, em quase sua totalidade, afora erros substanciais, são pelo

encaminhamento do requerimento

.

No que tange ao cumprimento de seu desiderato, qual seja, a resposta ao

pedido de informações, à época da pesquisa, cerca de 1.320 (mil trezentos e vinte) pedidos

encontravam-se com o prazo de resposta de trinta dias expirado

.

O Poder Executivo deixou de responder cerca de 364 (trezentos e sessenta e

quatro) Requerimentos de Informação, isto é, 27,57 % do total de pedidos com o prazo

vencido, demonstrando que a maioria dos requerimentos cumpre sua função.

Cumpre-nos lembrar que o não-atendimento aos prazos constitucionais enseja

a apuração de crime de responsabilidade contra a autoridade requerida. Porém, não temos

conhecimento na história da República de autoridade processada por não atendimento a

requerimento de informação, o que enfraquece a aplicação desse instrumento. Sugerimos que

o Regimento Interno discipline a forma de apuração da responsabilidade do Ministro, bem

como que a Primeira-Secretaria da Câmara tenha um sistema de alerta ao autor do

requerimento quando o prazo expirar.
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2.2 Propostas de Fiscalização e Controle

As Propostas de Fiscalização e Controle (PFC's), previstas no Art.  61 do

Regimento Interno, são proposições colocadas à disposição dos parlamentares para

provocarem a atividade fiscalizatória das Comissões para  controle dos atos do Poder

Executivo, incluídos os da administração indireta e demais Poderes.

Como instrumento de controle de solicitação legislativa, podem ser

apresentados por qualquer deputado à qualquer Comissão Permanente da Câmara dos

Deputados, respeitado o respectivo campo temático.

A Proposta de Fiscalização e Controle possui uma peculiariedade: a sua

admissibilidade é analisada por um parecer preliminar denominado Relatório Prévio, no qual

o relator é instado a considerar aspectos políticos, jurídicos e econômicos entre outros, bem

como propor  um plano de execução dos trabalhos e disciplinar uma metodologia de avaliação

dos resultados obtidos.

Aprovado o Relatório Prévio pela Comissão,  caberá ao relator  implementar

o  plano de execução proposto, para, ao final, elaborar o relatório final com a conclusão dos

trabalhos, o qual será apreciado pelo colegiado.

A Proposta de Fiscalização e Controle é instrumento de Controle de

intervenção legislativa, visto que seus resultados poderão ensejar ações que repercutirão nas

ações do Poder Executivo, inclusive com determinação de adoção de providências saneadoras,

com responsabilização dos agentes públicos envolvidos.

A efetividade da PFC, portanto, verifica-se com a aprovação do Relatório

Final. Os dados obtidos confirmam a tese de que as Propostas de Fiscalização e Controle, em

face dos gargalos políticos inerentes , não têm alcançado um grau de efetividade a contento, o

que é demonstrado na tabela 1.
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                   TABELA 1  Relatórios Finais às Propostas de Fiscalização e Controle aprovados

COMISSÃO PFCs EM TRAMITAÇÃO RELATÓRIO FINAL APROVADO EM 2007
CAPR 11 2
CAINDR 3 1
CCTCI 0 0
CCJC 0 0
CDC 12 2
CDEIC 2 1
CDU 1 0
CDHM 0 0
CEC 2 2
CFT 4 4
CFFC 54 8
CLP 0 0
CMADS 6 0
CME 3 0
CREDN 0 0
CSPCCO 0 0
CSSF 12 0
CTASP 4 0
CTD 2 0
CVT 1 0

    Fonte: Site da Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

Não obstante a totalidade das Comissões não terem apreciado em média, nem

30 % das PFCs que tramitam em seu âmbito, vê-se, também um desinteresse do parlamentar

de apresentar propostas de fiscalização, visto terem sido apresentadas no ano de 2007 apenas

37 (trinta e sete) novas Propostas de Fiscalização e Controle, do total de 117 (cento e

dezessete) que tramitam atualmente na Câmara dos Deputados.

E qual seria o motivo da não utilização por parte dos parlamentares desse

instrumento de Controle?

Os gargalos políticos a que nos referimos no item 2.1 são encontrados em

várias fases da PFC, o que dificulta a sua tramitação. Em primeiro lugar a Proposta é

distribuída a um relator. Essa prerrogativa do Presidente da  Comissão ganha um viés político,

uma vez que poderá distribuí-la a um membro da Comissão de acordo com suas

conveniências políticas. Logo após, o relator poderá postergar, de acordo com suas

conveniências, a confecção do relatório prévio, delongando ainda mais a tramitação da PFC,

que deverá ser apreciada no âmbito do colegiado que poderá, também por conveniências

políticas, inclusive rejeitar um relatório prévio pela implementação. Por fim, na hipótese de

aprovação do relatório prévio, o relator poderá retardar o andamento de sua implementação a

fim de que a proposta, embora aprovada pelo colegiado, tenha sua implementação frustrada.
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Não obstante a esses aspectos políticos, ainda cabe ressaltar as dificuldades

técnicas de apresentação de uma Proposta de Fiscalização e Controle: a definição de seu

objeto; as exigências para confecção de um relatório prévio; o pouco uso de auxílio junto ao

TCU - ver item 2.8 - tudo isso contribui para o enfraquecimento e o desuso desse instrumento

direto de Controle do Poder Legislativo.

É mister imprimir um maior grau de celeridade nos atos da PFC; o Regimento

Interno necessita estabelecer prazos para o Presidente da Comissão despachar, bem como

para os relatores apresentarem seus pareceres. Por fim, propomos que a Comissão de

Fiscalização Financeira e Controle seja o órgão competente na Casa para apreciação das

PFCs, isto porque a concentração das tarefas no âmbito daquele órgão fatalmente levará à

especialização dos servidores e a concentração nesse tipo de atividade, o que contribuirá para

a celeridade do processo.

2.3 Audiências Públicas

As audiências públicas previstas no Art. 255 do RICD são instrumentos

legislativos de controle, destinada a debater assuntos de interesse público relevante com

entidades da sociedade civil e/ou do Poder Executivo.

É ato de controle de natureza homologatória pois as informações obtidas no

âmbito dos debates não obrigam o Poder Executivo a adotar algum ato de gestão.

As audiências públicas também são ato de controle com a natureza de

solicitação legislativa, oriunda de apresentação, no âmbito da Comissão, de requerimento de

autoria de deputado, membro da Comissão, ou de pedido de entidade civil interessada.

A efetividade da audiência como instrumento de controle é alcançada a partir

da realização do evento.

Embora o trâmite para a realização da audiência seja extremamente

simplificado, verificamos que sua concretização apresenta alguns gargalos que tornam
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complexa a utilização desse instrumento em toda sua plenitude.

O primeiro gargalo político para a realização de uma audiência apresenta-se

no momento de sua aprovação pelo colegiado. Não são raras disputas políticas acerca do rol

de participantes, também não são raras propostas apresentadas pela oposição serem

inviabilizadas pela situação com vistas a impedir a participação de autoridades no debate.

Passada a fase da aprovação do requerimento, o segundo gargalo apresenta-se

no momento do agendamento da reunião. Não há obrigatoriedade regimental do Presidente da

Comissão realizar o evento com data marcada. O critério de marcação das audiências

geralmente é político. A realização do evento muitas vezes dependerá do esforço do autor do

requerimento junto à Mesa da Comissão de pautá-lo na agenda, e também não é raro o

Presidente da Comissão retardar deliberadamente a realização do evento para atender a algum

interesse.

Outro gargalo encontrado, esse de ordem técnica, surge no momento de

compatibilização das agendas dos participantes, o que muitas vezes dificulta a marcação de

uma data que atenda a todos. Ressalte-se que as Comissões, neste caso, não possuem poder

convocatório, limitando-se a convidar os participantes, o que também dificulta e retarda a

realização do evento.

Embora encontre todas essas dificuldades, as audiências públicas são

instrumentos amplamente utilizados pelos deputados nos trabalhos das Comissões; a tabela 2.

mostra o percentual de membros de cada Comissão que apresentou algum requerimento de

realização de audiência durante o ano de 2007:
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TABELA 2  utilização de requerimentos solicitando audiência

COMISSÃO Nº DE MEMBROS1 APRESENTARAM
REQUERIMENTOS

PERCENTUAL

CAPR 40 28 70%
CAINDR 20 20 100%
CCTCI 40 24 60%
CCJC 61 19 31,14%
CDC 21 18 85,7%
CDEIC 18 19 *
CDU 18 13 72,2%
CDHM 18 17 94,4%
CEC 32 33 *
CFT 33 23 69,69%
CFFC 20 15 75%
CLP 18 04 22,22%
CMADS 18 25 *
CME 30 25 83,3%
CREDN 30 21 70%
CSPCCO 18 12 66,6%
CSSF 33 40 *
CTASP 25 30 *
CTD 19 16 84,21%
CVT 30 23 76,6%

                 Fonte: Site da Câmara dos Deputados
*número superior a 100% do número de titulares em face da apresentação por parte dos suplentes

 Não obstante ser um instrumento democrático, pois qualquer parlamentar

pode apresentar requerimento no âmbito de sua Comissão, o parlamentar pode sentir-se

frustrado em não realizar seu evento pelos gargalos acima elencados; o gráfico 1 demonstra a

dificuldade de se contemplarem todos os pedidos de audiência no âmbito das Comissões.
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 O Gráfico 1 demonstra que em todas as Comissões o número de pedidos de

audiências é bastante superior ao número de audiências realizadas, tornando-se clara a

dificuldade de se implementarem todos os requerimentos aprovados no âmbito das

Comissões, seja pela limitação de tempo disponível, seja pelos gargalos técnicos e políticos

para a realização do evento. Cremos que é importante não banalizar os temas propostos nas

audiências públicas, evitando que sejam trazidas para as Comissões debates de interesses

locais muito específicos, sem relevância regional ou nacional, bem como a limitação do

número de palestrantes a fim de possibilitar maior agilidade na marcação do evento.

2.4 Convocação de Ministro de Estado

A presença de Ministro de Estado perante o Plenário da Câmara dos

Deputados ou alguma de suas Comissões está prevista no Art. 50 da Constituição Federal e no

Art. 219 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados:

Art. 50 – A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas
Comissões, poderão convocar Ministros de Estado ou quaisquer titulares de
órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem,
pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando
em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada.

.
Art. 219 – O Ministro de Estado comparecerá perante a Câmara ou suas
Comissões:
I – quando convocado para prestar, pessoalmente, informações sobre
assunto previamente determinado.

Sua presença pode ser ato de controle de natureza de iniciativa legislativa,

quando convocado para prestar pessoalmente informações sobre assuntos previamente

determinados ou ainda sua presença poderá ser voluntária, quando, por sua iniciativa,

mediante entendimentos com a Mesa ou a Presidência da Comissão, agendar sua participação.

 É ato de controle de natureza homologatória pois as informações obtidas no

âmbito dos debates não obrigam o Poder Executivo a adotar algum ato de gestão.

Reveste-se de grande importância a presença de um Ministro de Estado

perante o Parlamento. Nos sistemas parlamentaristas é quase que obrigatória a presença
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habitual do Ministro para esclarecer temas referentes à sua pasta.

Portanto, é um instrumento eficaz de controle parlamentar da atividade do

Poder Executivo, que pode se dar no âmbito das Comissões, com a apresentação de

requerimento convocatório por membro, ou no âmbito da Mesa da Câmara com a

apresentação de requerimento convocatório, neste caso, solicitando Comissão Geral3, com a

presença de Ministro de Estado, conforme dispõe o Art. 91, Inciso III, do Regimento Interno

da Câmara:

Art. 91 – A sessão plenária da Câmara será transformada em Comissão Geral,
sob a direção de seu Presidente, para:
III – comparecimento de Ministro de Estado;

Este requerimento deverá ser aprovado pelo Plenário da Câmara conforme

dispõe o Art. 117, II:

Art. 117 – Serão escritos e dependerão de deliberação do Plenário os
requerimentos não especificados neste Regimento e os que solicitem:
I – convocação de Ministro de Estado perante o Plenário;

Apresentado o requerimento, é  com a presença do Ministro de Estado que o

esse instrumento de controle alcança sua efetividade.

No que tange à efetividade desse instrumento no âmbito do Plenário da

Câmara dos Deputados, verificamos seu total desuso, em primeiro lugar pelo grau de

utilização por parte dos parlamentares: conforme pesquisa efetuada no site da Câmara dos

Deputado, apenas 20 (vinte) requerimentos foram apresentados durante o ano de 2007;

desses, apenas 1 (um) requerimento obrigava a presença  do Ministro, os demais apenas

sugeriam sua participação.

Em segundo lugar podemos observar que apenas 5 (cinco) Comissões Gerais

foram realizadas durante o ano de 2007. Queremos acreditar que a dificuldade em se

realizarem tais eventos, similares aos encontrados para a realização de audiências públicas,

são os motivos que desestimulam a apresentação dos requerimentos, somando-se a isso a

prática da Mesa de  realizar as Comissões Gerais às segundas ou às sextas feiras, dificultando

a participação dos parlamentares.

                                                
3 Considera-se Comissão Geral a sessão da Câmara destinada a realizar debates sobre temas específicos
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Porém, concordamos com a idéia de que:

Nas democracias, espera-se que as Comissões sejam os principais fóruns
decisórios do Poder Legislativo, considerando-se que elas constituem
comitês e que, sob condições adequadas,  facultam o desenvolvimento da
expertise de seus membros, aumentando suas capacidades de exercerem suas
funções de legislar e de fiscalizar os atos e as omissões do legislativo
(ANASTASIA, INÁCIO e MELO, 2007, p.179)

No âmbito das comissões não vislumbramos um cenário diferente do

apresentado pelo Plenário. O gargalo político para a aprovação de um requerimento de

convocação de Ministro de Estado encontra-se no fato de que os plenários das Comissões em

sua grande maioria são formados por maiorias governistas que dificultam a aprovação desses

requerimentos.

Não raro, os requerimentos inicialmente apresentados para convocação do

Ministro se transformam, durante os debates, em um simples convite, a fim de facilitar sua

aprovação.

A tabela 4. demonstra quantos requerimentos foram aprovados no âmbito das

comissões permanentes da Câmara e o número de eventos efetivados no ano de 2007:

TABELA 4.0  requerimentos apresentados solicitando convocação de
Ministros e  eventos realizados
COMISSÃO APRESENTADOS APROVADOS EVENTOS

REALIZADOS
CAPR 5 2 1
CAINDR 0 - -
CCTCI 1 0 -
CCJC 0 - -
CDC 5 0 -
CDEIC 6 0 -
CDU 0 - -
CDHM 1 0 -
CEC 0 - -
CFT 6 0 -
CFFC 7 0 -
CLP 0 - -
CMADS 0 - -
CME 5 0 -
CREDN 8 0 -
CSPCCO 0 - -
CSSF 2 0 -
CTASP 2 0 -
CTD 1 1 0
CVT 6 4 0

      Fonte: Site da Câmara dos Deputados
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 É natural o receio que a presença de um Ministro de Estado possa trazer à

base de apoio do Governo. A oposição poderá interpelar o Ministro colocando-o em situações

constrangedoras. Em nosso entendimento, a forma mais viável de aprimoramento desse

sistema é estabelecendo uma obrigatoriedade de presença periódica do titular da pasta no

âmbito das comissões permanentes, natural nos sistemas parlamentaristas,  a exemplo do que

ocorre na Comissão Mista de Orçamento, no cumprimento do que estabelece a Lei de

Responsabilidade Fiscal.

2.5 Comissões Parlamentares de Inquérito

As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) previstas no § 3º do Art. 58

da Constituição Federal têm um importante papel como órgão de controle do Poder

Legislativo, exercendo, por via de poderes investigatórios, um controle externo de natureza

política sobre a  administração pública e a atuação de seus agentes.

A partir da aprovação e instalação da CPI as informações por ela solicitadas

devem ser remetidas obrigatoriamente pelo órgão requisitado pelo prazo estipulado pela

Comissão sob as penas  da lei, dessa forma o ato de controle por ela emanado constitui-se de

remessa obrigatória.

Todavia, as decisões tomadas no âmbito do Relatório Final aprovado pela

Comissão Parlamentar de Inquérito não são auto-executáveis, mas poderão ensejar ações

legislativas. Portanto, é um controle interventivo, que ganhou força com a aprovação da Lei nº

10.001, de 4/09/2000, que dispõe sobre a prioridade nos procedimentos a serem adotados pelo

Ministério Público e por outros órgãos a respeito das conclusões das Comissões

Parlamentares de Inquérito.

Nesse sentido, a CPI alcança sua efetividade com a aprovação de seu

Relatório Final, bem como o encaminhamento de suas conclusões pela Presidência da Câmara

aos órgãos competentes.
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Mas, apesar de sua grande importância para os trabalhos legislativos, as CPIs

não são usadas em sua plenitude em vista dos vários gargalos políticos encontrados para sua

tramitação, bem como a dimensão política de sua atuação.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido que é um direito da

minoria investigar o Poder Executivo, constatamos que nesta primeira sessão legislativa4,

geralmente a mais produtiva, apenas uma Comissão Parlamentar conseguiu concluir suas

atividades, embora no ano tenham sido apresentados 7 (sete) requerimentos solicitando a

criação de Comissões e 4 (quatro) Projetos de Resolução de instituição de CPI esperando para

serem apreciados pelo Plenário.

O primeiro gargalo político para funcionamento de uma CPI  encontra-se no §

4º do Art. 35 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que prevê expressamente uma

limitação da atuação do número de CPIs:

“§ 4º Não será criada Comissão Parlamentar de Inquérito enquanto
estiverem funcionando pelo menos cinco na Câmara, salvo mediante
projeto de resolução com o mesmo quórum de apresentação previsto
no caput deste artigo.”

Portanto, o Regimento Interno prevê a atuação de pelo menos 5 (cinco) CPIs

funcionando simultaneamente no âmbito da Câmara, podendo esse número ser superior na

hipótese de o Plenário aprovar Projeto de Resolução nesse sentido.

A tramitação do requerimento para instituição da Comissão é relativamente

simples. Atestado pela Mesa o número de assinaturas suficientes e a ocorrência do fato certo e

determinado, a Presidência publica e manda constituir a CPI. Aqui cabe ressaltar a dificuldade

encontrada em obter o número constitucional de 1/3 de assinaturas. Muitos parlamentares não

querem se comprometer com assuntos capazes de prejudicá-los politicamente.

 Não obstante a facilidade para a aprovação do requerimento para a

instituição da Comissão, qual será o principal motivo que leva a Câmara dos Deputados a não

                                                
4 Entende-se como Sessão Legislativa o período compreendido entre 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de

agosto a 22de dezembro de cada ano.
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utilizar na plenitude esse instrumento eficaz de controle do Poder Executivo ?

A resposta aqui é de ordem política, visto que as CPIs expõem as deficiências

governamentais, com possibilidade de punição de seus agentes, o que  constata o forte poder

interventivo do instrumento, não encontrado nos instrumentos  estudados até o momento. A

Presidência da Câmara, instituição geralmente ligada politicamente ao Poder Executivo e peça

central para o andamento das CPIs, tem uma tendência de desestimular a instituição de

Comissões Parlamentares que venham a colocar o governo em situação delicada.

Outros atores importantes para a agilização dos trabalhos da CPI são os

líderes partidários que devem indicar os membros da Comissão para a sua instalação. Várias

Comissões têm retardado o início de seus trabalhos pelo fato de que os líderes partidários,

intencionalmente não designam os membros que vão compor a bancada do partido.

Problemas também podem decorrer da escolha do Presidente e do Relator da

Comissão, o que poderá ocasionar disputas políticas que retardem o início dos trabalhos.

Instalada a Comissão, as disputas políticas também poderão interferir em seu

funcionamento: na votação de requerimentos, na apreciação do relatório final, entre outros.

Como foi visto, vários gargalos impedem o pleno exercício de atuação das

Comissões Parlamentares de Inquérito. Cremos que o maior se refira à exposição da

administração pública por meio do poder investigativo do legislativo, o que leva a algum

temor das autoridades.

Porém cremos que, na democracia, a transparência ainda é o melhor princípio

para controle das atividades dos Poderes e que, em muitos casos, a CPI não é meramente

punitiva, mas também propositiva podendo se transformar em instrumento de

aperfeiçoamento das práticas administrativas e de políticas públicas.

Para tanto é necessário também apoiar a criação de CPIs oriundas de Projetos

de Resolução, os quais são debatidos e apreciados pelas Comissões Permanentes e pelo

Plenário, visto que, das quatros Comissões que foram instaladas no ano de 2007, todas foram
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fruto de requerimentos apresentados diretamente em plenário.

Até dezembro de 2007, nesta 1ª Sessão Legislativa, estão prontos para

deliberação da Câmara 4 (quatro) projetos de resolução aguardando que o Presidente da

Câmara coloque na Ordem do Dia para votação.

2.6 As Petições, Reclamações, Representações ou Queixas contra autoridades ou
entidades públicas

A democracia exige participação popular para seu fortalecimento. O Controle

Externo embora praticado por órgãos políticos e técnicos também pode ser exercido por meio

da participação popular. Esse Controle é exercido pelo direito da população de acionar os

órgãos competentes com petições, reclamações, denúncias e outras formas de participação,

previstos tanto na Constituição Federal quanto no Regimento Interno da Câmara dos

Deputados.

A Constituição Federal prevê em seu Art. 58, § 2º, IV, a competência das

Comissões Permanentes de receber petições, reclamações, representações ou queixas de

qualquer pessoa contra atos ou omissão das autoridades ou entidades públicas:

“§ 2º Às Comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:
IV -  receber petições, reclamações, representações ou queixas de
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou
entidades públicas”

O Regimento Interno da Câmara em seu Art. 253 ampliou o comando

constitucional, ao permitir que outros órgãos recebam denúncias oriundas da população,

incluindo a Ouvidoria Parlamentar, bem como a Mesa da Câmara, como aptas a receberem

esse tipo de denúncia:

“Art. 253. As petições, reclamações, representações ou queixas
apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas contra atos ou omissões
das autoridades ou entidades públicas, ou imputadas a membros da
Casa, serão recebidas e examinadas pela Ouvidoria Parlamentar,
pelas Comissões ou pela Mesa, conforme o caso...”

Recebida a iniciativa, o ato de controle adquire a natureza de solicitação

legislativa, a qual deverá ser encaminhada ao órgão competente para que tome as

providências necessárias ou forneça as informações solicitadas.
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Como se trata de ato de controle tipicamente homologatório, isto é, não pode o

Poder Legislativo impor determinações à ação executiva, a simples remessa da informação

caracteriza a eficácia do ato.

O Regimento permite que a iniciativa popular possa ser apresentada por

qualquer meio, bastando a identificação, o que torna bastante simples a forma de apresentação

da denúncia.

Além disso, é controle que não sofre ingerência política visto ser dever de

ofício do responsável pelo órgão dar uma destinação àquela iniciativa.

Grande dificuldade foi encontrada para fazer uma análise desse instrumento

de controle no âmbito da Câmara dos Deputados. No âmbito das Comissões Permanentes os

relatórios de atividades da maioria das Comissões não dispõe de informação acerca desse

procedimento, conforme demonstra a tabela 5:

TABELA 5  relatórios finais que disponibilizam informações
acerca de participação popular
COMISSÃO DISPONIBILIZA INFORMAÇÃO
CAPR Não
CAINDR Não
CCTCI Não
CCJC Não
CDC Sim
CDEIC Não
CDU Não
CDHM Sim
CEC Não
CFT Não
CFFC Sim
CLP Não
CMADS Sim
CME Não
CREDN Não
CSPCCO Sim
CSSF Não
CTASP Não
CTD Não
CVT Não
Fonte: Relatórios de Atividades das Comissões disponível no site da
Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)
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Ademais consultando os relatórios de atividades das Comissões disponíveis

no site da Câmara, pudemos verificar que geralmente as informações sobre esse tipo de

atividade são assistemáticas, não descriminando o tipo de iniciativa popular ou ainda se

refere-se a alguma ação ou omissão de autoridade pública.

Portanto a maior parte das Comissões não possuem informação acerca dessa

demanda popular, o que já demonstra de início, que relegam essa atividade a um segundo

plano, embora seja um canal extremamente importante de contato com a população.

No âmbito da Mesa Diretora, que também tem legitimidade para receber esse

tipo de denúncia, não encontramos nenhuma informação a respeito dessa atividade. Ao

consultarmos o anuário estatístico do Poder Legislativo de 2007 não encontramos nenhuma

referência às demandas apresentadas à Mesa que são geralmente encaminhadas às Comissões

ou à Ouvidoria Parlamentar.

No que tange a Ouvidoria Parlamentar, criada especificamente para esse tipo

de atividade em conjunto com as Comissões e a Mesa Diretora, verificamos no relatório do

órgão disponível no link da Ouvidoria, no site da Câmara dos Deputados

(www.camara.gov.br/internet/conheca/ouvidoria), no ano de 2006 foram recebidos 3398 (três

mil trezentos e noventa e oito) manifestações populares, a sua grande maioria, 93% (noventa e

três por cento) por meio eletrônico (e-mail).

Achamos importante um maior detalhamento desses dados por todos os

órgãos envolvidos. As Comissões em seus relatórios poderiam relacionar quais órgãos do

Poder Executivo foram acionados pelas reclamações da população, descriminando as

providências adotadas e os resultados obtidos, os anuários estatísticos do Legislativo também

deveriam referir-se a esse tipo de atividade, visando dar uma maior visibilidade a essa ação.

2.7 Acompanhamento de Programas de obras e Planos de Desenvolvimento

A Constituição de 1988 em seu Art. 58, § 2º, é bastante clara ao estabelecer

que às Comissões Permanentes do Congresso Nacional, em razão da matéria de sua

competência, cabe apreciar programa de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de
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desenvolvimento e sobre eles emitir parecer:

“§ 2º Às Comissões, em razão da matéria de sua competência cabe:
VI – apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

Complementando a norma constitucional o Regimento Interno da Câmara no

seu Art. 24,  estabelece entre as competências das Comissões:

“VII – acompanhar e apreciar programas de obras, planos
nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles
emitir parecer, em articulação com a Comissão Mista Permanente
de que trata o art. 166, § 1º da Constituição Federal”

Por derradeiro, estabelece o regimento em seu art. 32, XI, “c”, que à

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle compete analisar a apreciação feita pelas

Comissões dos programas que lhes disserem respeito.

“XI -Comissão de Fiscalização Financeira e Controle:
c) planos e programas de desenvolvimento nacional ou regional,
após exame, pelas demais Comissões, dos programas que lhes
disserem respeito;.

Verifica-se, pois, uma teia normativa na qual as Comissões Permanentes têm

a incumbência de não apenas acompanhar e apreciar planos governamentais e programas de

obras, mas além disso, possuem a obrigatoriedade de sobre eles emitir parecer a ser apreciado

posteriormente pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

Mas em que medida as Comissões Permanentes da Câmara vêm realizando

esse tipo de atividade de controle que deveria ser sistemática ?

As Comissões  Permanentes da Câmara abdicaram dessa função interventiva,

nenhuma Comissão da Casa acompanha sistematicamente as obras e programas do Poder

Executivo, verificando-se, pois, uma lacuna nas atribuições desse órgãos técnicos.

Essa lacuna deve-se principalmente por uma falta de institucionalização desse

instrumento, através do estabelecimento de regras e procedimentos para a concretização dessa

atividade de controle, o que traria grandes benefícios à imagem do Poder Legislativo.
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Uma  sugestão é que as Comissões permanentes criem dentro de sua estrutura

Subcomissões Permanentes ou  Comitês Permanentes de Avaliação de Programas de Obras e

Planos de Desenvolvimento, com a função única de exercer essa atividade.

Observe-se  no que tange aos Programas de Obras e aos Planos de

Desenvolvimento do Governo Federal a Constituição determina em seu Art. 58, § 2º, VI, não

apenas o “acompanhamento” mas também utiliza o termo “apreciar” exigindo a emissão

posterior de parecer:

Conclui-se, pois, por um controle externo com característica de controle

interventivo, visto que o parecer proferido em relação a determinado Programa ou Plano

poderia inclusive determinar sua paralisação ou modificação:

Entretanto, o Regimento Interno determina que em ambos os casos, a

apreciação de Programas e Planos e o Acompanhamento deverão ser feitos em articulação

com a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, que recentemente

criou em sua estrutura vários comitês para descentralização do trabalho, mas nenhum que

venha a atender a esses comandos regimentais.

Atualmente a avaliação de Programas e Planos vem sendo feita

exclusivamente pelo TCU, de forma limitada: (LIMA, 2003, p. 53) “o reduzido número de

avaliações por ano (perto de dez), se comparado com o número de programas de governo

(mais de 300), limita o papel do TCU.”

2.8 Apoio da Comissão de Orçamento e do Tribunal de Contas da União

As Comissões Permanentes da Câmara possuem um importante papel

fiscalizador das ações do Poder Executivo, podendo exercer uma série de competências

previstas na Constituição e no Regimento Interno, próprias e exclusivas,  e que fortalecem a

sua função. O acompanhamento e a fiscalização orçamentária das Comissões Permanentes

tem fundamento no Art. 166, II da Constituição Federal:
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Art. 166, § 1º Caberá a uma comissão mista permanente  de Senadores e
Deputados:
II – examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais,
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o
acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da
atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas,
criadas de acordo com o art. 58.

O Regimento Interno em seu Art. 24, IX, reforçou tal atribuição ao incluir

dentre as competências das Comissões Permanentes a fiscalização do Poder Executivo com  a

a possibilidade de atuação em conjunto com a Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização.

Art. 24.....................................................................

IX - exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades
instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, em articulação com
a Comissão Mista Permanente de que trata o art. 166, § 1º da
Constituição Federal”

Essa articulação com a Comissão Mista a que se refere o Regimento pode

dar-se de várias maneiras. Registre-se que a Comissão Mista de Planos e Orçamentos

Públicos e Fiscalização, nos termos do Art. 3º, IV, da Resolução nº 1/06 do Congresso

Nacional, é a única comissão permanente que pode:

Art. 3º Para o exercício de sua competência, a CMO poderá:
IV - realizar inspeções e diligências em órgãos da administração
pública federal, das administrações estadual e municipal e em
entidades privadas que recebam recursos ou administrem bens da
União.

Portanto essas inspeções e diligências poderiam ser realizadas pelas próprias

comissões permanentes da Câmara, por meio da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização, bastando para isso uma simples solicitação da comissão interessada.

Mas as Comissões ainda podem contar com o apoio do Tribunal de Contas da

União para o exercício de suas atribuições, determinando que o próprio Tribunal realize essas

diligências, conforme dispõe o Art. 24, X do Regimento:

Art. 24.......................................................................
X – determinar a realização, com o auxílio do Tribunal de Contas da
União, de diligências, perícias, inspeções e auditorias de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas
unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e
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Judiciário, da administração direta e indireta, incluídas as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal

Como temos repetido, as comissões não vêm utilizando a contento todos

instrumentos disponíveis para exercer em sua plenitude sua função fiscalizadora, não temos

conhecimento de atuação das comissões permanentes em articulação com a Comissão Mista

de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

A tabela 6 demonstra como as Comissões vêm deixando de lado essa

possibilidade de solicitação de auditorias em face das poucas propostas apresentadas:

TABELA 6   requerimentos solicitando auditorias ao TCU.
COMISSÃO Nº DE SOLICITAÇÃO AO TCU
CAPR 1
CAINDR 0
CCTCI 0
CCJC 0
CDC 2
CDEIC 0
CDU 0
CDHM 0
CEC 0
CFT 0
CFFC 12
CLP 0
CMADS 1
CME 0
CREDN 0
CSPCCO 1
CSSF 0
CTASP 0
CTD 0
CVT 0
Fonte: Site da Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

Cumpre observar que esse controle realizado por meio de diligências e

perícias trata-se de controle com caráter interventivo, em face da possibilidade das

informações obtidas serem utilizadas para ações do Poder Legislativo, que poderão ensejar

conseqüências junto ao Poder Executivo.
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CAPÍTULO 3

CONTROLE EXTERNO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL

3.1 Controle Externo na Lei de Responsabilidade Fiscal

Como vimos na introdução desse estudo, o objetivo da  presente monografia é

sistematizar os instrumentos de controle à disposição do Poder Legislativo, especialmente da

Câmara dos Deputados, verificar em que grau é utilizado pelos parlamentares e na medida do

possível, oferecer sugestões para aperfeiçoamento em sua utilização.

Vimos também que algumas funções são atribuídas direta e exclusivamente

ao Poder Legislativo e outras só podem ser exercidas com o auxílio do Tribunal de Contas da

União.

Na primeira parte desse estudo pudemos verificar as competências para

controle previstas na Constituição Federal e no Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Porém existem outras competências, essas advindas de legislação esparsa,

estabelecidas pelo legislador ordinário, com a mesma finalidade: estabelecer o controle

político do Poder Legislativo sobre as atividades do Poder Executivo.

A Lei Complementar nº 101/2000, denominada Lei de Responsabilidade

Fiscal-LRF, determina uma série de obrigações ao Poder Executivo a fim de disponibilizar

informações ao Poder Legislativo e à sociedade, em obediência ao princípio da transparência,

o que auxilia, sobremaneira, a função fiscalizatória da gestão pública.

Trata-se aqui de controle meramente homologatório e de remessa obrigatória

por parte do Poder Executivo, o que significa que sua efetividade se completa com a mera

disponibilização da informação.

Cumpre-nos informar que a não disponibilização das informações não gera

conseqüências de ordem política ou administrativa ao agente responsável, mas o Legislativo

poderá ser impelido a fazê-lo sob determinação judicial em face da omissão verificada.
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Feitos esses esclarecimentos passemos a conhecer algumas determinações da

Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.1.1 Audiências Públicas sobre Cumprimento das Metas Fiscais

Considerado um dos mais importantes itens para análise da saùde das contas

públicas, o cumprimento das metas fiscais, consideradas como objetivos a serem alcançados

em relação à manutenção do equilíbrio entre receita e despesa governamental, exige controle

rigoroso por parte de toda a sociedade, independentemente de qual seja o governo.

O Poder Legislativo, como expressão maior da sociedade, não deve se furtar a

esse controle, e para tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu Art. 9º, § 4º determina a

avaliação, no final de cada quatro meses, do cumprimento das metas fiscais do governo

federal, em audiências públicas a serem realizadas nos meses de maio, setembro e fevereiro,

no âmbito da Comissão Mista de Planos,  Orçamentos Públicos e Fiscalização:

Art. 9º......................................................................................................

§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder
Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de

cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1o

do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas
estaduais e municipais.

Consultando o link da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização, no site da Câmara dos Deputados,  verificamos que a primeira audiência pública

realizada no mês de maio, que deveria analisar o cumprimento das metas referentes ao meses

de janeiro, fevereiro, março e abril, foi destinada a analisar o último quadrimestre de 2006.

A audiência realizada no dia 3 de julho, que deveria ser realizada no mês de

setembro, então foi destinada a analisar o 1º quadrimestre de 2007, a qual deveria ter sido

analisada na audiência que fora realizada em maio.

A terceira audiência, realizada em 13 de novembro, foi destinada à avaliação

do 2º quadrimestre de 2007, audiência que deveria ter sido realizada em setembro.
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Portanto, durante o ano de 2007, os cumprimentos das metas fiscais durante o

3º e o 4º quadrimestre não foram expostos em audiência pública na Comissão Mista de

Orçamento conforme dispõe o § 4º do Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Entendo que o objetivo da lei não foi cumprido, vez que seu intento é avaliar a

cada 4 (quatro) meses o cumprimento das metas estabelecidas pelo governo e aprovadas pelo

Congresso Nacional na Lei de Diretrizes Orçamentária.  Ao se apreciar o 3º e 4º quadrimestre

somente no ano seguinte, impede-se a possibilidade de correção de rumos da política de metas

fiscais do governo.

A conclusão a que se pode chegar sobre a omissão da Comissão Mista em

cumprir o disposto na LRF é que outros itens da agenda política consomem toda a atenção da

Comissão, em detrimento de suas obrigações normativas. Em 2007, as atenções estiveram

voltadas para a disputa entre Governo e oposição, em particular a discussão sobre a

prorrogação da CPMF.

3.1.2 Audiências Públicas semestrais sobre cumprimento das políticas monetárias,
creditícias e cambial

O controle da quantidade de dinheiro em circulação (política monetária), a

política de concessão de recursos financeiros à sociedade (política creditícia) e os critérios

para fixação do valor da moeda local em relação às demais moedas (política cambial),

também são instrumentos de atuação do governo que merecem atenção da sociedade.

Para tanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu Art. 9º , § 5º determinou

que, no máximo em noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do

Brasil apresentará, em reunião conjunta das Comissões temáticas pertinentes no Congresso

Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas dessas políticas, evidenciando o

impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços.

No ano de 2007 foram realizadas duas audiências públicas conjuntas que

contaram com a participação das Comissões da Câmara de Finanças e Tributação, de

Desenvolvimento Econômico Indústria e Comércio, e de Fiscalização Financeira e Controle;
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da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa

do Consumidor e Fiscalização Financeira do Senado e da Comissão Mista de Planos,

Orçamento Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.

A primeira audiência pública, que deveria ter ocorrido até março, ocorreu no

dia 24 de maio de 2007, para avaliar as políticas monetária, creditícia e cambial referentes ao

segundo semestre de 2006, isto é, com um atraso de 2 meses em relação ao prazo estabelecido

na Lei de Responsabilidade Fiscal.

A segunda audiência pública, que deveria ter ocorrido em setembro, realizou-se

no dia 30 de outubro 2007, para avaliar as políticas referentes ao primeiro semestre de 2007,

isto é, com um atraso de 1 mês em relação ao prazo estabelecido na Lei.

Conclui-se então que a lei vem sendo respeitada, porém com imperfeições no

cumprimento dos prazos, o que pode prejudicar a atuação do Poder Legislativo como órgão

fiscalizador em face da perda de oportunidade para propor correções em eventuais desvios de

condução dessas políticas.

3.1.3 Transparência na Gestão Fiscal

 A transparência na gestão do dinheiro público também é um dos objetivos da

Lei de Responsabilidade Fiscal. Tornar a informação disponível ao público reforça o controle

social da gestão dos gastos públicos. Nesse sentido dispõe o Art. 48 da LRF:

“Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais
será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público: os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias; as
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório
Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e
as versões simplificadas desses documentos.

Portanto, determina a Lei a disponibilização e divulgação, inclusive em meio

eletrônico, de certas informações as quais são consideradas instrumento de transparência da

gestão fiscal, como a feitura do orçamento da União, a prestação de contas, a execução
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orçamentária e a Gestão Fiscal.

3.1.3.1 Divulgação dos Planos, Orçamentos e Lei de Diretrizes Orçamentárias

A primeira informação a ser solicitada refere-se aos planos governamentais.

Entendemos aqui os Planos e Programas Nacionais previstos na Constituição Federal que

determina em seu Art. 163, § 4º, que os mesmos deverão ser elaborados em consonância com

o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional.

Nesse sentido, o Plano Plurianual é o instrumento onde são agrupados os

Planos e Programas Nacionais, Regionais e Setoriais do Governo para os quatro anos de

mandato.

Ocasionalmente o Governo Federal lança programas extraorçamentários, como

o Brasil em Ação, em 2004 e, mais recentemente, o Programa de Aceleração do Crescimento-

PAC, com o propósito de concentrar esforços em determinados objetivos.

Com a implantação, no ano de 2007, do portal Orçamento Brasil no site da

Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br/internet/orcamentobrasil), e do Siga Brasil, no

Senado Federal (www.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado),  houve uma

melhor disponibilização da informação sobre os projetos orçamentários dentre os quais o

Plano Plurianual.

A página do Orçamento Brasil referente ao Plano Plurianual  apresenta as

informações necessárias para a busca de informações acerca dessa Lei, ressaltamos também  a

disponibilização  do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPLAN, do

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,  que tem a função de monitorar o

cumprimento das metas estabelecidas nos Programas previstos no Plano Plurianual.

Os orçamentos públicos e leis de diretrizes orçamentárias também  estão

disponibilizados nos sites acima de maneira satisfatória, com todos os documentos

necessários ao seu entendimento disponíveis por meio eletrônico.
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Diversos outros serviços de informação vêm sendo disponibilizados  na

Internet, como o Portal da Transparência, o Transparência Brasil, Contas Públicas, e outros.

3.1.3.2 As  Prestações  de Contas

Determina também a lei a disponibilização da  Prestação de Contas  do Poder

Executivo e o respectivo Parecer Prévio.

A Prestação de Contas anuais pelo Presidente da República tem previsão

constitucional no Art. 71, I, e deve ser apreciada mediante parecer prévio pelo Tribunal de

Contas da União, nos termos dos arts 221 a 229 do Regimento Interno do Tribunal..

Esse parecer prévio será julgado pelo Congresso Nacional, conforme determina

o Art. 49, IX da Constituição Federal.

As informações relativas a Prestação de Contas no site da Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização deixam a desejar, uma vez que, em primeiro

lugar, as informações estão defasadas, disponibilizando as contas até o ano de 2003. Ademais

ao fazer a pesquisa referente a esse ano o site não disponibiliza nem  a prestação de contas e

nem o parecer prévio, apenas um quadro com o cronograma ininteligível das Mensagens

encaminhadas ao Poder Legislativo sobre a prestação e contas de cada poder. Nesse caso a

informação não atendeu aos requisitos da Lei. Observa-se aí a omissão tanto da CMO quanto

do TCU.

3.1.3.3 Divulgação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Outro importante instrumento de transparência refere-se à disponibilização do

Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

Consultando o Portal do Orçamento Brasil , o site não disponibiliza o Relatório

Resumido da Execução Orçamentária o qual se refere o Art. 165, § 3º da Constituição Federal

elaborado pelo Executivo até 30 (dias) no final de cada bimestre e regulamentado pelos Arts.
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52 e 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Atualmente esses relatórios atualizados são facilmente obtidos junto ao site da

Secretaria do Tesouro Nacional. Observamos que grande parte dos estados e municípios, bem

como diversos órgãos da administração direta, publicam seus relatórios e demonstrativos em

sites próprios.

3.1.3.4 Divulgação do Relatório de Gestão Fiscal

Da mesma forma vem sendo tratado o Relatório de Gestão Fiscal, instrumento

de transparência da gestão fiscal, previsto no Art. 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal,

imprescindível no acompanhamento das atividades financeiras e de gestão do Estado:

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares de
Poderes e órgãos referidos no art. 20, Relatório de Gestão Fiscal

O manual de elaboração do Relatório de Gestão Fiscal do Ministério da

Fazenda dispõe que o mesmo deve ser emitido por titulares de Poderes, que na esfera federal,

corresponde ao Executivo, Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas da União, o Judiciário

e o Ministério Público da União e por Órgãos, compreendendo, na esfera federal, o Ministério

Público, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais

Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais,

os Tribunais e Juízes Militares e o Tribunal e Juízes do Distrito Federal e Territórios.

Dispõe a Lei nº 11.514, de 13/08/07, Lei de Diretrizes Orçamentárias para

2008, que esses relatórios, assinados pelos titulares dos órgãos, devem ser encaminhados ao

Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 30 (trinta) dias após o

final do quadrimestre, importando em infração administrativa o  não encaminhamento no

prazo legal, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19/10/2000.

Trata-se de importante controle interventivo por parte do Poder Legislativo,

uma vez que esses Relatórios devem ser apreciados, nos termos do § 3º do Art. 125 da LDO:
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“§ 3º Para subsidiar a apreciação dos relatórios pela Comissão Mista
de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, o Tribunal de Contas da
União lhe encaminhará, em até 60 (sessenta) dias após o final do
prazo de que trata o caput deste artigo, relatório contendo análise dos
Relatórios de Gestão Fiscal”

Não encontramos referências aos relatórios na página da Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, da mesma forma não encontramos proposições

tramitando na Comissão que tratam da apreciação dos Relatórios de Gestão Fiscal.

Na prática, cada órgão divulga seu Relatório de Gestão Fiscal, porém

sugerimos que os órgãos controladores, tanto o Tribunal de Contas da União, como o

Congresso Nacional, sistematizem e disponibilizem essas informações em cumprimento aos

ditames da transparência na gestão fiscal. A página do Contas Públicas, gerida pelo TCU, é

uma tentativa de sistematizar a publicação de documentos contábeis, conforme determina a

Lei nº 9.755/98. Espera-se uma aprimoramento do referido serviço.

3.1.3.5  Incentivo à Participação Popular durante elaboração e discussão dos
orçamentos

O Art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal também preconiza como

instrumento de transparência na gestão fiscal a participação popular nos seguintes termos:

“parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante
incentivo à participação popular e realização de audiências públicas,
durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de
diretrizes orçamentárias e orçamentos.”

No que tange à realização de audiências públicas durante o processo de

elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos, pudemos

verificar que no portal do Orçamento Brasil, no link referente ao Plano Plurianual existe uma

referência à realização de Seminários Regionais, porém ao acessá-lo, a informação disponível

refere-se ao Demonstrativo do Projeto de Lei do Plano Plurianual por região.

No mesmo portal, no link sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o

exercício de 2008 não há referências acerca das audiências públicas realizadas sobre o tema, e

no referente à Lei Orçamentária para 2008 há referências acerca de seminários regionais nos
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seguintes termos  do quadro 1:

quadro 1: seminários realizados pela Comissão Mista de Orçamento referentes ao Projeto de Lei Orçamentária

Região Data e Horário Local
Norte 20 de setembro de 2007

às 9 horas
Plenário das Deliberações da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia, em Porto Velho

21 de setembro de 2007
às 9 horas

Plenário da Assembléia Legislativa do Estado do
Pará, em Belém,

Centro-Oeste 24 de setembro de 2007,
às 9 horas

Plenário das Deliberações da Assembléia
Legislativa do Estado do Mato Grosso, em Cuiabá

09 de outubro de 2007,
às 14 horas

Plenário 2, do Anexo II da Câmara dos Deputados
em Brasília/DF

Sudeste 27 de setembro de 2007,
às 14 horas

Plenário Juscelino Kubitschek da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, em Belo
Horizonte/MG

Nordeste 1º de outubro de 2007,
às 09 horas

Plenário da Assembléia Legislativa do Estado do
Ceará, em Fortaleza

4 de outubro de 2007,
às 14 horas

Plenário Cosme de Farias da Câmara Municipal de
Salvador, na Bahia

5 de outubro de 2007,
às 9 horas

Auditório Armando Monteiro Neto da Federação
das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP de João
Pessoa, no Estado da Paraíba

Sul 8 de outubro de 2007,
às 14 horas

Plenário Deputado Osni Regis da Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, em
Florianópolis

Fonte: www.camara.gov.br/internet/orcamentobrasil

Além dessas audiências públicas regionais, no site da Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, no link Reuniões da CMO – Audiências Públicas

realizadas, obtivemos a informação de que em 08 de maio, foi realizada audiência pública

com o Sr. Ministro do Planejamento Paulo Bernardo para prestar esclarecimentos sobre o

Projeto do Lei sobre as Diretrizes Orçamentárias, e no dia 18 de outubro de 2007, audiência

pública, também com o Ministro do Planejamento, para debater os Projetos de Lei do Plano

Plurianual 2008-2011 e Orçamento Geral da União para 2008.

A participação popular na fiscalização da execução do Orçamento foi

incrementada com a inauguração, no ano de 2007, do  Portal do Orçamento Brasil da Câmara

dos Deputados, que oferece um link denominado “cidadão – fiscalize o orçamento”, no qual

disponibiliza relatórios e consultas à base de dados do Sistema de Administração Financeira-

SIAFI. São três os tipos de relatórios oferecidos no Portal segundo a informação de entrada no

link:
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A Câmara dos Deputados mantém disponível o sistema FISCALIZE,
tendo por fonte dados do SIAFI, que possibilita consultas à
execução orçamentária e financeira da União.
Na parte relativa ao CIDADÃO são apresentados relatórios
pré-elaborados para proporcionar uma visão geral dos gastos
do governo federal. Na parte relativa às TRANSFERÊNCIAS
DA UNIÃO para Unidades da Federação e Municípios, é
apresentada consulta detalhada (ex.: FPM/FPE, merenda
escolar, saúde, transferências voluntárias, etc.), para cada
Município ou Estado/DF favorecido, contendo a relação das
transferências da União, com dados mensais e acumulados.
Em RELATÓRIOS ESPECÍFICOS, é possível elaborar
consultas que combinem níveis diferentes de agregação das
despesas orçamentárias (ex.: despesas por órgão, por função,
por programa) com o uso de filtros de variáveis. Tratam-se,
basicamente, de novos relatórios, implementados em ambiente
web, que se somam aos já existentes relatórios da execução
orçamentária em banco de dados Access, que continuam
disponíveis para download”.

  Disponível em: http://www2.camara.gov.br/orcamentobrasil/fiscalize

Portanto a Câmara disponibiliza três tipos de relatórios: um voltado para o

cidadão comum, com vistas a fornecer uma visão geral dos gastos do governo federal; outro

às chamadas Transferências da União para as Unidades da Federação e um terceiro destinado

a relatórios específicos, esses últimos exigem um maior conhecimento técnico acerca do

processo orçamentário.

O Portal Siga Brasil do Senado Federal possui consultas seletivas, isto é, o

cidadão pode selecionar se deseja pesquisar a execução orçamentária por órgão, por função,

por setor, além de pesquisas pré-elaboradas, por temas, como por exemplo, orçamento da

mulher, da criança, e assim por diante.

Ressaltamos aqui a necessidade da Câmara dos Deputados aprofundar o

processo de participação popular no processo de elaboração do orçamento por meio das

audiências públicas, tão importantes para ouvir não só a posição oficial, mas também demais

ramos da sociedade civil organizada. Sem dúvida apenas uma audiência para debater esses

projetos com a presença única do Ministro do Planejamento não atende ao que preconiza a Lei

de Responsabilidade Fiscal.
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3.1.3.6 Divulgação da Prestação de Contas

Determina ainda a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu Art. 49:

Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão
disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder legislativo e
no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e
apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade

Aqui, mais uma vez, a Lei faz referência à Prestação de Contas a que se refere

o Art 48, incluindo-a como instrumento de transparência na gestão fiscal, devendo não só o

Poder Legislativo dar ampla divulgação, mas também essas contas deverão ficar disponíveis

para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.

A prestação de contas vem disciplinada no Art 56 a 58 da LRF  e tem como

objetivo evidenciar o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as

providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações

de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais

medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.

Como já visto no item 4.1.3.2  não há dados referentes à prestação de contas no

Portal do Orçamento Brasil da Câmara dos Deputados.

No site do Tribunal de Contas da União, conseguimos obter informações sobre

a Prestação de Contas do Governo Federal, porém observamos uma falha grave no sentido de

que apenas a atuação do Tribunal de Contas está disponível: apresentação, síntese, relatórios,

pareceres prévios e declaração de votos, porém não está disponível a prestação de contas em

si, o que só podemos obter junto ao site do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Ressaltamos aqui ainda que essas informações não devam apenas ser

disponibilizadas mediante acesso à Internet, que é um meio de acesso limitado a uma parcela

da população. Para incrementar essa transparência sugerimos a publicação de cartilhas

periódicas, de maneira acessível a população, para serem distribuídas as entidades públicas e

ao interessados.
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3.2 Controle Externo no Plano Plurianual

O Plano Plurianual-PPA é a lei que define as prioridades do Governo pelo

período de 4 (quatro) anos. O projeto de lei do PPA deve ser enviado pelo Presidente da

República ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto do primeiro ano de seu mandato (4

meses antes do encerramento da sessão legislativa), nos termos do Art. 35, § 2º, I, do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias:

I – o projeto de plano plurianual, para vigência até o final do primeiro
exercício financeiro do mandato presidencial subseqüente, será
encaminhado até quatro meses antes do encerramento do primeiro
exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da
sessão legislativa.

De acordo com o Art. 165, § 1º da  Constituição Federal, o PPA deve conter

“as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e

outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada”.

O documento tem a finalidade de sintetizar a orientação estratégica do

governo mediante a definição dos objetivos e metas da administração pública federal, regendo

a definição dos programas prioritários na área social, dos programas de investimento em

infra-estrutura e de todos os demais programas e ações do governo.

Nesse sentido, é de extrema importância a fiscalização e o controle do

Congresso Nacional na consecução desses objetivos e metas e na fiscalização da execução

desses programas.

3.2.1 Relatório de Avaliação do PPA

Para tanto, na proposta enviada pelo Poder Executivo (Projeto de Lei nº

31/2007), o art. 22 determina o acompanhamento do Congresso Nacional das ações previstas

no Plano Plurianual para os anos de 2008 a 2011 nos seguintes termos:

Art. 22 O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, até o dia 15
de setembro de cada exercício, relatório de avaliação do Plano, que
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conterá:
I – avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que
embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as
razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os
realizados;
II – demonstrativo, na forma dos Anexos I e II desta Lei, contendo,
para cada programa a execução física e orçamentária das ações
orçamentárias nos exercícios de vigência deste Plano;
III – demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices
alcançados ao término do exercício e dos índices finais previstos;
IV – avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice
final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas,
indicando, se for o caso as medidas corretivas necessárias;
V – as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros, para os
três exercícios subseqüentes ao da proposta orçamentária enviada em
31 de agosto, das ações orçamentárias constantes desta Lei e suas
alterações, das novas ações orçamentárias previstas e das ações não-
orçamentárias, inclusive as referidas os artigos 25 e 26 desta Lei.”

Vê-se, pois, a necessidade do Poder Executivo encaminhar ao Congresso

Nacional, até o dia 15 de setembro de cada ano, um relatório detalhado acerca das ações e

programas previstos no Plano Plurianual.

Para o Plano Plurianual de 2004-2007, em vigor até o ano passado, a lei

10.933/04 ainda previa a necessidade do Congresso Nacional ter acesso irrestrito ao Sistema

de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano-Sigplan, para fins de consulta.

Consultado o portal do Orçamento Brasil da Câmara  dos Deputados,

verificamos no link referente ao Plano Plurianual, a disponibilização do Relatório de

Avaliação do PPA 2004-2007, referente ao exercício do ano de 2005.

Nesse sentido não encontramos as  avaliações referentes ao ano de 2004,

2006 e 2007, que de acordo com a Lei nº 10.933/04 (Lei do Plano Plurianual 2004-2007)

deveriam ter sido apresentadas ao Congresso Nacional e disponíveis para consulta desde o dia

15 de setembro.

A alternativa de se consultar o sistema de Informações Gerenciais e de

Planejamento do Plano-Sigplan, mostraram-se infrutíferas, uma vez que estão

disponibilizados apenas o ano de 2004 e 2006, contrariando assim o parágrafo único do

Art.10 da Lei nº 10.933/04, que dispõe:
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Parágrafo único. O Órgão Central do Sistema de Planejamento e
Orçamento Federal deverá elaborar e divulgar pela Internet, o relatório
de avaliação do Plano até o dia 15 de setembro  de cada exercício”.

Observamos que, para o Projeto de Lei nº 31/2007, que propõe o PPA para

2008-2011 não há previsão de regra semelhante, o que poderá prejudicar ainda mais as

atividades de Controle por parte do Congresso Nacional.

Outro instrumento importante para o controle da execução das ações e

programas previstos no Plano Plurianual 2004-2007, e que não foi implementado se dá

através do controle social, previsto no § 3º da Lei nº 10.933/04 que determina:

§ 3º O Órgão  Central do Sistema de Planejamento e Orçamento
Federal permitirá o acesso, pela Internet, ao resumo das informações
constantes do Sigplan, em módulo específico, para fins de consulta
pela sociedade civil”.

Portanto pelos dados acima expostos, verifica-se uma grave falha na

efetividade do controle externo exercido diretamente pelo Congresso Nacional referente aos

planos e programas previstos no Plano Plurianual, em desrespeito à Lei.

A falta dessas informações impossibilita o acompanhamento parlamentar

sistemático e atualizado das ações governamentais.

Seria importante engajar as Comissões Permanentes da Câmara para o

acompanhamento dos programas aos quais suas áreas temáticas digam respeito. A Comissão

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização visando aprimorar sua atuação

fiscalizadora instituiu o comitê permanente de Avaliação, Fiscalização e Controle da

Execução Orçamentária. Espera-se que a inovação introduzida pela Resolução nº 1/2006

motivem a Comissão Mista de Orçamento a valorizar a função de controle a cargo do

Congresso Nacional. Em 2007 a atuação do comitê  deixou a desejar  face ao atraso no

exercício de suas atribuições, constatado em requerimento apresentado pelo Deputado Márcio

Reinaldo, dirigido ao Presidente da CMO, no qual manifesta seu desconforto pelo não

comprimento de suas atribuições pelo Comitê.
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3.3 Controle Externo na Lei de Diretrizes Orçamentárias

A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem a finalidade precípua de orientar a

elaboração dos orçamentos fiscal e da seguridade social e de investimentos das empresas em

que a União detenha a maioria do capital com direito a voto. Busca sintonizar a Lei

Orçamentária Anual com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública,

estabelecidas no PPA. De acordo com o parágrafo 2º do Art. 165 da Constituição Federal, a

LDO:

• compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as

despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente;

• orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual

• disporá sobre as alterações na legislação tributária; e

• estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de

fomento.

Depreende-se do conceito acima descrito a importância da Lei de Diretrizes

Orçamentárias para o norteamento das atividades do Poder Executivo, nesse sentido, a própria

Lei estabelece vários mecanismos que permitem o controle político e financeiro pelo Poder

Legislativo, determinando a remessa de informações que permitam o acompanhamento

parlamentar da política governamental.

3.3.1 Relatórios de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário

No capítulo 3.1.1 referente ao controle externo na Lei de Responsabilidade

Fiscal verificamos a necessidade da realização de audiência pública no final de cada

quadrimestre para a avaliação do cumprimento das metas fiscais do governo.

No intuito de fornecer subsídios aos parlamentares para os debates da referida

audiência, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2007 em seu Art. 2º, § 2º

determinou:
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“§ 6º Para fins de realização da audiência pública prevista no Art. 9º, §
4º, da lei Complementar nº 101, de 2000, o Poder Executivo
encaminhará ao Congresso Nacional, no prazo de até 3 (três) dias antes
da audiência, relatórios de avaliação do cumprimento da meta de
superávit primário, com as justificativas de eventuais desvios e
indicação das medidas corretivas adotadas”

Verificamos também que a primeira audiência pública realizada no mês de

maio que deveria analisar o cumprimento das metas referentes ao meses de janeiro, fevereiro,

março e abril, foi destinada a analisar o último quadrimestre de 2006.

Conforme notas taquigráficas da primeira audiência pública sobre o

cumprimento das metas fiscais realizada no dia 10 de maio de 2007, disponível no site da

Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização, o relatório foi entregue

somente no dia da audiência, conforme questão de ordem apresentada pelo deputado

Humberto Souto. Em resposta, o Secretário do Tesouro Nacional informou que os prazos

foram totalmente cumpridos.

Nas demais audiências realizadas em 03 de julho e 13 de novembro, não

foram registrados atrasos no cumprimento das obrigações de remessas das informações à

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Sugerimos aqui que os respectivos relatórios sejam disponibilizados no site

da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para acesso ao público e

aos parlamentares em geral.

3.3.2 Demonstrativos das Informações Complementares

Na apreciação do Projeto de Lei do Orçamento para o ano de 2008, o Projeto

de Lei de Diretrizes Orçamentárias contém um anexo específico que fornece subsídios, que

não se encontram nos quadros orçamentários consolidados, que são importantes para subsidiar

a sua análise. São as chamadas Informações Complementares que se encontram no anexo II

da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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Dispõe o Art. 11 da Lei nº 11.514/07 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para

2008)

“Art. 11 O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional até
15 (quinze) dias após o envio do Projeto de Lei Orçamentária de
2008, inclusive em meio eletrônico, demonstrativos, elaborados a
preços correntes, contendo as informações complementares
relacionadas no anexo II desta Lei”

Após verificar no Portal do Orçamento Brasil da Câmara dos Deputados que

não há nenhuma referência acerca dos demonstrativos referentes às informações

complementares da Lei de Diretrizes Orçamentárias, consultamos a funcionária Karla,

responsável pela disponibilização das informações no site, e nos foi fornecida a informação de

que não tinha conhecimento de recebimento de documento dessa natureza.

3.3.3 Obras de grande vulto e obras sob fiscalização do TCU

Importante atribuição de fiscalização do Congresso Nacional refere-se às

obras realizadas pelo Governo Federal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias determina o

encaminhamento de 2 (duas) espécies de relatórios que devem ser encaminhados à  Comissão

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos do Art. 20 da LDO devem ser objeto de demonstrativo a ser

encaminhado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização a relação de

obras de grande vulto nos seguintes termos:

“Art. 20 Os órgãos setoriais do Sistema de Planejamento e de
Orçamento Federal encaminharão à Comissão Mista de que trata o art.
166, § 1º, da Constituição, até 30 (trinta) dias após o envio do Projeto
de Lei Orçamentária de 2008 ao Congresso Nacional, demonstrativo
com a relação dos projetos de grande vulto.”

Após verificar no portal do Orçamento Brasil da Câmara dos Deputados que

não há nenhuma referência acerca dessas informações, consultamos a Secretaria da Comissão

Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização e fomos informados pela mesma

funcionária  da existência do relatório, porém apenas o parlamentar, através de ofício, poderia

obter as informações.
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Embora a lei não determine a divulgação dessas informações pela Internet, é

desnecessário aqui enfatizar a importância da publicidade dessas informações que poderiam

ser divulgadas no Portal da Comissão Mista de o Orçamento.

Nessa mesma intenção de controle e fiscalização das obras públicas, também

devem ser objeto de identificação as obras fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União nos

termos do Art. 22 da LDO:

Art. 22. Os órgãos setoriais do Sistema de Planejamento e de
Orçamento Federal disponibilizarão para a Comissão Mista de que
trata o art. 166, § 1º, da Constituição, e para a Secretaria de
Orçamento Federal, até 60 (sessenta) dias após a remessa do Projeto
de Lei Orçamentária de 2008 ao Congresso Nacional, em meio
magnético, a identificação dos subtítulos correspondentes aos
contratos relativos às obras fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da
União”

Da mesma forma, não encontramos referência a esses relatórios, nem no

âmbito da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização quanto no âmbito

do Tribunal de Contas da União, que poderia encaminhar também as informações à Comissão

Mista.

Esclarecemos que essa informação não se confunde com a divulgação das

obras consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas da União, que é tratada em capítulo à

parte na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a qual iremos nos referir oportunamente.

3.3.4 Relação de débitos constantes de precatórios judiciais

Precatório é uma requisição de pagamento de determinada quantia a que a

Fazenda Pública foi condenada em processo judicial a ser incluída na peça orçamentária para

sua devida liqüidação.
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Cumprindo determinação constitucional prevista no Art. 100 § 1º, é

obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao

pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, isto é, na Lei

Orçamentária anual há dotação específica para o pagamento dessas requisições ou precatórios

e a Lei de Diretrizes Orçamentárias determina que haja um controle rígido por parte do

Legislativo dessa dívida do Poder Público para com a sociedade.

Nesse sentido, determina LDO a remessa pelo Poder Judiciário da relação dos

débitos constantes nos seguintes termos do Art. 31:

“Art. 31 O Poder Judiciário, sem prejuízo do envio dos precatórios aos
órgãos ou entidades devedores, encaminhará à Comissão Mista de que
trata o art. 166, § 1º, da Constituição, à Secretaria de Orçamento
Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e aos
órgãos e entidades devedores a relação dos débitos constantes de
precatórios judiciários a serem incluídos na Proposta Orçamentária de
2008, conforme determina o art 100, § 1º da Constituição Federal,
discriminada por órgão da administração direta, autarquia e fundação,
e por grupo de natureza de despesa, conforme detalhamento constante
do art. 8º desta Lei.”

As requisições de pagamento expedidas pelos Tribunais de Justiça dos

Estados, conhecidas por precatórios acidentários5 também deverão ser encaminhados à

Comissão Mista:

§ 2º Caberá aos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal encaminhar à
Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º da Constituição, à
Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão e à Procuradoria Federal Especializada junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, no prazo previsto no § 1º
deste artigo, a relação dos débitos constantes de precatórios
acidentários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária de 2008,
com as especificações mencionadas nos incisos I a IX do caput deste
artigo, acrescida de campo que contenha a sigla da respectiva Unidade
da Federação.

 A Lei ainda demonstra certa preocupação em relação a débitos referentes de

desapropriação de imóvel residencial do credor determinando:

                                                
5 Precatórios acidentários são aqueles expedidos pelos Tribunais de Justiça dos Estados referentes geralmente a

ações indenizatórias
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§ 5º Além das informações contidas nos incisos do caput deste artigo, o
Poder Judiciário encaminhará à Comissão Mista de que trata o art. 166,
§ 1º da Constituição, à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão e aos órgãos e entidades
devedores a relação dos beneficiários de crédito cujas sentença
judiciais sejam originárias de desapropriação de imóvel residencial do
credor, desde que comprovadamente único à época de imissão na
posse, caso disponíveis as informações nos autos.

3.3.5 Demonstrativo do uso do superávit financeiro e dos excessos de arrecadação

Considera-se superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro

e o passivo  financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais e as operações

de créditos a eles vinculados 6, isto é, o saldo positivo remanescente da diferença entre

receitas e despesas , que atualmente está sendo utilizado para pagamento de juros da dívida.

Por sua vez caracteriza-se o excesso de arrecadação como o saldo positivo

das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada7, ou seja, a

diferença entre a arrecadação prevista no orçamento e a efetivamente arrecadada.

O que o Governo faz com o dinheiro que sobra? Esta pergunta reflete a

importância de controle acerca dessas variáveis macroeconômicas,  e nesse sentido dispõe o §

14º  do Art. 61 da Lei nº 11.514/07, LDO:

“§ 14º O Poder Executivo encaminhará à Comissão Mista de que trata
o art. 166, § 1º, da Constituição, até 7 (sete) dias úteis do término dos
prazos previstos no caput deste artigo, demonstrativo consolidado, por
fonte de recursos, do uso do superávit financeiro e dos excessos de
arrecadação com as respectivas reestimativas de receitas.”

Esse superávit financeiro e excesso de arrecadação podem gerar recursos para

que o Poder Executivo solicite ao Congresso a abertura de créditos suplementares, que, nos

termos da lei nº 4.320/64, são aqueles destinados a reforço de dotação orçamentária,

dependendo para isso de recursos disponíveis para atender à despesa.

                                                
6 Vide Lei 4320/64 Art. 43
7 Idem
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Esses recursos também são objeto de controle homologatório por parte do

Legislativo e de remessa obrigatória por parte do Poder Executivo nos termos do § 5º do Art.

62 da LDO:

§ 5º A Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão disponibilizará à Comissão Mista
de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, mensalmente, na forma
de banco de dados, a título informativo, os créditos de que trata este
artigo.”

3.3.6 Relatório acerca da limitação de empenho e movimentação financeira

A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece metas de resultado primário e

nominal8 que devem ser alcançadas pelo Governo Federal. A Lei de Responsabilidade Fiscal,

determina que, com base nessas metas, o Poder Executivo estabeleça a programação

financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso financeiro.

Dispõe o Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal:

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.

Isto significa dizer que, na hipótese de, ao final de um bimestre, verificar que

as receitas auferidas pelo Governo não foram suficientes para cumprir as metas estabelecidas

pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, os Poderes deverão limitar seus pagamentos para que se

adaptem aos parâmetros estabelecidos na LDO.

                                                
8 Resultado primário é a relação estabelecida entre receitas e despesas governamentais, excluídas as despesas

com juros, originando deficits ou superavits; o resultado nominal leva em consideração as despesas efetuadas
com juros
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Essa limitação para a emissão de empenhos9 e movimentação financeira gera

a necessidade de encaminhamento à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização de relatório a ser discutido e votado pela Comissão, conforme determina o § 4º

do Art. 74 da LDO:

§ 4º O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional e aos
órgãos referidos no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000, no
mesmo prazo previsto no caput deste artigo, relatório que será
apreciado pela Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da
Constituição contendo:
I – a memória de cálculo das novas estimativas de receitas e despesas
primárias, e demonstração da necessidade da limitação de empenho e
movimentação financeira nos percentuais e montantes estabelecidos
por órgão;
II – a revisão dos parâmetros e das projeções das variáveis de que
tratam o inciso XXXII do Anexo I| e o Anexo de Metas Fiscais desta
Lei;
III – a justificação das alterações de despesas obrigatórias, explicitando
as providências que serão adotadas quanto à alteração da respectiva
dotação orçamentárias
IV – os cálculos da frustração das receitas primárias, que terão por base
demonstrativos atualizados de que trata o item XIV do Anexo II desta
Lei, e demonstrativos equivalentes, no caso das demais receitas,
justificando os desvios em relação à sazonalidade originalmente
prevista
V – a estimativa atualizada do superávit primário das empresas estatais,
acompanhada da memória dos cálculos para as empresas que
responderem pela variação.

Note-se aqui, que o Controle exercido pelo Parlamento nesta situação é

tipicamente interventivo, podendo as metas propostas pelo Governo ser aprovadas,

modificadas e até rejeitadas, ao contrário das demais formas que vimos até agora na LDO que

são tipicamente homologatórias.

Todavia, em face da disciplina fiscal que vem sendo adotada pelos atuais

governos, que se submetem ao cumprimento de metas de superavits primários, ainda não

houve a necessidade de encaminhamento do referido relatório à Comissão Mista.

                                                
9  Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação
de pagamento pendente ou não de implemento de condição  (Lei 4.320/64)
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3.3.7 Relatório referente a operações financeiras  oficiais de crédito

Conceituam-se como operações financeiras oficiais de crédito aquelas

operações destinadas ao financiamento de ações que, por serem de interesse público, são

custeadas com recursos do Tesouro Nacional. Essas operações têm como característica

peculiar o fato de terem encargos financeiros diferenciados (a menor) daqueles praticados

pelo mercado, envolvendo, em certos casos, subvenção econômica direta ou indireta.

Por sua vez, a subvenção econômica é definida como uma alocação de

recursos destinada a cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas de natureza

autárquica ou não, assim como as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de

mercado e os preços de revenda pelo governo de gêneros alimentícios ou outros e também as

dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou

materiais

Faz-se mister o controle dessas operações oficiais de crédito em face do

reflexo dessas subvenções econômicas sobre a dívida pública.

Isto porque a dívida pública decorrente de operações de crédito para atender

às necessidades dos serviços públicos, em virtude de orçamentos deficitários, obriga que o

governo emita promissórias, bônus rotativos, a curto prazo, ou para a realização de

empreendimentos de vulto, em que se justifica a emissão de um empréstimo a longo prazo,

por meio de obrigações e apólices. Os empréstimos que caracterizam a dívida pública são de

curto ou longo prazos. A dívida pública pode ser proveniente de outras fontes, tais como:

depósitos (fianças, cauções, etc.) e de resíduos passivos (restos a pagar).

Dispõe o Art. 80 § 2º da Lei 11.514/07, LDO no capítulo IV referente às

Disposições Relativas à Dívida Pública Federal, relatório sobre o qual  também não constam

informações no site da Comissão de Orçamento:

§ 2º No prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação da Lei
Orçamentária de 2008, o Poder Executivo encaminhará ao
Congresso Nacional a relação das operações de crédito nela
incluídas, pendentes de contratação, especificando a finalidade, o
valor da operação, a respectiva programação custeada com essa
receita e, quando possível, o agente financeiro.
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3.3.8 Relatório sobre plano de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de

fomento

Dispõe a Constituição Federal no Art. 165, § 2º que, a Lei de Diretrizes

Orçamentárias, entre outros, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras

oficiais de fomento.

Consideram-se agências financeiras oficiais de fomento aquelas instituições

financeiras ligadas ao setor público, destinadas à promoção do desenvolvimento econômico e

social do País, e a incrementação de atividades de interesse público econômicas ou não por

meio de mecanismos de financiamento em condições diferenciadas daquelas do mercado.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as seguintes Agências

Financiadoras de Fomento: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste

do Brasil, Banco da Amazônia, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-

BNDES e Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP.

Como pudemos depreender do conceito de agência de fomento sua política de

financiamento deve ser voltada para o desenvolvimento econômico e social do País, seguindo

diretrizes impostas pela LDO. Essas diretrizes também devem ser objeto de controle por parte

do Poder Legislativo nos termos do § 3º do Art. 96 da Lei 11.514/07, LDO:

§ 3º O Poder Executivo deverá enviar ao Congresso Nacional, em
até 15 (quinze) dias após o encaminhamento do Projeto de Lei
Orçamentária de 2008, plano de aplicação dos recursos das
agências financeiras oficiais de fomento, contendo o executado nos
dois últimos exercícios, o previsto para 2007 e o estimado para
2008, detalhado na forma do § 4º deste artigo.

Lembramos ainda que nas audiências públicas para a avaliação do

cumprimento das metas fiscais previstas no § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal e

estudadas  no capítulo anterior, o Poder Executivo deverá demonstrar a aderência das

aplicações dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento à política estipulada na

Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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Embora a regra já constasse da Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada em

2006 para a confecção do Orçamento de 2007, constatamos que, nas audiências públicas

realizadas em 2007, os representantes do Tesouro Nacional que participaram das audiências

realizadas nos dias 10 de maio, 03 de julho e 13 de novembro não se referiram  a essa

disposição da LDO.

A mesma lei determina que as agências deverão manter atualizados na

internet, relatórios de suas operações de crédito.

3.3.9 Relatório de Obras e Serviços com indícios de irregularidades graves

Em sua atividade fiscalizatória, compete ao Tribunal de Contas da União, nos

termos do Art. 101 da Lei 11.514/07, LDO, indicar ao Poder Legislativo as Obras e Serviços

com indícios de irregularidades graves que estarão sujeitas à deliberação da Comissão Mista

de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Trata-se, pois, de um controle eminentemente interventivo, em face do poder

da Comissão de até suspender a execução da obra em face de deliberação do colegiado.

As disposições acerca da regulamentação da tramitação das Obras e Serviços

com indícios de irregularidades graves encontram-se nos artigos. 121 a 125 da Resolução

1/2006 do Congresso Nacional.

Basicamente, o Aviso do Tribunal de Contas informando as obras ou serviços

que tenham sido constatados irregularidades graves são encaminhados aos relatores que irão

elaborar um parecer que, ao final, proporão Projetos de Decreto Legislativos que serão

apreciados conclusivamente na Comissão Mista, cabendo recurso para o Plenário.

De início, a relação de Obras e Serviços com indícios de irregularidades deve

ser encaminhada até o dia 1º de agosto conforme dispõe o § 13 do Art. 101 da LDO:
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§ 13. Para fins no disposto no art. 10, § 2º , desta Lei, o Tribunal de
Contas da União encaminhará à Comissão Mista de que trata o art.
166, § 1º, da Constituição, à Secretaria de Orçamento Federal do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e aos órgãos
setoriais do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, até
1º de agosto de 2007, a relação das obras e serviços com indícios de
irregularidades graves, especificando as classificações institucional,
funcional e programática vigentes, com os respectivos números dos
contratos e convênios, na forma do Anexo VI da Lei Orçamentária
de 2007”

O Projeto de Lei do Orçamento para 2008 foi lido em plenário no dia 03 de

setembro de 2007, portanto decorridos mais de 30 dias, a  Lei de Diretrizes Orçamentárias

ainda determina que o Tribunal de Contas da União fornecerá informações atualizadas acerca

do andamento das obras:

Art. 102. O Tribunal de Contas da União enviará à Comissão Mista
de que trata o art. 166, § 1º da Constituição, até 30 (trinta) dias
após o encaminhamento da Proposta Orçamentária de 2008,
informações recentes sobre a execução física das obras que tenham
sido objeto de fiscalização, inclusive na forma de banco de
dados”

Em face da dinâmica da execução de obras públicas deve ainda, sempre que

possível, o Tribunal encaminhar informações complementares sobre qualquer obra que tenha

sido constatada alguma irregularidade  conforme determinam os §§ 3º e 4º da LDO:

§ 3º O Tribunal de Contas da União deverá, adicionalmente, no
mesmo prazo previsto no caput deste artigo, enviar informações
sobre outras obras nas quais tenham sido constatados indícios de
irregularidades graves em outros procedimentos fiscalizatórios
realizados nos últimos 12 (doze) meses contados da publicação
desta Lei, com o mesmo grau de detalhamento definido no § 1º
deste artigo.
§ 4º O Tribunal de Contas da União encaminhará à Comissão
referida no caput deste artigo, sempre que necessário, relatórios de
atualização das informações fornecidas, sem prejuízo da
atualização das informações relativas às deliberações proferidas
para as obras ou serviços cuja execução apresente indícios de
irregularidades graves, em 30 de novembro de 2007,
disponibilizando, nessa oportunidade, o relatório atualizado na sua
página na internet, até a aprovação das Lei Orçamentária de 2008.
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Cumpre-nos dizer que na página da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização, o “link” referente às obras e serviços com indícios de irregularidades

não possibilita saber em até que data as informações foram atualizadas pelo Tribunal de

Contas.

Verifica-se a preocupação do legislador em  promover um acompanhamento

sistemático das obras públicas e, nesse sentido, determinou que constatada nova

irregularidade, determinou um prazo de 15 (quinze) dias para encaminhar a informação ao

Congresso Nacional:

§ 5º Durante o exercício de 2008, o Tribunal de Contas da União
remeterá ao Congresso Nacional, no prazo de até 15 (quinze) dias
da constatação, informações relativas a novos indícios de
irregularidades graves identificados em subtítulos constantes da Lei
Orçamentária de 2008 e às alterações ocorridas nos subtítulos com
execuções física, orçamentária e financeira bloqueadas,
acompanhadas de subsídios que permitam a análise da
conveniência e oportunidade de bloqueio ou liberação das
respectivas execuções

3.3.10 Balanço de Atividades do Banco Central

Incumbe ao Banco Central do Brasil - BACEN a supervisão da política

monetária e cambial do País e a fiscalização do sistema financeiro nacional. Para tanto

compete ao BACEN especificamente:

− emissão de papel moeda;

− recebimento dos recolhimentos compulsórios dos bancos comerciais;

− realização de operações de redesconto e empréstimos de assistência à

liquidez às instituições financeiras;

− formulação, execução e acompanhamento da polítca cambial e de relações

financeiras com o exterior;

− organização, disciplinamento e fiscalização do Sistema Financeiro

Nacional, do Sistema de Pagamento Brasileiro e do Sistema Nacional de

Habitação e ordenamento do mercado financeiro.10

                                                
10 Portal Brasil Escola.<http://www.brasilescola.com/economia/banco-central-brasil.htm
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Esse conjunto de operações realizadas pelo Banco Central além de serem

obrigatoriamente disponibilizadas, no mínimo até 10 (dez) dias antes da reunião conjunta

semestral  sobre cumprimento das políticas monetárias, creditícias e cambial do Banco

Central já estudada no item 3.1.2, também deverão ser encaminhadas na forma de notas

explicativas, a cada trimestre ao Congresso conforme determina o Art. 118, parágrafo único,

da LDO :

Art. 118. O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo
Banco Central do Brasil na execução de suas políticas serão
demonstrados nas notas explicativas dos respectivos balanços e
balancetes trimestrais, a serem encaminhados ao Congresso
Nacional até 60 (sessenta) dias do encerramento de cada trimestre.”

Cabe aqui lembrar que, no tocante à emissão de papel-moeda, a Lei nº 9.069,

de  29 de junho de 1995, que “dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional

estabelece as regras e condições de emissões de Real, e os critérios para conversão das

obrigações para o Real, e dá outras providências”, determina em seu Art.7º, inciso I e II, a

remessa ao Congresso Nacional de Relatório Trimestral sobre a execução da programação

monetária e demonstrativo mensal das emissões de Real, as razões delas determinantes e a

posição das reservas internacionais a elas vinculadas.

Esses relatórios e demonstrativos de Remessa Obrigatória, estão sendo

encaminhados ao Congresso Nacional em forma de Mensagem do Presidente da República

que a Mesa da Câmara dos Deputados encaminha, apenas para conhecimento, às Comissões

de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e à Comissão de Finanças e

Tributação, tratando-se pois de um controle meramente homologatório.

3.3.11 O poder de requisitar informações pelo Poder Legislativo

A 11.514/07, Lei de Diretrizes Orçamentárias, dotou o Poder Legislativo,

órgão responsável pelo controle externo, de instrumentos para que as informações referentes à

execução orçamentária sejam encaminhadas coercivamente pelo Poder Executivo em prazo

ágil:
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Art.  121. O Poder Executivo, por intermédio do seu órgão central
do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, deverá
atender, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de
recebimento, às solicitações de informações encaminhadas pelo
Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional, relativas a aspectos
quantitativos e qualitativos de qualquer categoria de programação
ou item de receita, incluindo eventuais desvios em relação aos
valores da proposta que venham a ser identificados posteriormente
ao encaminhamento ao Projeto de Lei Orçamentária de 2008.

Da mesma forma pode um Presidente de Comissão Permanente da Câmara

solicitar informações referentes ao campo de autuação de seu órgão técnico, nos termos do §

1º do Art.126:

“§ 1º O Poder Executivo encaminhará, quando solicitado pelo
Presidente de órgão colegiado do Poder Legislativo, no prazo
máximo  de 60 (sessenta) dias, a estimativa da diminuição de
receita ou do aumento de despesa, ou oferecerá os subsídios
técnicos para realizá-la”

Esses instrumentos carecem de maior utilização por parte dos parlamentares,

uma vez que não encontramos referências de sua utilização.

3.4 Controle Externo das Atividades de Inteligência

Considera-se Atividade de Inteligência a atividade de obtenção e análise de

dados e informações e de produção e difusão de conhecimentos, dentro e fora do território

nacional, relativos a fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo

decisório, a ação governamental, a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado.11

 O Sistema Brasileiro de Inteligência é composto por 13 (treze) Ministérios e

é coordenado pela Agência Brasileira de Inteligência-ABIN, órgão executor da política

nacional de inteligência.

As atividades de inteligência possuem características de ser uma atividade

sigilosa para sua efetividade, o que, a princípio incompatibiliza-se com as normas do Estado

Democrático de Direito que têm como um dos seus pilares a publicidade dos atos de Governo.

                                                
11 Decreto nº 4.376/02
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Nesse sentido é necessário um controle social dessa atividade estatal previsto

na Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999, que “Institui o Sistema Brasileiro de Inteligência,

cria a Agência Brasileira de Inteligência-ABIN,  e dá outras providências”:

“Art. 6º O controle e a fiscalização externos da atividade de
inteligência serão exercidos pelo Poder Legislativo na forma a ser
estabelecida em ato do Congresso Nacional”

Em 21.11.2000 foi instalada a Comissão Mista do Congresso Nacional de

Controle das Atividades de Inteligência-CCAI, porém ainda não foi aprovado o ato de

regulamentação (Projeto de Resolução nº 8/01), que se encontra pronto para entrar na pauta de

votação da Câmara dos Deputados.

Analisando o histórico da Comissão, disponível no site do Senado Federal

(www.senado.gov.br), observamos que no ano de sua instalação foram realizadas 2 (duas)

reuniões no ano seguinte, 2001, mais 2 (duas), em 2002 foram  4 (quatro), em 2003 1 (um)

seminário e uma reunião em 2005, perfazendo um total de 10 reuniões em 7 (sete) anos de

existência, sendo que a última foi realizada em 17.03.05.

Verifica-se, pois, a necessidade de um acompanhamento mais periódico das

atividades de inteligência; faz-se mister a aprovação do Projeto de Resolução do Congresso

Nacional nº 8/01 para regulamentar a atuação da Comissão que disporá de instrumentos

interventivos para a fiscalização de atividade de controle no País.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Incumbe ao Poder Legislativo a função constitucional de fiscalizar o Poder

Executivo. Mas quais são os instrumentos à disposição do Parlamento para realizar essa

missão? E os parlamentares utilizam esses instrumentos em sua plenitude? Essas foram as

indagações às quais este trabalho se propunha a analisar e eventualmente propor sugestões de

aprimoramento dessa função.

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados oferece uma série de

prerrogativas parlamentares para a implementação das atividades de controle, porém,

verificamos que muitos instrumentos, em face da peculiariedade da disputa política, que

caracteriza o parlamento, os tornam ineficientes e pouco utilizados.

Chegamos à conclusão também que, quantos menos gargalos ou entraves

políticos demandarem a tramitação do instrumento mais amplamente será utilizado pelos

parlamentares e assim mais efetivos eles serão.

No lado dos instrumentos utilizados em grande escala pelos parlamentares

estão os Requerimentos de Informação, as Petições, Reclamações ou Queixas contra

autoridades ou entidades públicas, e a solicitação de audiências públicas, que, apesar das

dificuldades encontradas, demandou grande parte dos trabalhos das Comissões Permanentes.

Por outro lado, instrumentos com grandes gargalos políticos, nos quais a

disputa entre oposição e governo se revelam latentes, precisam ser revitalizados e

efetivamente utilizados, sob pena de caírem em desuso. Não é admissível, por exemplo, que

uma Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, específica para controle externo, tenha

7 requerimentos de convocação de Ministros apresentados e nenhum tenha sido aprovado.

Aliás cada vez mais configura-se a resistência do Poder Executivo, por meio de seus

ministros, prestar contas ao parlamento. As Propostas de Fiscalização e Controle se arrastam

nas Comissões na relação de 18 aprovadas em 2007 de um total de 117 tramitando. As

Comissões Parlamentares de Inquérito poderiam ao menos funcionar de acordo com o número

regimental de no máximo 5 (cinco) Comissões em funcionamento.
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Igualmente existem instrumentos totalmente inutilizados, de caráter

interventivo, que poderiam fazer o parlamento se impor diante dos desígnios do Executivo

que remanescem letra morta, tanto em nível constitucional, quanto em nível do Regimento

Interno, como o que determina  a apreciação dos Programas e Obras Governamentais por

parte das Comissões e o intercâmbio de ações entre as Comissões Permanentes e a Comissão

Mista de Orçamento e o próprio Tribunal de Contas da União.

Avaliamos também os instrumentos de controle à disposição na legislação

esparsa. A Lei de Responsabilidade Fiscal outorgou ao Poder Legislativo uma grande

responsabilidade no acompanhamento da gestão fiscal, compelindo autoridades a prestar

contas ao Legislativo, bem como provê-lo de informações suficientes para a realização da

atividade de controle e a total publicidade desses dados, implementado assim um controle

social dos gastos públicos.

Grande avanço em relação aos poderes do Parlamento refere-se à presença

periódica e compulsória de autoridades em audiências públicas previstas na Lei de

Responsabilidade Fiscal, ao contrário das audiências previstas no Regimento, nas quais a

presença é facultativa.

A transparência na gestão fiscal estimula e preconiza a ampla divulgação das

informações referentes à gestão das contas públicas no País. Verificamos que nem todas as

informações estão disponíveis ao público nos portais recém lançados pela Câmara para

acompanhamento do orçamento, mas verificamos grandes avanços na divulgação das leis

orçamentárias  e na participação popular durante o processo de elaboração do orçamento

Mais uma vez encontramos atrasos na divulgação de certas informações,

mormente às relativas às ações do Plano Plurianual que merecem uma atenção especial do

Legislativo no controle das metas do governo.

Na Lei de Diretrizes Orçamentárias encontramos uma verdadeira miríade de

informações de remessa obrigatória por parte do Poder Executivo ao Poder Legislativo para

subsidiar ações de controle, chegando à conclusão de que embora as filigranas da
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contabilidade exigem maior rigor técnico para conhecimento do orçamento, existem

informações suficientes para parlamentares, incipientes no assunto, atuarem a contento na

fiscalização do Executivo.

Por último, escapamos do controle patrimonial para adentramos dentro do

controle eminentemente político que é exercido sobre as atividades de inteligência,

concluindo que nem sempre a mera instituição de um órgão garante uma fiscalização

periódica e efetiva e que para tanto são necessárias leis que possibilitem a atuação

parlamentar o mais afastado possível das disputas políticas.

Enfim, pode-se concluir este trabalho com a constatação de que, apesar da

infinidade de instrumentos existentes, da diversidade de regras e regulamentos, o desempenho

da função de Controle por parte do Poder Legislativo ainda se apresenta incipiente. Em

poucos anos, a informação básica para o Controle se multiplicou, as fontes e instrumentos de

pesquisa estão disponíveis ao público em abundantes sistemas de informação. Por intermédio

da Internet, órgãos públicos e entes federados publicam suas contas e seus relatórios contábeis

e orçamentários. E se a qualidade ou integridade dessas informações deixa a desejar, há

mecanismos legalmente previstos para representações, reclamações, denúncias ou críticas.

Destaque-se também o significativo aprimoramento de alguns órgãos federais envolvidos na

dinâmica do Controle, como a Controladoria Geral da União e Ministério Público, a Polícia

Federal, o Tribunal de Contas da União e a própria Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização. Têm havido avanços no aparelhamento e na política de atuação de

cada um desses atores.

Espera-se que a democracia brasileira possa evoluir a partir de ações mais

contundentes do Congresso Nacional, que reforcem uma de suas funções mais básicas e

originais: o Controle, idealizado para limitar e equilibrar o poder do soberano e hoje

compreendido como um instrumento de atuação indireta da própria sociedade.

Almejando dar mais transparência às funções de controle exercidas pela

Câmara dos Deputados, oferecemos algumas sugestões no sentido de aprimorar tanto a

divulgação dessas atividades como o aperfeiçoamento da legislação vigente,  possibilitando

assim maior efetividade a essa função:
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Requerimentos de Informação: divulgação na Internet, com maior clareza, do estágio de

tramitação em que se encontra o requerimento, divulgar o prazo para resposta do

Requerimento, disponibilização da resposta para consulta. Inserção de artigo no Regimento

Interno incluindo competência da Procuradoria Parlamentar de promover  ação contra

autoridade que não cumpriu o prazo.

Propostas de Fiscalização e Controle: Inclusão no Regimento Interno de prazo para as fases

de tramitação da PFC, em especial para a elaboração dos Pareceres Prévios e Final.

Concentração das PFCs no âmbito da CFFC;

Audiências Públicas: limitação do número de palestrantes, bem como estabelecer como regra

audiências que debatam questões nacionais e não locais;

Convocação de Ministro de Estado: extinção desse requerimento e o estabelecimento de

presença periódica nas Comissões Permanentes;

Comissões Parlamentares de Inquérito: prioridade na forma de criação de CPIs por

Projetos de Resolução;

Petições, Reclamações, Representações ou Queixas contra autoridades ou entidades

públicas: inserção dessa atividade no anuário estatístico da Câmara dos Deputados,

Incrementação dessa atividade nas Comissões Permanentes, com a criação de um link

específico em cada Comissão e posterior divulgação no relatório final das Comissões;

Acompanhamento de Programas de Obras e Planos de Desenvolvimento: criação, no

âmbito das Comissões Permanentes, de um comitê para esse fim, com a competência de

elaboração de relatório a  ser encaminhado à CFFC;

Acompanhamento do Plano Plurianual: disponibilizar no link referente ao Plano Plurianual

no Portal do Orçamento Brasil o relatório atualizado de avaliação do PPA;

Criação de um portal denominado “Controle Externo”: no qual estariam centralizadas as

informações disponibilizadas pelo Poder Executivo, tais como as prestações de conta, os

relatórios resumidos da execução orçamentária, os relatórios de gestão fiscal, bem como os

relatórios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

Divulgação da Transparência na Gestão Fiscal de forma didática: na qual os instrumentos

de Transparência na Gestão Fiscal deverão ser distribuídos na forma de cartilhas;

Controle Externo das Atividades de Inteligência: incremento das  atividades da Comissão

Mista de Controle das Atividades de Inteligência com a obrigatoriedade de reuniões

ordinárias a se realizarem periodicamente.
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